
Légy az 
önkéntesünk!

Önkéntes munkaóráidért cserébe krajcárokat kapsz (min-
den óra egy krajcárt ér), melyet a Krajcárfüzetedbe ragaszt-
va tudsz gyűjteni. Krajcárjaidat negyedévente válthatod be 
olyan juttatásokra, melyeket az önkéntes törvény lehetővé 
tesz, például az alábbiakra:

- önkéntes tevékenységedhez szükséges képzésen való
 részvételre,

- külföldi önkéntes munkára, amit velünk közösen él-
 hetsz át,

- utalványokra, ajándékokra (pl. könyvvásárlási, túra-
 felszerelési, játék- vagy sportutalvány, síbérlet,
 tornaóra-előfi zetés, szaklap-előfi zetés),

- szakmai tanulmányutakra, 

- munkaruhára, védőitalra.

A krajcárokon kívül önkéntes munkádhoz kapcsolódó uta-
zási költségeidet megtérítjük, és étkezésedet is biztosítjuk.

Csatlakozz hozzánk önkéntesnek, hogy

… egy jó csapat tagjaként tevékenykedhess zöld ügyekért,
… értékes munkatapasztalatot szerezhess,
… új dolgokat tanulhass, fejleszthesd képességeidet,
… megismerkedhess hasonlóan gondolkodó emberekkel, így 
 sok jó ismerősöd és szélesebb kapcsolatrendszered lehet,
… elégedettebbnek és hasznosabbnak érezhesd magad.

Amennyiben szeretnél önkéntesként csatlakozni hozzánk, 
fordulj Győri Judithoz a következő elérhetőségek

valamelyikén:

gyorij@csalan.hu, 06-88/578-390.

Önkéntes munkáddal
gyűjtött krajcárjaidat
értékes juttatásokra
válthatod be. 
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Amit adni tudunk, avagy 
Gyűjtsd a krajcárokat!



A Csalán Egyesületet azért hoztuk létre, hogy szervezett 
formában segíthessük a Veszprém megyében lakókat a 
zöldebb, egészségesebb életmód kialakításában. Zöld tipp-
jeinkkel, kölcsönözhető eszközeinkkel, rendezvényeinkkel 
több száz háztartást varázsolunk minden évben zöldebbé. 

Komoly eredményeket azonban csak együtt érhetünk el.
Csatlakozz hozzánk, légy Te is az önkéntesünk!

Szeretettel várunk irodánkban, rendezvényeinken, hogy 
önkénteseink sorába léphess.

  Üdvözlettel:
Dr. Szalay Tímea

elnök

Önkénteseinkkel 1997 óta több száz alkalommal vittünk 
sikerre zöldítő akciókat Veszprém megyében. Volt, aki fát 
ültetett, így több, mint 1000 facsemete hálálja az önkéntes 
munkát. Mások játékos környezetvédelmi gyerekvetélkedő 
szervezésében segítettek, melynek köszönhetően évente 
több száz kisdiák építette be életébe a kisebb-nagyobb zöld 
megoldásokat. És akik sátrakat szereltek az Ökovásárok
kapcsán? Azok a Csalán Egyesület legnépszerűbb és legsi-
keresebb programjának lehettek részesei, és aktívan hozzá-
járultak ahhoz, hogy több ezer család jusson egészséges, 
helyi élelmiszerhez.

Mindezt jó csapatban, hangulatban tehették, és közben egy 
élhető, környezettudatos világért dolgoztak.

A Csalán Egyesületben 1997-2010 között több 
száz önkéntes dolgozott közel 50.000 órát, mely az 
egyesület sikeres programjainak alapját képezte.

Kedves Barátunk!
Szeretnél a zöld ügyekért tenni?

Mi segítünk.
Ízelítő a Csalán Egyesület

önkéntességéből Az önkéntesség alapja
a Csalán Egyesületnél

Az önkéntességről szóló törvény meghatározza a Csalán 
Egyesületnél való önkénteskedés kereteit is. Felelősségteljes 
önkéntes munkáddal egy sikeres, 14 éves hagyományokkal 
bíró környezetvédő szervezet csapatának válhatsz tagjává. 
Önkéntes koordinátorunk folyamatosan kapcsolatot tart 
ezen csapat tagjaival. A tényleges munkavégzést azonban egy 
egyezség előzi meg, melyben rögzítjük, hogy milyen típusú 
feladatot szeretnél vállalni, és mikor mennyi időt szánsz rá. 
Ezt követően rendszeresen jelezzük Feléd a kínálkozó alkal-
makat, amikor is már ténylegesen kipróbálhatod magad. 

Milyen önkéntes feladataink vannak? Néhány álljon itt példaként:

- környezetvédelmi játszóház, kézműves foglalkozások tartása;
- faültetés, faápolás;
- környezetvédelmi rendezvényekhez kapcsolódó
 transzparensek, táblák, eszközök, játékok készítése;
- komposztláda-osztásban való közreműködés;
- Ökovásár sátrainak össze-, majd szétszerelése;
- környezetvédelmi rendezvények háttér munkálatainak elvégzése;
- adminisztratív feladatok, borítékolás;
- aláírásgyűjtés.


