
 
 
 

EZ TÖRTÉNT AZ ÚTILAPUBAN! 
Éves beszámoló 2017 

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

 

2017 főbb eredményei 

A 2017-es év is szorgosan telt az Útilapu önkéntesei számára. számos programot            

szerveztünk hazai és nemzetközi érdeklődők részére, és emellett sok kihívással is meg            

kellett küzdenünk. 

 



Szakmai munkacsoportunk, az Open Doors az előző évhez hasonlóan az Útilapu           

legaktívanbb és legerősebb munkacsoportjaként tevékenykedett, sok színes programmal        

gazdagítva az Útilapu tevékenységét. Táborszervező munkacsoportunknak köszönhetően 7        
tábor került megszervezésre, melyekben több, mint 70 nemzetközi önkéntes dolgozott          

hazai közösségek megsegítésén, valamint programjainkon keresztül újra sokak számára         

juttattuk el alapértékeink üzenetét. 

Külföldi táborokba szintén közel 100 önkéntesünk utazott ki, nemzetközi tréningeken pedig           

több mint 40 tagunk tudta készségeit fejleszteni különböző területeken. 

A 2017-es év során számos fiatalnak biztosítottunk lehetőséget külföldi ifjúsági cseréken és            

tréningeken való részévételre az alábbi témákban: állásinterjúra való felkészítés, önismereti          

tréning, kommunikációs készségfejlesztés, a gyűlöletbeszéd kérdései, az Európai Unió         

kérdései. 

 

Az Európai Önkéntes Szolgálat keretein belül a 2017-es év során Ausztriába, Finnországba,            

Svédországba, Spanyolországba és Törökországba küldtük lelkes önkénteseinket, akik        

számos területen bizonyították rátermettségüket és szereztek maradandó élményeket. 

 

 
TÁBOROK 

 
 
A 2017-es táborszezon   

előkészítését már 2016   

őszén megkezdtük  

annak érdekében, hogy   

minél jobban sikerüljön   

az új táborszezon. A    

csapat új önkéntesekkel   

is kiegészült és a régi     

tagok is lelkesen   

vetették bele magukat a    

szervezésbe. 

Ebben az évben 7    

tábort szerveztünk, ezek közül kettő volt új partner, a többiek az előző években is              

megrendezésre kerültek már. 

 



A táborok: 

 

· Hajdúhadház, június 21-30: Hajdúhadház új helyszín volt, egy régi Útilapus önkéntes            

közreműködésének köszönhetően, aki évek óta közösségfejlesztő Hajdúhadházon, ő        

volt az egyik táborvezető is. Az önkéntesek a táborban kisebb felújítási munkálatokat            

végeztek és sok időt töltöttek együtt a helyi gyerekekkel. A tábor mind az             

önkénteseknek, mind a gyerekeknek nagyon nagy élmény volt. 

· Szentendre, június 24 - július 9: Szentendre szintén új partner volt. A Vissza a               

vadonba nevű szervezet mozgássérült gyerekeknek (is) szervez táborokat a         

természetben. Az SCI tábor alatt a Mindenki játszótere elnevezésű projekten dolgoztak           

az önkéntesek, egy, a hagyományostól eltérő játszótér felépítésén, amely mindenki          

számára nyitott. 

· Drávafok, július 2-11: Drávafok egy régebbi partneri kapcsolatra nyúlik vissza. Bár az             

előző évben nem került sor táborszervezésre, idén sikeresen felújítottuk a kapcsolatot.           

Az önkéntesek a tábor során fizikai munkákat végeztek az Ormánság Alapítvány           

biofarmján, mely a tábor helyszínéül szolgált. 

· Badacsony, július 15-30: Badacsonyban hatodik alkalommal került megrendezésre a          

tábor, kitartóan népszerű az önkéntesek között. A tábor során változatos munkákat           

végeztek az önkéntesek, a helyi intézményekben (iskola, óvoda) való felújítási          

munkálatoktól kezdve a turizmus fejlesztésén való közös gondolkodásig. 

· Ágasegyháza, július 22 - augusztus 5: Ágasegyházán idén 10. alkalommal került            

megrendezésre a tábor. A munka részben fizikai volt, kisebb renoválásokból,          

kertészkedésből állt. Ezen kívül az önkéntesek minden délután segédkeztek egy helyi           

gyerektáborban. A jeles évfordulót a tábor végén egy közös záróeseménnyel ünnepelték           

meg a helyiek az önkéntesekkel együtt, ahova az Alapítvány meghívta az elmúlt 10             

évben megfordult SCI önkénteseket is. 

· Kecskemét, SOS Gyermekfalvak, augusztus 6-18: A korábbi táborokhoz hasonlóan          

az önkéntesek a Gyermekfalu fiataljainak segítettek a mindennapokban. Ezen kívül arra           

ösztönözték a fiatalokat, hogy hosszú távú célokat tűzzenek ki maguk elé. 

· Orosháza, SOS Gyermekfalvak, augusztus 7-21: Az önkéntesek a tábor keretében           

kisebb fizikai munkákat végeztek el a gyerekek környezetének javítására és a           

gyerekeknek tartottak különböző szabadidős foglalkozásokat. 

 

Táborvezetőinket egy júniusi hétvégi tréningen készítettük fel a táborok koordinálására. A           

képzésben az Útilapu régi, táborvezetésben tapasztalt önkéntesei segédkeztek, így az új           



táborvezetők hasznos és érdekes tréningben részesülhettek. Az elméleti kérdések és          

tudnivalók mellett sok praktikus információkat is kaptak, melyek célzottan a táborokra, a            

táborokban felmerülő szituációkra készítették fel őket. 

A táborszezont egy jó hangulatú táborszezon értékelővel zártuk ősz elején. Meghallgattuk           

táborvezetőink élménybeszámolóját és lezártuk a 2017-es táborszezont. Nem sokkal ezután          

meg is kezdtük a felkészülést a 2018-as táborszezonra. 

 

 

Tréning, ificsere 

 

Az idei tréningekről is nagyon elégedetten tértek vissza az önkénteseink, nagyon tartalmas            

és érdekes volt mind. A trénerek nagyon felkészültek és         

igazán inspirálóak voltak és olyan gyakorlatias      

ismereteket adtak át a tréningen. A Job Hunting DIY –          

Employability and communication skills nevű tréningen      

szerzett tapasztalatok után az önkéntesünk minden      

középiskolai diáknak, beépítve a 



tanítási órákba ajánlaná a módszereket. Kezdve onnan, hogy hogyan kommunikáljanak          

hatékonyan a verbális és nemverbális eszközök használatával, egészen az állásinterjúra          

történő felkészülést segítő önismereti elemek fejlesztésén keresztül az önéletrajzírás és          

motivációs levél írása témakörökben történő készségek fejlesztéséig. 

De volt aki a rövid idő ellenére az angol nyelv tudását is tudta fejleszteni.  

„Nagy kihívást jelentett számomra a tréning, mert mind az         

angol nyelvtudásom, mind a csoportmunkában való      

részvételem is fejlesztés alatt állt. Sikerélményként éltem meg,        

hogy a beszélgetések kb. 80 %-át értettem és a tréning alatt           

magamról is sokat tanultam.” 

  

De komoly Európai Uniót érintő kérdések kapcsán is tanulhattak         

a 'communication4integration' projekt idején Litvániában.  

„Az utóbbi években egyre jobban kiéleződött a menekült helyzet         

Európában, mely nem csak Magyarországon, hanem más       

országokban is gyökeresen megváltoztatta az emberek      

hozzáállását egymáshoz. Az egymás megkülönböztetése, a      

félelem és gyűlölet által egyre több negatív megmozdulásra        

láthatunk példát szerte a világban. 

Mikor jelentkeztem a az ifjúsági cserére, először csak arra         

gondoltam, hogy milyen jó lesz másokkal, hasonló gondolkodású emberekkel találkozni,          

tanulni-tanítani; az eszembe sem jutott, hogy milyen lenne konkrétan szerepet is vállalni            

abban, hogy akár egy kis változást is elérjünk környezetünkben az emberek menekültekhez            

való hozzáállásán. Sokkal többet adott ez a hét mint amire számítottam. Azon kívül, hogy              

csodálatos és érdekes emberekkel kötöttem barátságot, tudtam együtt dolgozni, tőlük tanulni           

 kultúráról, politikáról, vallásról, megtanultam, hogy merni és tudni kell új ötletekkel előállni            

melyek változást indíthatnak el. A program folyamán (mely talán a legnagyobb élményt            

nyújtotta személy szerint) meglátogattuk a Kaunas mellett található Rukla Refugee Centert,           

ahol 4 csoportra osztódva igyekeztünk a gyerekek és fiatalok napját feldobni. Táncoltunk,            

röplabdáztunk, fociztunk, rajzoltunk-festettünk velük és egy páran a résztvevők közül még           

beszélgetni is tudtak a központban élőkkel tapasztalataikról, helyzetükről. Megdöbbentett az,          

amit láttam. Már a nap folyamán felmerültek bennem a kérdések: Miken mehettek keresztül             



ezek az emberek? Hogy nőhetnek fel ezek a gyerekek ilyen körülmények között? Mit lehetne              

tenni ahhoz, hogy bármi változást elérjünk a mindennapjaikban? 

A project alatt a különböző, izgalmasabbnál izgalmasabb feladatokon keresztül próbáltam          

részben megtalálni kiváltképp utolsó kérdésemre a választ. 

A program folyamán bemutattuk, elmagyaráztuk     

egymásnak egy "rövid" prezentáció keretében a      

menekültek helyzetét országainkban, készítettünk NO     

HATE SPEECH videót, a kreatív work shopon       

lehetőségünk nyílt képekkel, videóval illetve     

írásunkkal kifejezni magunkat. 

Ez alatt a pár nap alatt úgy érzem, nagyon sokat          

tanultam arról, hogy hogyan is álljak ki mások előtt, dolgozzak fel témákat emberekkel,             

hogyan fejezzem ki magamat akár egy videóban vagy egy rajzzal. Végül,de nem utolsó             

sorban hozzátenném, hogy nagyon élveztem Vilnius körbejárását, az intercultural nightot,          

illetve az energizereket melyekkel kultúrálisan fejlődtem, új ötletekkel gazdagodtam." 

A 2017-es év során voltak ifjúsági projektek amelyek a nemek közötti megkülönböztetésre, a             

munkanélküliség és az fiatalok mentális egészségére, hátrányos helyzetűek támogatására         

összpontosítottak.  

 

Őszi tali 

 

Az őszi találkozónkat   

2017 szeptemberében  

tartottuk, hogy a nyár    

folyamán 

programjainkon 

résztvevő önkéntesek  

alaposabban 

megismerhessék az  

Útilapu szerteágazó  

tevékenységeit, és  



megtalálhassák a saját csatlakozási    

pontjukat. A zebegényi hétvége    

programjai közt szerepelt közös    

kirándulás, útilapus pólófestés,   

tábortűzezés és számtalan vidám    

pillanat. A közös játékok és     

beszélgetések során az újonnan    

érkezettek betekinthettek egyesületünk   

működésébe, programjaiba valamint a    

terveibe is. A hétvége után a helyszínt       

már egy csapattá kovácsolódva hagytuk el, készen állva az elkövetkező időszak kihívásaira. 

 

 

EVS/LTV 

 

Az Útilapu küldő és fogadó szervezetként vesz részt az Erasmus+ keretein belül az EVS              

(Európai Önkéntes Szolgálat) programban, illetve LTV (Long-term Volunteering) projektekre         

delegál önkénteseket világszerte. 

Az EVS program célja a 17-30 év közötti fiatalok önkéntes          

társadalmi tevékenységekben való részvételének támogatása     

főként Európában, ám akár azon kívül is, míg az LTV          

projekteken korhatár nélkül vehetnek részt az önkéntesek a        

világ szinte bármely pontján. Ezen önkéntes szolgálatok ideje        

alatt a résztvevőknek lehetősége nyílik egy másik ország és         

kultúra megismerésére, személyiségük fejlesztésére, és     

mindezek mellett egy intenzív tanulási folyamatnak is a        

részesei lehetnek, miközben hasznos tagjává válnak az adott        

közösségnek önkéntes munkájukkal. 

A 2017-es év során Ausztriába, Finnországba,      
Svédországba, Spanyolországba és Törökországba    

küldtük lelkes önkénteseinket, akik számos területen      

bizonyították rátermettségüket és szereztek maradandó     

élményeket. Közülük Eszter, EVS önkéntesünk, így számolt       



be élményeiről: 

“Az egész projekt nagyon szimpatikus volt nekem már, amikor csak olvastam róla. Nagyon             

közel éreztem magamhoz. Ritkán van ilyen az életben, hogy ezek az elképzelések és             

elvárások megegyeznek a valósággal. Az egy hónap, amit ott töltöttem, elegendő idő volt             

ahhoz, hogy megismerjem a környéket, az embereket és a teendőket többek között. Viszont             

nagyon kevésnek éreztük mindannyian, mert hamar második otthonunkká vált. A közös           

programok, a közös munka, minden, amit csináltunk közösséggé formált minket. 

A környék gyönyörű, rengeteget sétáltunk. Úsztam a tengerben (habár 10 fok volt), láttam             

fókát és medúzákat. Megismertem a helyieket. Rengeteget tanultam a természet          

működéséről és arról, hogy hol is állunk ma mi emberek, akik nem figyelünk oda az előbb                

említettre. 

Nem gondoltam volna, hogy szoros barátságok alakulnak ki ennyi idő alatt. Szerencsére            

tévedtem. A társaság nagy részével rendszeresen beszélünk, többen meglátogattak pár          

héttel később és tervezünk újra találkozni a farmon. 

Az a hely számomra egy békés, stresszmentes helyet jelent, ahol boldog lehetek és             

kipihenhetem magam. Mindenképpen vissza fogok menni, amikor csak tehetem.” 

http://utilapu.hu/evs-svedorszagban-egy-onkentes-szemevel-elmenybeszamolo/ 

 

http://utilapu.hu/evs-svedorszagban-egy-onkentes-szemevel-elmenybeszamolo/


Az Útilapu Hálózat küldő szervezetként részt vett az “Ecological farming/ building and            

nature/adventure experiences” c. rövid távú EVS projekten, amely a svédországi          

Hastekasen Farmon került megrendezésre, ahol Eszter is önkénteskedett. Onkéntesünk,         

Varga Zsófi, mentorként vett részt a programon. Az ő élménybeszámolója: 

 

“Az egy hónapos program során a      

10 különböző nemzetiségű   

önkéntes megtapasztalhatta, hogy   

milyen a környezettudatos,   

egyszerű élet és részt vettek     

nemcsak a földművelésben és    

több egyszerű erdei munkában,    

hanem számos közösségi   

tevékenységben. 

Többek között egy lengyel tréner     

tartott nekik egy hetes    

személyiség- és közösség fejlesztő foglalkozást, mint pl. a fórum színház, workshop           

erőszakmentes kommunikációról, dragon dreaming stb. 

A programban EVS mentorként vettem részt. A kontakt tánc mozgástechnikájára épülő           

kurzust tartottam, és számos egyéb közösséget építő foglalkozást szerveztem az          

önkéntesek számára. 

Október végére a csapat teljes mértékben összeszokott és eredményes projektet zárhattak           

le a szervezőkkel. Az önkéntesek visszajelzéseiből kiderült, hogy sokan szeretnének még           

visszajönni a farmra, mert személyiségfejlesztő és világnézet megváltó volt számukra az           

elmúlt hónap, amire még ők sem számítottak.” 

http://utilapu.hu/evs-svedorszagban-egy-mentor-szemevel-elmenybeszamolo/ 

 

OPEN DOORS 

 

Az Open Doors munkacsoport 2013 óta dolgozik a Károlyi István Gyermekközpontban élő            

menekült fiatalokkal és magyar kortársaikkal kreatív módszerekkel. 

 

A munkacsoport továbbra is fenntartja multikulti közösségi helyét, a DOOR-t, melyet           

2016-ban a Kortárs Építészeti Központ által szervezett Nyitva! Fesztiválon való részvétellel           

http://utilapu.hu/evs-svedorszagban-egy-mentor-szemevel-elmenybeszamolo/


nyitott meg. A DOOR a Vitkovics utcában folyamatosan kínál különböző programokat a            

munkacsoport régi és új tagjai, a mentorált fiataljai és akár az utcáról betérő nézelődők              

számára. Programjaink között szerepeltek kreatív workshop-ok (könyvkötés, fényfüzér        

készítés, textil szitázás, táskakészítés, média, hangszerkészítés), örömzenélések,       

interkulturális estek, adománygyűjtő ruhavásárok, filmvetítések, előadások. Ezek a        

programok sok új tagot és önkéntest hoztak a munkacsoport számára. A DOOR több             

Útilapus eseménynek is otthont adott már. A helyszín fenntartásában nagy segítségünkre           

van EVS önkéntesünk, aki mind a nyitvatartásban, mind a programok szervezésében           

aktívan részt vesz. Egy videó a felújításról és a DOOR mindennapi életéről:            

https://vimeo.com/215969056 

 

2017-es mérföldkövünk a Change for media - Media for change nemzetközi youth exchange             

szervezése volt, immár második alkalommal. A cserére Magyarországról, Spanyolországból,         

Olaszországból, Szerbiából és Bulgáriából érkezett 5-5 fiatal, a megvalósítás helyszíne a           

zebegényi Szőnyi Tábor volt. A csapat összeállítása speciális volt, hiszen minden országból            

két fiatal a többségi társadalomból érkezett, míg két társuk bevándorlóként vagy           

menekültként él az adott országban. Őket egy-egy tapasztalt csapatvezető kísérte. Ez az            

igen színes csapat, azért gyűlt össze augusztusban 10 napra, hogy együtt tanuljanak a             

videókészítés alapjairól különböző kicsoportos feladatokon, előadásokon és gyakorlati        

megoldásokon keresztül, majd egy projektmunka során létrehozzák közös vizuális         

üzeneteiket. Az elkészült filmek végül mind Zebegényben, mint a DOORban bemutatásra           

kerültek a nagyközönség számára. A folyamatban a fiatalok rengeteget tanultak egymás           

kultúrájáról, országáról, a migráció helyzetéről az adott országokban, a médiakészítésről          

elsajátított tudásukat pedig saját szervezetükben azóta is hasznosítják. 

Néhány az elkészült videók közül: 

Humans: https://www.youtube.com/watch?v=JuxqSCAc2jg 

Let the colors OUT: https://www.youtube.com/watch?v=ZYo_mtdzDZU 

My big change: https://www.youtube.com/watch?v=T6ad3fhxoec 

Change begins : https://www.youtube.com/watch?v=0rJIC5WkGQw 

Labels of freedom: https://www.youtube.com/watch?v=FwpeetWmUDs 

 

A Building Bridges (az SCI nemzetközi menekültügyi munkacsoportja) életében továbbra is           

aktívan részt veszünk. Mind az EVS, mind a Youth Exchange partnerei a BB             

munkacsoportból kerültek ki. Tavassazl igénybe vettük az SCI Refugee Fundját is, hogy            

tanulással egybekötött kirándulást szervezzünk a menekült fiatalokkal közösen. Továbbra is          

https://vimeo.com/215969056
https://www.youtube.com/watch?v=0rJIC5WkGQw


szoros kapcsolatot ápolunk az Artemisszió Alapítvánnyal, közös workshopokat és egyép          

programokat szervezünk, támogatva ezzel közös célcsoportunkat. 

 

Más eseményeink időrendben: 
Január 8. - Restauran day és DOOR nyitóbuli 

Március 20-27. - Posters Against Racism workshop - European Action Week Against Racism 

Április 26. - PechaKucha Night Vol.37, Bratislava 

Április 29. - Mira! Open Jam az Artemisszió Alapítvánnyal 

Május 3. - Design Your Diversity - European Youth Week az Artemisszió Alapítvánnyal,             

Gólya 

Május 20. - Restaurant Day, Multiculti Dipping 

Május 17. - Adománygyűjtő ruhavásár 1.0 

Június 21. - NoHate street action, Keleti Pályaudvar 

Június 25. - Szimpla Közös Lábos 

Július 25. - Clara érkezése 

Augusztus 18-27. - Change for Media - Media for Change Youth Exchange, Zebegény 

Augusztus 26. - Change for Media - Media for Change Youth Exchange, záróvetítés,             

Zebegény 

Szeptember 14. - Change for Media - Media for Change Youth Exchange vetítés, Budapest 

Október 26. - Médiamegjelenés a Duna World, RONDÓ műsorában 

November 14. Adománygyűjtő ruhavásár 2.0 

November 18. - Restaurant Day 

December 6. - EVS Live, meghívott előadók voltunk Budapesten 

December 22 - Czakó Karácsonyi Vásár 

 

Egyéb folyamatos programjaink: Kreatív workshop-ok (könyvkötés, fényfüzér készítés, textil         

szitázás, táskakészítés, média, hangszerkészítés), Örömzenélések, Interkulturális estek       

(portugál, vietnámi, mongól, spanyol, örmény, bolgár, azeri, olasz, finn, indiai), spanyol órák            

katalán önkéntesünkkel, Clara-val. 

 

Jövőbeli tervek: 
- A DOOR fenntartása, önfenntartóvá tétele, új helyszín találás 

- Augusztusban újabb Youth Exchange 

- Új EVS önkéntes fogadása 

 



GAIA 

 

2017-ben is megrendeztük a GAIA Fenntarthatósági Túranapot, immár 3. alkalommal.          

Méghozzá Május 7-én, Anyák Napján. Az esős időjárás ellenére 81 résztvevő eljött,            

családdal, barátokkal vagy éppen egyedül.  

 

A túra folytatásaként május 14-én a Gyógynövénykereső séta a Budai-hegyekben -           

esemény is rendkívül népszerű volt. A szervezést és a vezetést Buda Géza vállalta.  

Ezek mellett 2017 május és júliusa között 4 alkalommal rendeztünk gilisztakomposzt készítő            

workshopot, melyet a GAIA    

Microgrant Program 237,1 Euro    

(73 533 Forint)-val támogatott. Az     

eseménnyel legalább 50 embert    

elértünk és azóta is sokan     

keresnek fel minket előadásokra,    

workshopokra. 

 

 

 

 


