Belépnél?
Elbeszélgetünk veled, megnézzük, mely
feladatok fekszenek neked leginkább, ezután
regisztrálunk téged (név, cím, telefon, e-mail )
és tájékoztatunk az aktuális programjainkról.

„Zöld” önkéntesség!

Harmadik félnek nem adjuk ki az adataidat az
engedélyed nélkül!!!
„Ha mások nem segítenek megóvni
és jobbá tenni a környezetet,
lehet, hogy a boldogsághoz vezető útnak
- amelyen haladhatnánk egyáltalán nem lesz alapja.”

Kérésedre törlünk a regisztrációból

Lafayette Ron Hubbard

Info
Zöld Kapcsolat Egyesület
3525 Miskolc Kossuth u. 13.
Tel.: 30/899-5004
info@zoldkapcsolat.hu
www.zoldkapcsolat.hu
A kiadvány a Nemzeti Civil
Alapprogram támogatásával
jött létre!

Légy önkéntes!
Napjainkban mindannyian ki vagyunk téve a
különböző irányból, különböző módon érkező
kulturális hulladéknak, s a mérhetetlen
sebességű fejlődés minden vele járó negatív
hatásának. Ebben a rendszerben, magadat kell
elhelyezned megfelelőképpen, annak érdekében, hogy másoknak példát mutathass, és
magadról elégedetten gondolkodhass. Az
emberiség értékrendszere mára igencsak
negatív irányba tolódott el. Egyre többen
ismerik fel ezt a tényt, s próbálnak meg valamit
tenni a változásért. Így lassan, de biztosan teret
hódít a pozitív értékeket képviselő Önkéntesség
is, mely közösségi rendszernek te is tagja
lehetsz.
Az önkéntes segítők nagyon különbözőek, de
egy dolog mindenképpen közös bennük. Olyan
hasznos időtöltést keresnek maguknak, ahol
tehetnek valamit a közösségért úgy, hogy
közben ők is fejlődnek és jól érzik magukat. Ha a
környezetvédelem érdekel a Zöld Kapcsolat
Egyesületnél, vagy külföldi partnerüknél a Zöld
Székelyföld Egyesületnél (Erdély) szívesen
fogadnak téged.

Miért egy „zöldet” válasszak?

Mit kapok cserébe?

• Látványos sikereket érünk el Pl.: szemétszedés
a turista utak mellett,

Az önkéntesség nem a pénzkeresésről, hanem a
tenni akarásról szól. Az anyagiak háttérbe
szorulnak, s egyedül az számít, mit tehetünk
egymásért. Az erkölcsi támogatáson túl azért az
önkénteseket juttatások is megilletik. Ha a
fogadó szervezetnek módja és lehetősége van
rá ezt meg is szokta adni. Többek között:

• Kiélheted a kreativitásodat. Festhetsz,
varrhatsz, fúrhatsz, faraghatsz.
• Kicsit „őrült” de érdekes és kihívásokban
gazdag programok PL.: használt olaj gyűjtés,
éjszakai kertészkedés, kerékpárjelzések festése,
komposztáló toalett takarítás , utcai performanszok stb.

- útiköltség térítés
- ellátás biztosítása (szállás, étkezés)

• Fizikailag sem hagyunk ellustulni Pl.: komposztkeret pakolás, komposztkerti munkálatok
(fűnyírás, rostálás), standok kipakolása összeállítása

- munkaruha

• Az agyadat is pallérozzuk Pl.: tanácsadásban,
szemléletformáló programokban való részvétel
(ökomata, kompomata, energomata)

Fogadó szervezettől függ milyen szolgáltatásokat tud még felajánlani önkénteseinek Pl.:
internet használat, szakmai segítség, kirándulások, tanulmányutak, csapatépítő foglalkozások
stb.

• Fejlesztjük a kommunikációs, és szervező
készségedet. Pl.: fórumok, fesztiválok szervezése, megvalósítása (Tusványos fesztivál, Kocsonyafesztivál Zöld Sátor program)

- egy évben egyszeri pénzbeli önkéntes jutalom
(mindenkori minimál bér 20%-a)

