EZ TÖRTÉNT AZ ÚTILAPUBAN!
Éves beszámoló 2020

2020 egy közel sem megszokott év volt az Útilapu számára. A COVID-19 világjárvány
nagymértékben megváltoztatta éves működésünket. Nemzetközi táboraink nagyrészt
elmaradtak, vagy online felületen valósultak meg. Amikor a körülmények engedték, ezt helyi
szintű programjaink lehetőségeivel, nagyobb fókuszáltságával kompenzáltuk. Minden évet
közgyűléssel kezdünk, ahol az elnökséget (board) megválasztja a szervezet tagsága és az új
board az elnökkel és elnökhelyettessel stratégiai találkozóval tervezi meg az előttük álló évet.
Ebben az évben Mészáros Gréta leköszönt alelnöki tisztségéből, és a Közgyűlés egyöntetű
szavazatával új alelnököt választottunk Tomcsik Dóra személyében. A szervezet nemzetközi
ernyőszervezete, az SCI 2020-ban ünnepelte 100. születésnapját, amelyet sajnos idén csak
online keretek között tudtunk ünnepelni. Reményeink és terveink szerint a 2021-ben megújult
erővel, lehetőség szerint személyes találkozókat, táborokat is szervezhetünk.

Hazai táborok
A 2020. évi táborszezont is jelentősen befolyásolta a járványhelyzet, a szokásos tavaszi
szervezési-előkészítési időszakban végig bizonytalan volt, hogy milyen lehetőségek lesznek a
nyár folyamán a hazai táborokkal kapcsolatban. A rendezvényekkel kapcsolatos korlátozás
miatt a minden évben hagyományosan megtartott táborszezonnyitó eseményünk elmaradt,
közben a partnerekkel folyamatosan egyeztettünk a lehetőségekről. Végül, a nyár folyamán,
augusztusban lehetőségünk volt megszervezni és megtartani immáron harmadik alkalommal
a Boróka Egyesülettel együttműködésben Diósjenőn egy tábort. Az eseményen nemzetközi,
itt élő önkénteseink vettek részt (az utazási korlátozások miatt külföldről érkezőknek nem
tudtuk megnyitni a tábort), melynek során a közösségi tér fejlesztése folytatódott tovább, a
játszótér felújításával és a színpad dekorációjának elkészítésével. A tábor nagyon jól sikerült,
örömmel folytatjuk az együttműködést a Boróka Egyesülettel. Jól szimbolizálja
együttműködésünket, hogy az őszi találkozónkat is ide szerveztük.

Open Doors munkacsoport
2020-ban több tervünket is megváltoztatta a COVID-járvány, de mégis eseményekkel teli évet
zártunk. Két szolidaritási Projekt is elindult: a közösségi eseményekkel foglalkozó Cultivadoor,
és az interkulturális főző eseményeket összefogó Open Pots. Március után a legtöbb
eseményünket online tartottuk, amiken az elején nagy létszámú résztvevőt számoltunk,
később ez csökkent. A márciusi karantén kezdetével közösségünkben kutatást végeztünk,
amelyből két projekt ötlete született meg: az Open Pots főző eseménysorozat, illetve a
CultiRider - mozgó közösségi tér első gondolatai.

Amikor a járványhelyzet engedte, tartottunk offline eseményeket is (interkulturális esteket,
főzéseket, koncerteket, stb), illetve a Bokréta fesztivál is eddigi legnagyobb kiadását rendeztük
meg az önkormányzattal együttműködve.
A Miradoort továbbra is az Artemisszió Alapítvány Mira csoportjával üzemeltetjük, a közösségi
tér az év nagyobb részében zárva volt a látogatók számára, de önkénteseink itt töltötték
munkaidejük nagy részét

Fontosabb mérföldkövek:
Január
 7 éves lett az Open Doors munkacsoport - szülinapi bulit tartottunk
Február
 Elindult a Cultivadoor projekt
 Koncert - Vicky Halo & Rob Godfrey
 Örökbefogadtunk egy ovit
 Fairytale night
 Gender Equality filmklub a NANE-val
 Kite making workshop Glenn Davison
 Open jam
 Environmental Event - Seeding workshop
 Talent show a Miradoorban
 Intercultural Board Games night
Március
 Women empowerment movie club - Mabel
 Intercultural Evening - Czech & Syria
 Koncert - Ryan O’Reilly
 Március 12-én zártunk be először
 Tiramisu workshop (Online)
Április




A Cultivadoor workshopjait készítettük elő (Pinhile camera, beton kísérletek,
márványozás, UV fény festés, stb)
Healthy pancakes workshop (Online)
Intercultural evening - France & Spain (Online)

Május



Online Iftar event (Online)
Online Miradoor Birthday party (Online)



Philippines Intercultural Evening (Online)

Július





Július 18-án nyitottunk meg újra
Board game night
Megérkezett önkéntesünk Oroszországból, aki Erasmus+ szakmai gyakornokként jött
Miradoor közös kirándulás - a Velencei tó helyett a Bikás parkban kötöttünk ki

Augusztus
 Megérkezett ESC önkéntesünk Spanyolországból 12 hónapra
 Koncert - Cave & Karbasi
 2 Board games night
 Önkénteseink részt vettek az Útilapu önkéntestáborában Diósjenőn
 Serbian cookies workshop
 Cultivadoor - Art is Expression workshop - 1. alkalom
Szeptember
 Elindult az Open Pots projekt
 Interculutral evening - Orosz aperitif
 Board games night
 Improv workshop új önkéntesekkel
 Legnagyobb eseményünk a Bokréta Fesztivál volt, közösen a Mirával
 Filmvetítés, közös festés, piknik, sárkányeregetés, jóga, pinhole camera
workshop, volunteers salon
Október
 Szimpla Közös Lábos - Open Pots kezdőeseménye
 Elindítottunk az Open Doors Community belső
https://www.facebook.com/groups/285807249019588
 Koncert - Bándi Gergely
 Movie Night - Verzió Filmklub - Tititá
 Cultivadoor - Art is Expression workshop - Kalligráfia

facebook

csoportot

November
 November 10-én zártunk be, innentől csak online eseményeket tartottunk
 Board game night (Online)
 Cultivadoor / Art is Expression - Meditation (Online)
 Role Play MORE - társasjáték est
 Palestine Intercultural Evening
 Megérkezett ESC önkéntesünk Jordániából

-

December
 Jar hunters - karácsonyi kincskeresés
 Online karácsonyi partit rendeztünk - (Online)
 3 Open Pots esemény - olasz, szomáli és magyar sütemények készítése(Online)
 Poetry reading (Online)

Fontosabb megnyert projektjeink:
 2 ESC projekt
 2 Solidarity projekt - Open pots, Cultivadoor

Ilyen programjaink voltak:
Összesen kb. 64 eseményünk volt 2020-ban, linkek:
https://docs.google.com/document/d/1z9PlHwK0K41XyNFuJAjubXszQAMdga-Gi4cw81Ty_0/edi

Outgoing beszámoló 2020
COVID-19 járvány kétségtelenül az outgoing csoport tevékenységére is kihatással volt. Az év
elején a koronavírus világ járvánnyá történő válás előtt több tábor jelentkezés is beérkezett
hozzánk. Volt olyan önkéntesünk, akivel személyesen is találkoztunk az év elején, hogy
felkészítsük őt a tervezett amerikai táborára (amit sajnos később törlésre került).
Ahogy Magyarországon és külföldön is bevezetésre kerültek különböző korlátozások,
elkezdtük a jelentkezők figyelmét felhívni az esetleges jövőbeni váratlan utazási
korlátozásokra és kértük őket, hogy ennek tekintetében véglegesítsük a jelentkezésüket. Ekkor
még bizakodóak voltak, így továbbra is voltak olyan önkénteseink, akik visszaigazolt
jelentkezéssel rendelkeztek. Sajnos e táborok nagy része később törlésre került.

ESC/LTV – Hosszú távú önkéntesség
Az Útilapu, mint küldő szervezet
Az Útilapu küldő- és fogadó szervezetként vesz részt az ESC (European Solidarity Corps, vagyis
Európai Önkéntes Szolgálat) programban, illetve önkéntesek küldő szervezete
ernyőszervezetünk, az SCI LTV (Long-term Volunteering) projektjeire világszerte.

2018 óta a régi „EVS” program már Európai Szolidaritási Testület néven működik, az egyéni
önkéntesség mellett csoportos önkéntességgel és szolidaritási projektekkel bővülve. Az ESC
önkéntes program célja továbbra is a 17-30 év közötti fiatalok önkéntes társadalmi
tevékenységekben való részvételének támogatása főként Európában, ám akár azon kívül is.
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.
2020-ban a vírus által nehezített pálya ellenére is 8 ESC önkéntest tudtunk támogatni a
hozzájuk illő projekt megtalálásában és a kiutazásban. Németországban, Olaszországban,
Svédországban, Görögországban, Szlovéniában és Belgiumban vettek részt projekteken,
többen 2021 folyamán fejezik majd csak be. Nagy örömünkre szolgál, hogy az SCI
központjában, Antwerpenben is magyarországi önkéntes erősíti a marketing-kommunikáció
csapatot. Emellett önkénteseink kutyamenhelyen és gyerekotthonban, valamint rászoruló
fiatalokkal dolgoznak, színjátszással foglalkoznak és ökofarmon gazdálkodással ismerkednek
meg – emellett pedig igyekeznek a legtöbbet kihozni a projektjükből a lezárások, korlátozások
mellett. Itt is szeretnénk nekik minden jót kívánni és üzenjük, hogy nagyon büszkék vagyunk a
kitartásukra! :)
A korábbiakhoz hasonlóan a 2020-as évben is nagyobb számban utaztak hosszú távú projektre
a résztvevők, ami a vírushelyzet miatt szerencsésebb és kivitelezhetőbb is volt. Két rövid távú
önkéntest tudtunk küldő szervezetként segíteni, egyikük a már-már hagyománnyá váló, a svéd
Hästekasen Farmon megrendezésre kerülő csoportos önkéntesség keretében utazott ki,
másikuk Görögországban vett részt robotika projektben.
Az LTV projekteken korhatár nélkül vehetnek részt önkéntesek, a világ szinte bármely pontján.
A 2020-as évben egy 2019-re tervezett program valósult meg, Sri Lankán töltött 2 hónapot
önkéntesünk a Mother Theresa’s Home nevű intézménynél, ahol fogyatékossággal élő nőkkel
dolgozott. Hosszú távú tervünk az LTV programot ismertebbé tenni az önkénteskedni vágyók
között, hogy az is megtalálhassa a neki való projektet a világban, aki az ifjúsági kategóriából
kinőtt.
A nehéz helyzet ellenére a 2020-as év sok jót tartogatott számunkra a hosszú távú önkéntes
küldéssel kapcsolatban, a résztvevők elkötelezettek és igazán hozzájuk illő projektekben
vesznek részt és az LTV-ről is sok hasznos és érdekes tapasztalattal tért vissza önkéntesünk.

Exchanges & Training munkacsoport

2020-ban a COVID-19 világjárvány szinte minden nemzetközi projektünkre jelentős hatással
volt. Az nemzetközi utazási korlátozások és a résztvevők egészségét, biztonságát szem előtt
tartó döntések értelmében több képzés, ifjúsági csere is el lett halasztva 2021-re.

A tárgyévben végül 3 program tudott megvalósulni, ezek közül 1 személyesen, 2 pedig online,
összesen 10 Útilapu tag részvételével. 2020 októberében pedig 2 tagunk részt vett az SCI
online megtartott Exchange Platform Meetingjén
2020. július 19-26. Svédország
●

Evaluate Evolve - the past the present the future – ifjúsági csere

Résztvevői beszámoló:
„A svédországi Hästekasen Gård - Bohuslän farmon rendezett ifjúsági csere kivételesen szép
emlékként marad meg mindannyiunkban. Nagy élmény volt felfedezni, hogy mi is vesz minket
körül a természetben, valamint megismerni a többi résztvevőt, akik 6 országból érkeztek, és
mind igazán nyitottak voltak. Hästekasenben különösen könnyű összebarátkozni tőlünk
teljesen eltérő emberekkel is. Az ificsere során rengeteg izgalmas workshopon vehettünk
részt; összegeztük a korábbi Erasmus+
élményeinket,
elemeztük
az
erősségeinket
és
gyengeségeinket,
tanultunk a permakultúráról és a
gyógynövényekről,
énekeltünk,
táncoltunk, színészkedtünk, festettünk,
horgoltunk, ácsoltunk. Hästekasenben
sok hozzávalóból egy nagyon klassz dolog
áll össze: egy közösség,
amely a természettel és
egymással harmóniában
él. Szívből kívánunk még
több hasonló közösséget
a
világba,
mint
Hästekasen!"

2020. október 30- november 11, online
●

Peace in Practice képzés

A képzés olyan résztvevőknek szólt, akik bővíteni szeretnék ismeretüket a béke fogalmáról,
illetve szeretnének tanulni és tenni is a változásért, a béke előmozdításáért a helyi
közösségekben és nemzetiközi színtereken is.

