
 

Éves beszámoló 2015 
 

Az Útilapu Hálózatnál önkéntes munka keretében hátrányos helyzetű csoportok 
felzárkóztatásán és társadalomba integrálásán dolgozunk. Tesszük ezt több 
gyermekotthonban, illetve nyári önkéntes táboraink során. Hisszük, hogy e 
tevékenységeink nemcsak az általunk elért közösségek, de a programjainkon részt vevő 
önkéntesek számára is meghatározó, hiszen az önkéntes tevékenység során magunk  is 
rengeteget fejlődünk, új feladatokkal birkózunk meg, és később is aktív állampolgárok 
maradunk, akik tesznek másokért és környezetükért.  

2015-ben a korábbiaknál is több programot szerveztünk, több embert értünk el, amelyet nem csak 

a kimenő önkéntesek létszámában, de az érdeklődő és velünk aktívan önkénteskedni kezdő fiatalok 

számában is érezhetünk. Pontos számokat adni igen nehéz, de körülbelül 120 önkéntes segíti 

munkánkat a nemzetközi programjainkban részvevőkön kívül. Hírlevelünkkel majdnem 750 embert 

érünk el, s több mint 3000-en követik Facebookon programjainkat és képes beszámolóinkat. 

 

  



ÚJDONSÁGOK 2015-ben 

2015 során több tevékenységünket megreformáltuk, illetve a felmerülő igényekre válaszul új programokat is 

indítottunk: 

2015 során újjászületett a fenntartható 

fejlődéssel és környezetvédelemmel 

foglalkozó Gaia munkacsoport; 

megreformáltuk nemzetközi estjeinket: a 

táborokban és képzéseken részvevőket 

visszahívjuk egy élménybeszámolóra, hogy 

kedvet csináljanak másoknak is az aktív 

önkéntességhez, illetve első kézből 

mutathassuk be nemzetközi programjainkat 

az érdeklődőknek. 2015-ben vált az Útilapu 

aktív szereplőjévé az kezdetben még 

informális csoportként működő Nem Privát 

Színház munkacsoport, amely a 

fórumszínház módszerét alkalmazva szervez rendszeresen előadásokat és műhelyfoglalkozásokat; s 

elindítottuk az IKSZ, Iskolai Közösségi Szolgálat programunkat.  

Az Iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) nem is igazán egy munkacsoport, hanem egy szupramunkacsoport az 

Útilapun belül. Minden munkacsoporttal összeköttetésben van. Küldetésünk, hogy a kötelező önkéntességi idő 

a középiskolások számára egy izgalmas, hasznos és meghatározó élmény legyen, s a fiatalok később is aktív 

önkéntesek maradjanak. A középiskolások 2015-ben első sorban az Open Doors programjain – médiatréning, 

Restaurant Day és filmklubok szervezése - és egy emberi jogi képzésen, a „Peace is sexy” tréningen vettek részt, 

amely keretében a nálunk tanultakat megosztották osztálytársaikkal.  

Nemzetközi aktivitásunk 

2015-ben nem csak a nyolc nemzetközi táborunk megszervezésén és önkéntesek küldésén keresztül vettünk 

részt az ernyőszervezetünk, a Service Civil International (SCI) életében, hanem Budapest adott helyszínt az 

évente megrendezett POT-nak, azaz azoknak a koordinátoroknak a találkozójának és felkészítésének, akik az 

év során a táborok után érdeklődőket végigvezetik a jelentkezés folyamatán. A tréningen 22 ember vett részt 

és az Útilapu önkéntesei nem csak logisztikai segítséget nyújtottak, de otthont is adtak a résztvevőknek. 

Segítséget nyújtottunk a BEES nemzetközi munkacsoportnak, akik a táborok jobb menedzseléséért dolgoznak, 

alapítói és aktív részvevői lettünk a Building Bridges munkacsoportnak, amely az SCI menekültekért dolgozó 

programjait koordinálja. Újra aktív részesei lettünk a hátrányos helyzetű fiataloknak szóló ifjúsági cseréinek; s 

2015-ben is képviseltettük magunkat az SCI éves közgyűlésén, amelynek idén Sri Lanka adott helyet.  

Sajnos az évet egy nagyon rossz hírrel zártuk, december 30-án vettük észre, hogy valószínűleg karácsony 

környékén betörtek az irodánkba, s az értékeink nagy részét elvitték, 3 laptopot, 3 monitort, 2 kamerát 

elloptak, melyek elengedhetetlenek az Útilapu szakmai programjainak folytatásához. A 2016-os évet így 

adománygyűjtéssel és az elveszett értékeink pótlátásával kezdjük. Reméljük, hogy ez a kár már középtávon 

sem fog érződni, támogatásotok segítségével és lelkesedésetekkel zavartalanul tudjuk folytatni munkánkat 

2016-ban is.  



.  

A projekteket a 2015-ös pénzügyi év kiadásai szerint jelenítettük meg. 

Programjainkról részletesen tematikus lebontásban, munkacsoportonkénti beszámolókban olvashattok. 

 

Projektjeink 2015-ben
GAIA Fenntarthatósági Túranap

CCIVS Raising Peace Awareness
Raising Action Financial Support

Önkéntességgel az integrációért és
az aktív ifjúságért

Húsz éve önkéntességgel a
közösségért és tovább!

Pályázat az egészséges közösségi
térért

Trimenzió

Art for Development

Supporting disabled young people in
Samara

Visszang Tanoda-Öntámogató
mentorhálózat kialakítása a
gyermekvédelemben
Adobe Youth Voices



Tavasszal egy kis futócsapat képviselte az Útilaput az 1% felajánlások fontosságát hangsúlyozó futóversenyen, 

nyáron pedig újra részt vettünk a Sziget Fesztivál Civil Szigetén, ahol napközben az Útilapu munkacsoportjai 

tartottak interaktív foglalkozásokat az érdeklődőknek. A sikeres első önkéntes tábort követően Terénybe vittük 

az Útilapu őszi találkozóját, ahol az új érdeklődők találkozhattak tapasztalt önkénteseinkkel, s betekintést 

kaptak az Útilapu és a Nógrád megyei falu életébe, s mind régi és új Útilapusok rengeteg élménnyel és új 

ötletekkel értünk haza 

EVS – Európai Önkéntes Szolgálat 

2015 márciusától 12 hónapon keresztül velünk dolgozott Manuela, olasz önkéntesünk, aki az Európai Önkéntes 

Szolgálat program keretében aktívan részt vett a szervezet életében.  

 

Manu az „ART FOR DEVELOPMENT” projekt keretében főként az Open Doors munkacsoport életében vett 

részt, és egy éven keresztül menekült fiatalokkal dolgozott a fóti gyermekotthonban. Angol nyelvű 

foglalkozásokat tartott, filmklubot szervezett, amely különböző társadalmi témákat járt körül, és 

művészetterápiában és színházas 

tevékenységekben szerzett tapasztalatát is 

kamatoztatta műhelyfoglalkozások keretében.  

Ezenfelül olasz anyanyelvűként olasz órákat is adott 

az érdeklődő önkénteseinknek, a táborszezonban 

két tábor vezetését is elvállalta, illetve szervezeti 

tevékenységekben is részt vett, mint például a 

külföldi táborok Facebook-on való hirdetésének 

elősegítése.  

Sokszínű és sokakat az irodába csábító 

programjainak köszönhetően sok érdeklődő 

érkezett az irodánkba, akik az év során aktívan 

elkezdtek velünk tevékenykedni. 

  



Táborszezon 2015 

Az Útilapu fő tevékenysége önkormányzatokkal, civil 

szervezetekkel együttműködésben önkéntes táborok 

szervezése Magyarországon, illetve önkéntesek küldése 

külföldi táborokba. A táborok során önkénteseink egy 

nemzetközi csapat tagjaként segítenek, gyakorlati választ 

adnak – addig számukra sokszor ismeretlen, de – a 

társadalom számára égető problémákra, betekintést 

nyernek egy-egy helyi közösség életébe, így nagyon 

gyakran egy életre meghatározó élményt visznek haza. A 

segítség a partnereinknek is meghatározó; s sokszor a 

gyakorlati segítségen is túlmutat, hiszen sokszor olyan új 

lehetőségeket ismernek meg, mely hosszabb távon javítja működésüket. Például a  külföldi önkéntesekkel 

kapcsolatba került gyerekek szívesebben tanulnak az év során angolul, hiszen a következő évben már 

szeretnének könnyebben kommunikálni a külföldiekkel.  Minden tábort legalább két magyar önkéntes szervezi 

és vezeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badacsony – helping in kindergarten near Balaton  
A negyedik alkalommal került megrendezésre a 
badacsonyi tábor, mely a helyi óvoda és közterek szebbé 
tételére szerveződött. Az önkéntesek emellett az 
óvodásokkal is tartottak nemzetközi foglalkozásokat.  

Terény and a sustainable countryside  
A táborral a falu számára szerettük megmutatni az 
önkéntességben rejlő tartalékokat, a külföldi önkéntesek 
pedig a nógrádi falu életébe és a gazdálkodás 
mindennapjaiba kaptak betekintést 

Tűfokán Festival-theater, music 
and sound painting 
Az önkéntesek a Tűfokán fesztivál 
felépítésében, színesebbé tételében 
majd lebontásában segítettek a 
Nógrád megyei Cserhátszentivánon. 

Kőszeg – SOS Children's Village 
Kindergarden camp 
Az önkéntesek a kőszegi SOS 
gyermekfalu óvodás lakóinak nyári 
táborát segítették: a mindennapi 
feladatokban való segítség mellett a 
szabadidős programokat szerveztek és 
valósítottak meg a gyerekeknek.  

Csobánka-Scout Centre  
A csobánkai cserkészparkban 
főleg felújítási és kertészeti 
munkák várták az 
önkénteseket.  

Tiszadob-Child Protection Centre 
A hagyományos tiszadobi táborunk sokadik felvonása volt ez: 
az önkéntesek kerti és felújítási munkálatok a helyi hátrányos 
helyzetű fiatalok bevonásával.  

Ágasegyháza-Teaching and Renovation 
A hagyományos ágasegyházai táborban az önkéntesek az idő felében a falu idős lakóinak 
háza körül segédkeztek, a munka másik felét pedig az erdei iskolában való gyerekeknek 
való angol és kreatív foglalkozások tették ki.  

Helvécia - School Renovation with Children  
A nagy sikerű SOS Kecskemét második felvonása - az 
önkéntesek a helyi iskola felújításával és szabadidős 
időtöltések megszervezésével tették színesebbé a helvéciai 
mindennapokat. A tábor nagyobb sajtónyilvánosságot kapott, 
az Index videója ezen a linken érhető el: 
//index.indavideo.hu/video/sos_gyermekfalu  



Mint minden évben, 2015 tavasza es nyara is a 

magyarországi táborainkról szólt. Idén kicsit kevesebb 

tábort szerveztünk, a megrendezett táboraink azonban 

nagyon magas színvonalon folytak és eredményesen 

zárultak, partnereink kifejezték reményüket a későbbi 

együttműködésre is.  

 

 

A táboraink elképzelhetetlenek lettek volna a táborvezetők nélkül, akik lelkesedésükkel és tanulni vágyásukkal 

már a júniusi teljes hétvégés felkészítőn is nagyon inspiráló hangulatot teremtettek. A munka látványos részét 

szeptemberben egy szezonzáró eseménnyel zártuk, ahol a táborvezetőink beszámoltak élményeikről és 

tapasztalataikról.  

Az ősz folyamán pedig megkezdtük felkészülésünket a 2016-os szezonra 

 

 

. 

  

A hevéciai tábor nagyobb sajtónyilvánosságot kapott, 

az index videóját itt tekinthetitek meg!  

A terényi táborunk helyi vezetője, Hanna, blogot 

vezetett a szervezés kezdetétől a tábor végéig, 

gondolatiai itt olvashatóak:  

• Workcamp beszámoló 1. - A szervezés 

• Workcamp beszámoló 2. - A bonyodalmak 

megoldásai 

• Workcamp beszámoló 3. - A boldog vég :) 

//index.indavideo.hu/video/sos_gyermekfalu
http://https/honeyaprocsodai.wordpress.com/2015/09/14/workcamp-beszamolo-i-a-szervezes/
http://https/honeyaprocsodai.wordpress.com/2015/09/18/workcamp-beszamolo-2-a-bonyodalmak-es-megoldasok/
http://https/honeyaprocsodai.wordpress.com/2015/09/18/workcamp-beszamolo-2-a-bonyodalmak-es-megoldasok/
http://https/honeyaprocsodai.wordpress.com/2015/09/21/workcamp-beszamolo-3-a-boldog-veg/


YUWG: Hátrányos helyzetű fiatalokért munkacsoport 

Az Útilapu YUWG (Youth and Unemployment Working Group), Hátrányos Helyzetű Fiatalokért 

munkacsoportjának önkéntesei egész évben nyújtanak budapesti gyermekotthonokban élő gyerekek, fiatalok 

részére különböző foglalkozásokat, nyaranta az ország több településén lévő gyermekotthonaiba szerveznek 

nyári nemzetközi önkéntes táborokat és külföldi ún. ifjúsági cserére is lehetősége van néhány szerencsés 

fiatalnak kijutni.   

A YUWG önkéntes tagjai számos területről érkeztek; 

(leendő) pszichológusok és pedagógusok, 

bölcsészek, de reál szakosok is dolgoztak már 

nálunk. A munkacsoport a Cseppkő 

Gyermekotthonban hátrányos helyzetű fiataloknak 

tart foglalkozásokat. Főképp kisiskolás diákok 

szoktak járni hozzánk, alkalmanként 4-5 gyerek. 

Jelenleg angol, kézműves és dráma (színjátszó) 

óráink vannak, de az önkéntesek és 

a gyerekek igényeihez mérten igyekszünk bővíteni a 

palettát. Az önkéntes foglalkozásokat tanítási 

időszakokban, hétköznaponként 4 vagy 5 órától, 

szombatonként pedig délelőttönként tartjuk. 

Az önkénteseinknek lehetősége van az órákra vitt feladatok kitalálására, így észrevétlenül fejleszthetik 

a gyerekek figyelmét, kitartását, kreativitását, s mindemellett ők is rengeteg tapasztalatot, élményt 

szerezhetnek. 

Nemzetközi YUWG tevékenységünk 

2015-ben az Útilapu YUWG Munkacsoportjával összesen 13 

hátrányos helyzetű fiatal kapott lehetőséget három külföldi országba 

kiutazni.  Spanyolország, Szlovénia és Olaszország eddig 

elképzelhetetlen lehetőségeket és élményeket tárt a többségében 

állami otthonokban nevelkedett gyermekek elé. Megtapasztalhatták, 

milyen érzés egy multikulturális kavalkádban élni két héten keresztül: 

3-4 különböző ország hasonló helyzetű fiataljaival kerülhettek 

közelebb játékosan a környezetvédelem, a társadalmi integráció, a 

nemi szerepek, és egyéb fontos globális és személyes témákhoz. 

Megélhették, miért fontos idegen nyelvet tanulni, milyen érzés 

pillanatok alatt új barátságokat szerezni, hogyan kell együtt dolgozni 

egy csapatban, egy jó célért. Az ifjúsági cserék után közösen 

beszámolhattak élményeikről az SOS Gyermekfalvak Alapítvány 

budapesti székházában.   



2015. 06.28- 2015. 07.08-ig tartott az SCI katalán partnerszervezete által szervezett ifjúsági csere. A "Change 

your Identity" elnevezésű projekt az Európai Unió Erasmus + programjának nyertes pályázata, mely megadta 

a lehetőséget 24 lelkes és motivált hátrányos helyzetű fiatalnak, hogy egy fantasztikus élményekkel gazdagító 

utazásban vegyen részt. 

Ezen az ifjúsági cserén a fő téma a nemi sztereotípiák körbejárása volt nem-formális oktatási eszközökkel. 

Mindemellett a fiatalok tartották rendbe az egész házat, főztek a nemzetközi esteken. Természetesen a 

"munka" mellett jutott idő a szabadidő közös eltöltésére is: egyik nap az egész csapat bement Barcelona 

belvárosába és úgy fedezték fel a fiatalok a várost, hogy kis csapatokban előre elkészített referendumukat 

bemutatták a helyi lakosoknak, beszélgettek velük és ha azok egyet értettek a leírtakkal, közös fénykép 

elkészültével bizonyították azt, hány ember értett velük együtt. 

Az „ificserét” ki más tudná hitelesebben bemutatni, 

mint egy résztvevő?  

Az egyik magyar részt vevő magyar fiatal beszámolója a 

saját blogján olvasható. 

 

 

Dalma, Szani, Szasza és csapatvezetőjük: Csilla 

 

  

http://szancsopanzagondolatokmindenkinek.blogspot.hu/2015/07/youth-exchange-elmenyek-nemzetek-nyelvek.html


3D munkacsoport 

A munkacsoport célja, hogy gyermekotthonokban élő fiataloknak megadja a 

lehetőséget arra, hogy kapcsolatba kerüljenek és használhassák a 3 dimenziós 

nyomtatást, aminek segítségével erősíthetik kreativitásukat, illetve új manuális és 

technikai ismereteket sajátíthatnak el. Programunk során lehetőséget biztosítunk 

számukra, hogy új ötleteket találhassanak ki, és számukra a mindennapi életükben 

használatos tárgyakat valósíthassanak meg. Nyaranta nemzetközi önkéntes 

táborokat, majd ezt követően a tanév folyamán heti rendszerességű 

foglalkozásokból álló foglalkozássorozatot tartunk. A fiatalok a projekt alatt 

egyetemista, főleg műszaki tanulmányokat folytató önkénteseinkkel 

tevékenykednek közösen. Az együttműködés, a közös munka során szorosabb 

kapcsolatok alakulnak ki a résztvevők között. Az egyetemista fiatalok megismerése, 

jelenléte motiváló hatással van az otthonokban élő fiatalokra. 

 

2015 augusztusában idén harmadik alkalommal került megrendezésre a 3D nyomtatásról 

szóló táborunk, Balatonszepezd és Kecskemét után most a Budapesten a Szent László 

Plébánián. A plébánián már az első egyeztetéstől kezdve támogatták a program ötletét, a 

tábor foglalkozásainak termet a résztvevőknek szállást ajánlva. Budapest három 

gyermekotthonából érkeztek fiatalok, akik az itt eltöltött egy hét során megtanulták, hogy 

számítógép segítségével hogyan tervezhetnek meg különböző tárgyakat, melyeket ezek 

után a 3D nyomtató segítségével el is készíthettek maguknak. Rengeteg tárgy született 

egyéni pohárjelölőktől, sütemény szaggató formáktól kezdve egészen a saját tervezésű 

kulcstartókig és különböző mesefigurákig. 

 A program nem titkolt célja, hogy egy új technológiát felhasználva közvetítsen 

információkat a résztvevő fiatalok felé, és bátorítsa őket új ismeretek megszerzésére. 

Azonban egy nyári táborról lévén szó, ez nem szólhatott csak a tanulásról. Igyekeztünk 

különböző programokkal változatossá tenni a tábort. A programok között szerepelt 

tűzijáték-nézés, esti kincskereső verseny a közeli játszótéren, és süteménykészítés a saját 

tervezésű formák segítségével. Egészen biztos, hogy hatalmas élményeket és maradandó emlékeket okoztak a 

plébánia hatalmas, fákkal sűrűn borított kertjében tartott éjszakai bújócskák is, csakúgy mint a János-hegyi 

kilátóhoz szervezett kirándulás. 

  



Nem Privát Színház 

Az NPSZ munkacsoport egy szociális problémákat feldolgozó amatőr társulat, mely az egyenlőbb emberi 

kapcsolatokért szerveződik. A fórum színház módszerét alkalmazva teremtünk interaktív, diskurzív teret az 

előadásainkon. A nézőközönségünk résztvevőként van jelen, nem csupán passzív befogadó. Így együtt játszva 

gondolkodunk együtt a problémákról és annak megoldásairól. 

 

Január  
Botrány egy jó családban - előadás az Óbudai Waldorf gimiben 
SEtét SEkéj -  előadás a CSAK-ban 
Akarsz-e játszani? -  közös játék mindenkinek 

Február  
Magányszféra - előadás a CSAK-ban 
Akarsz-e játszani? - közös játék mindenkinek 

Március  
SEtét SEkéj - előadás a CSAK-ban 
Április 
Magányszféra - előadás a Gólyában 

Június 
Workshop a Kontyfa iskolában (a Drog Stop Budapest Egyesület 
szervezésében) 
Énekeld ki! - előadás Zamárdiban 

Július 
Énekeld ki! - előadás a Tű fokán Fesztiválon, Cserhátszentivánon 
Művészetek Völgye fesztivál - Workshopok és előadás  

Augusztus 
Sziget Fesztivál 

Október  
Hőskeresés - Láthatatlan színház a “No Hate Speech” mozgalom keretein belül  
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=wmUNTvctKQ8 
„Right to Exist” - workshop az SCI nemzetközi migráns segítőknek szervezett tréningjén az Európa Tanács budapesti 
épületében 

November 
The Altrnative Workshop Series Budapest – éntudat- dekonstrukció és 
fórumszínházas műhely külföldi trénerekkel. 
NPSZ bemutató prezentáció nemzetközi segítőknek, Artemisszió 
Alapítvány 

December 
Mikulás-foglalkozás a Magyar Williams Szindróma Társaságnál 
Joker tréning 
Három éves NPSZ szülinap! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wmUNTvctKQ8


Open Doors 

 

Társadalmi integráció a vizuális kommunikáció, az építészet és a design eszközeivel. 

A munkacsoport célja a Károlyi István Gyermekközpontban élő menekült és menedékkérő fiatalok számára 

olyan komplex programot állítani, melyben az aktív cselekvés, kreativitás, illetve interkulturális foglalkozások 

és közösségek mentén kitágulhat a jövőképük. A munkacsoport tagjai hetente több alkalommal segítenek a 

menekült fiataloknak a magyar és angol nyelvek megtanulásában, illetve matematikai tudásuk 

fejlesztésében. Hetente egyszer filmklubot tartanak a fóti gyermekközpontban. 

Az Open Doors munkacsoport jelenleg az Útilapu egyik legaktívabb munkacsoportja, akik számos eseménnyel 

színesítik szervezetünk életét, illetve különböző fórumokon is képviseltetik magukat. 

 

 Február 15. Restaurant Day // Multikulti Muri 3.0  adománygyűjtő esemény 

 Március 7. Kazinczy Living Library - Szimpla Kert 

 Március – április: Médiatréning - 10 magyar középiskolás és 10 menekült fiatal részvételével 

Április 2425: Szimbiózis Napok - Lezáró kiállítás a Fogas Házban 

 Május 9: Európai Ifjúsági Napok  Margit sziget, együttműködés az EuroDeskkel 

 Május 13: Restaurant Day // Multikulti Muri 4.0 - adománygyűjtő esemény     

 Augusztus 1-15: nemzetközi építőtábor Fóton 20 nemzetközi önkéntesnek 

 Augusztus 10-15: Sziget Fesztivál – TedX sátor 

 November 21: Restaurant Day // Multikulti Muri 5.0 - adománygyűjtő esemény 

 November 29: workshop az Emberi Jogi Fórum és Börzén - European Youth Center, Budapest 

 December 20: Szimpla Közös Lábos  adománygyűjtő esemény, Szimpla Kert 

  



 

Közös ebéd, közös falbontás 

(Bodnár Tamara írása) 

A Restaurant Day ötlete Finnországból származtatható, ahol 2011 óta évente négyszer rendezik meg a 

közösségteremtő és – építő „Étterem napot”, ahol bárki megnyithatja a saját éttermét egy napra, ezzel átlépve 

a kultúrák között húzódó határvonalat. 

Az Útilapu Hálózatnál immáron ez már hagyomány, hiszen ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit az 

érdeklődők felé a fiatal menekültekből, valamint a magyar – és külföldi önkéntesekből álló csapat. Szerencsére 

az idei évben még többen látogattak el a budapesti Almássy téren elhelyezkedő kis irodánkba, ami a 

rendezvény helyszínéül szolgált. 

A közkedvelt afgán bolani mellett idén még szélesebb paletta várta a különlegességre éhező vendégeket. Egy 

Magyarországon élő japán önkéntes jóvoltából a bátrabbak megkóstolhatták a tonhalas, a rákos és a vegán 

sushit is. 

Desszertként pedig igazi afgán különlegességek sorakoztak a tányérokon; a gulab jamun, egy kifejezetten édes 

töltött finomság, és a csokis süti, melyek a vendégek körében szemmel láthatóan nagy sikert aratott. 

A finom falatok után szomjunkat a forralt bor vagy a Chai tea enyhítette, feledtetve a kissé hűvös, őszies 

időjárást.  A Chai tea igazán jó barátja a diétázó, illetve a fogyni vágyó embereknek, ugyanis ez a fekete tea 

különböző fűszerekkel ízesítve elősegíti az anyagcserét.  A fahéj, a szerecsendió és a gyömbér ízvilágát a teához 

adott tej teszi még különlegesebbé. Aki egy kis felfrissülésre vágyott, megkóstolhatta a frissen készített, 

tejszínnel díszített kávékülönlegességet is, amit egy lelkes Útilapu tag még lelkesebb apukája készített. A 

rendezvényen mind ízvilágban, mind nemzetiségben, mind korban széles volt a paletta. 

Az idei programot az Ellis kisfilm tette családias hangulatúvá, amit vetítés után a filmvita, beszélgetés követett, 

ahol bárki szabadon elmondhatta az érzéseit, véleményét a filmmel kapcsolatban. 

A filmek után pedig megismerhettük Zobint, aki 

egy szál gitárral repített minket idegen tájakra. 

Ezután pedig egy tahiti táncot láthattunk Teodóra 

előadásában, aki hét éven át utazta körbe a 

világot. 

„Magasabb falak helyett építsünk egy nagy 

asztalt november 21-én!” – hirdette az Útilapu, s 

ez egyértelműen sikerült!  

 

  

https://vimeo.com/140332198


Peace Messenger munkacsoport 

Az ún. Peace Messengerek olyan önkéntesek, akik az Útilapu által Magyarországon megszervezett nemzetközi 

táborokban békére való nevelés keretében emberi jogokkal foglalkozó műhelyfoglalkozásokat tartanak az 

önkénteseknek. A foglalkozásokon a résztvevők nem-formális eszközökkel tanulnak az egymás iránti 

toleranciáról, megismerkednek alapvető emberi jogi fogalmakkal, és tapasztalatokat cserélnek.  

 

Táborvezető tréning (június 27-28) 

2015-ben is megrendeztük az egész hétvégés táborvezető tréningünket, melynek szerves része volt több Peace 

Education workshop is. A workshopokon az interkulturális tanulás a táborokban való megjelenését elemeztük, 

illetve bevezetőt tartottunk a leendő táborvezetőknek a Peace Education alapjaiba gyakorlati feladatokon 

keresztül.  

Peace Messengerek látogatása táborokba 

3 aktív önkéntesünk mint Peace Messenger látogatta meg csobánkai és 

ágasegyházai táborunkat ezen a nyáron, s tartottak egy délutános 

szemléletformáló programokat, a menekülteket és a fogyatékkal élőket 

helyezve ezúttal középpontba. A gyakorlati, érzékenyítő feladatok érdekes 

beszélgetéseket generáltak. 

Peace is sexy! tréning középiskolásoknak  

A Raising Peace Campaign támogatásával 5 hetes tréninget szerveztünk az 

IKSZ keretében, melyen hét középiskolással gondolkodtunk együtt az emberi 

jogok és a béke különböző aspektusairól.  

A Raising Peace multiplier training célja az volt, hogy a középiskolásokat nem formális oktatási módszerek 

segítségével inspiráljuk új megközelítésekre; a nemzetközi tréneri csapat pedig pezsgő, angol nyelvű 

atmoszférát biztosított. A tréning során gondolkodtunk a békéről és konfliktusokról, a sokszínűségről, 

kisebbségekről, migrációról, a nemi szerepekről és fogyatékkal élőkről.  

A tréning során a középiskolások nem csak új megközelítésekkel találkoztak, hanem felkészítettük őket arra is, 

hogy hasonló, érzékenyítő workshopokat tudjanak tartani osztálytársainak. A fiatalok továbbá megismerték az 

Útilapu egyéb tevékenységeit és nemzetközi tréninglehetőségeket is. 

  



Gaia munkacsoport 

A GAIA munkacsoport célkitűzése, hogy környezettudatossá formálja az Útilapu tagjainak és látogatóinak 

szemléletét. Ennek érdekében lehetőséget biztosítunk mindenkinek, akik szeretnék másokkal is megismertetni 

a zöldebb, fenntarthatóbb életmód szépségeit és lehetőségeit. 

 

GAIA Túranap 

A környezettudatos életmód terjesztését célul kitűző munkacsoport 2015 májusában túranapot szervezett az 

SCI GAIA MicroGrants programja támogatásával. A budai hegyekben szervezett túrán az esős nap ellenére 

majdnem 130 fő vett részt, fiatalok, családosok és idősebbek egyaránt. A túrán különböző állomásokon a 

résztvevők játékos formában beszélgethettek, tanulhattak a környezetvédelemhez kapcsolódó témákról, 

valamint újrahasznosított anyagokból tárgyakat is készíthettek, amelyeket a túra végén ajándékként 

hazavihettek. 

 

  



Tréningek, nemzetközi estek, beszámolók 

Az Útilapu számára kiemelt fontosságú, hogy az önkéntes munka során az önkéntesek folyamatosan 

fejlődhessenek, új dolgokat próbálhassanak ki. Tesszük ezt egyrészt az itthoni lehetőségek biztosításával: 

mindenkinek próbálunk eszközöket és teret adni, ha új, innovatív ötletét szeretné megvalósítani; másrészt 

pedig mindenkit buzdítunk nemzetközi tréningeinken való részvételre. 

 

2015-ben a következő tréningeken vehettek részt önkénteseink: 

● (Y)our Right for Peace!,Training for young leaders on human rights and peace education (április, 

Olaszország, a YAP szervezésében) 

● The Perfect Match 2 (április, Olaszország, a Lunaria szervezésében) 

● Youth transforming conflict non-violence needs new media (május, Olaszország, SCI-Italy) 

● Educating Acting Citizenship through Simulation Games (május, Lengyelország, a Youth Peace 

Ambassadors szervezésében) 

● Training of Trainers “Change is a chance! Upgrade your skills and help Europe(ans) grow” (június, Belgium, 

az SCI szervezésében) 

● Social diplomacy (augusztus, Oroszország, a Sfera szervezésében) 

● Peace Action Week (augusztus, Barcelona, az SCI Catalunya szervezésében) 

● Resolve conflict through negotaition (augsztus, Ukrajna, a Fairbund szervezésében) 

● Re-connecting to the Environment (október, Olaszország, az Acarbio szervezésében) 

● Picture perfect (november, Németország, az SCI Germany szervezésében) 

● Recreative Spaces (november, Cadiz, az Equa szervezésében) 

A tréningek után pedig beszámoló esteket szerveztünk, hogy azok is hallhassanak a témákról, akik nem tudtak 

elmenni, illetve bátorítsunk mindenkit a részvételre. Élménybeszámolókat nem csak a tréningek részvevői, de 

táborokban és hosszú távú önkéntes programjainkon részt vevők vagy nagy utazók is tartottak. 

 


