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KIÁLTVÁNY
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Ezt a kiáltványt az Európai Önkéntes Központ (Centre
Européen du Volontariat, CEV) teszi közzé, amely egy
jelenleg 38 önkéntes központot és fejlesztési hivatalt magába
foglaló ernyőszervezet, mely helyi szinten több ezer önkéntest
képvisel. A felhívás különböző intézetek európai döntéshozóit
célozza meg, hogy elmagyarázza, miért fontos az önkéntesség,
illetve konkrét akciókat javasol, hogy az európai intézmények
képviselői – saját befolyásukat és kompetenciájukat felhasználva
– felismerjék, támogassák és megkönnyítsék az önkéntes
tevékenység végzését az Európai Unión belül. A kormányzati,
üzleti és non-proﬁt szektor képviselőinek együtt kell dolgozni
azon, hogy „önkéntes barát” környezetet teremtsenek. Ez a
kiáltvány az Európai Unió hozzájárulási lehetőségét mutatja be
ehhez a közös erőfeszítéshez.
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Miért fontos az Önkéntes Tevékenység?
Az önkéntes tevékenység számos formája jelen van Európa-szerte, mely tükrözi a szemléletmódok és hagyományok sokszínűségét az Európai Unió tagállamaiban. Mindazonáltal közös
vonások is meghatározhatóak.

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelynek jellemzoi
éé az alábbiak:
! Az egyének szabad akaratából, döntése és motivációi alapján.
! Pénzügyi ellenszolgáltatás nélkül (díjazás mentesen).
! Szervezett formában (civil szervezetek, önkéntes központok, többé-

Az egyesületek keretén belül végzett
önkéntes tevékenység Franciaországban 716.000 főállású foglalkoztatott
elvégzett munkájával volt egyenértékű
2002-ben.

kevésbé szervezett csoportok keretén belül).
! Azzal a céllal, hogy valaki más hasznára legyen, illetve hozzájáruljon

Lengyelországban közel 5,4 millió állampolgár végzett önkéntes tevékenységet 2004-ben, ami a teljes lakosság
18,3%-a. Az önkéntes tevékenység becsült gazdasági értéke 124 millió euro,
ami a teljes munkaidős alkalmazottak
(önkéntesek) és az adott szektor átlag
jövedelmének szorzatából jön ki.

az általános érvényű értékek szélesebb körben történő terjesztéséhez
(bár köztudott, hogy az önkéntes tevékenység jelentős hasznot jelent az
önkéntesnek is).
Európa-szerte több millió állampolgár vesz részt aktívan az önkéntes tevékenység különböző
formáiban. A legutóbbi adatok1 szerint:

Az Egyesült Királyságban évente 23
millió ember végez önkéntes munkát,
amely 180.000 teljes munkaidőben
foglalkoztatott dolgozó munkaerejének
felel meg. Minden egyes eurora, amelyet
közpénzekből az önkéntes tevékenység
támogatására fordítanak, 30 euro értékű
elvégzett munka jut az önkéntesek által.
Az Egyesült Királyságban a hivatalos
önkéntesség gazdasági értéke több
mint 65 milliárd euro évente, ami a
GDP 7,9%-a.

Németországban 23 millió állampolgár
(36%) végez valamilyen önkéntes tevékenységet, míg az ír felnőtt lakosság
33%-a (kb. 1.287.000 ember) önkéntes
valamilyen formában.

A belgák heti 5 órát szánnak ﬁzetés
nélküli önkéntes munkára, ami kb.
200.000 főállású foglalkoztatott munkaidejének felel meg.
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Minden adat forrása a CEV által kibocsátott „Tények & adatok” (Facts & Figures) kutatási dokumentum. http://www.cev.be/facts&figures.htm
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Miért fontos az Önkéntes Tevékenység?
éé formája - fontos szerepet
Az önkéntes tevékenyég - minden létezo
játszik az Európai Unión belül:
Az önkéntesek széles körű tevékenységekben vesznek részt, mint például oktatás
és szolgáltatások nyújtása, kölcsönös segítségnyújtás vagy „segíts-magadon”
akciók, tanácsadás, kampányszervezés, menedzsment, közösségi és környezetvédelmi akciók.
Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze.
Hozzájárul egy összetartó társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás
kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.
Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági hátterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz.
Az önkéntesek hozzájárulnak az EU politikák, mint például a társadalmi beilleszkedési politika vagy a fejlesztési támogatás, megvalósításához.2
Az önkéntes tevékenység hathatós eszköze lehet az aktív és felelősségteljes európai
állampolgárság megteremtésének, ami az európai ideák és értékek - mint a demokrácia, szolidaritás és részvétel – központi eleme.
A megosztott társadalmak kibékítésének és kapcsolatuk helyreállításának forrása.
Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a
vezetés, kommunikáció és szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és
gyakran ennek köszönhetően jutnak később ﬁzetett munkahelyhez. Az önkéntes
munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért az Európai
Unió által hirdetett életen át tartó tanulás fontos eszköze.

Az önkéntes tevékenység valamint az üzleti világ, a közhivatalok és az önkéntes
központok között létrejövő innovatív partnerség egyik módja a vállalatok társadalmi felelősség vállalásának kialakításának.
Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok
megtalálásában. Az önkéntesek hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és
minőségi javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton továbbhaladva új
munkalehetőségeket hoznak létre.
Az önkéntes akciók ezért fontos alkotóelemei az Európai Unió azon stratégiai
céljának, hogy a „…világ legversenyképesebb, legdinamikusabb, tudásalapú
gazdasága legyen…” , ahogyan ezt 2000 márciusában az Európai Unió Tanácsának
Lisszaboni ülésén a tagállamok elhatározták.

Bár az önkéntes munka ingyenes,
mégsem költségmentes.
Az önkéntes tevékenység és a hálózat elismerése, előmozdítása
és támogatása elengedhetetlen annak érdekében, hogy az
önkéntesség a fentebb említett szerepeket betöltse. Egy hatékony
önkéntes hálózat működéséhez szükséges minden résztvevő - civil
szervezetek, helyi, regionális, nemzeti és EU-szintű kormányzati
szervek és az üzleti élet szereplői - támogatása. Kétségtelenül az
EU kulcsszereplő ebben a tekintetben és számtalan módon hozzá
tud járulni egy hatékony önkéntes környezet kialakulásához
Európában.

Az önkéntes tevékenység GDP-hez való hozzájárulása a gazdasági értékét és a
gazdasági tevékenység egészéből való részesedését tekintve igen jelentős, ezért fontos,
hogy megjelenjen a nemzeti statisztikai hivatalok által publikált kimutatásokban.

A Gazdasági és Szociális Tanács véleménye a Bizottság által publikált Közlemény az Európai Önkéntes Szervezetek és
Alapítványok szerepének erősítéséről (Opinion of the Economic and Social Committee on the Communication from the
Commission on „Voluntary Organisations and Foundations in Europe” (COM(97) 241 final), § 2.9.)
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A CEV sürgeti az Európai Unió intézményeit, hogy…
1. Aktívan támogassák és ismerjék el az önkéntes tevékenységet
Az önkéntes tevékenység az EU minden tagállamában jelen van, akkor is, ha a nemzeti és regionális hagyományok, illetve a
megjelenési formák országonként jelentősen
eltérnek. Európa-szerte közös az önkéntesek azon elhatározása, hogy aktívan részt
vegyenek és hozzájáruljanak a társadalmi
problémák megoldásához. Szükség van egy
közös vízióra az önkéntesség fontosságára
vonatkozóan és annak elterjedéséről az
Európai Unió különböző tagállamaiban, és közös egyetértés kell a különböző
közreműködők szerepéről és az önkéntesség népszerűsítésének és társadalmi
elismertetésének hogyanjáról. A tapasztalati információk fontos szerepet fognak
játszani abban, hogy az önkéntesség az EU
napirendjére kerüljön. Az Európai Uniónak, a nemzeti kormányoknak és a többi
résztvevőnek ki kell építeniük egy olyan rendszert, ami lehetővé teszi, hogy az önkéntesség fejlődését ﬁgyelemmel kísérhessék, és
hogy az önkéntes tevékenység által teremtett
értéket felmérhessék. Erre tekintettel az Európai Uniót és a nemzeti kormányokat
arra bíztatják, hogy ültessék át az ENSZ
Non-proﬁt szervezetekre vonatkozó kézikönyvét a nemzeti elszámolási rendszerbe, és az EUROSTAT-tot keresztül – egy
szatellit számla létrehozásával – biztosítsanak adatokat az önkéntes tevékenységről
és annak gazdasági értékéről.
Fontos, hogy az EU horizontálisan elismerje az önkéntes tevékenység szerepét a

Felhívjuk az Európai Unió intézményeit, hogy3...

különböző politikáiban. Arra hívjuk fel az
intézményeket, hogy aktívan működjenek
együtt a CEV-vel és fogadják el ajánlásait,
azokat az alulról jövő kezdeményezéseket,
melyeket a CEV közvetít feléjük.
Néhány
tagállam
évente
rendez
eseményeket az önkéntesség támogatására
(ilyen például a „Önkéntesek Napja” vagy
az „Önkéntesek Hete”). A 2001-ben tartott Önkéntesség Nemzetközi Éve nagymértékben hozzájárult az önkéntesség iránti ﬁgyelem felkeltéséhez, valamint azon jelentős
eszközök és eredmények alkotta keret
létrehozásához, amely elősegíti a világméretű
önkéntes mozgalom megerősödését. Az
Önkéntesség Éve 2005 rendezvénysorozat
az Egyesült Királyságban ismételte meg a
fent említetteket nemzeti szinten. Az Európai Uniónak példát kell mutatnia a nemzeti kormányok számára, hogy szenteljenek
több ﬁgyelmet az önkéntes tevékenységnek,
és ki kell neveznie egy évet, mint Európai
Év az Aktív Állampolgárságért az Önkéntességen keresztül.
Különleges ﬁgyelmet kell szentelni azon
képességek és kompetenciák elismerésére,
melyekre az informális és nem-formális
tanulási lehetőségek által lehet szert tenni.
Mindenképpen hangsúlyozni kell az önkéntesség szerepét az életen át tartó tanulást célul
kitűző stratégiában, és támogatni kell azokat
a tevékenységeket, amelyek az informális és
nem-formális tanulási lehetőségeket elismerő
rendszer kialakítását tűzték ki célul.

1. Ismerjék el, és aktívan támogassák az önkéntes tevékenységet az EU politikákban,

elismerve annak horizontális természetét, valamint biztosítsák az EU politikák
önkéntes-barát jellegét, mely lehetővé teszi az emberek számára, hogy kivegyék
részüket az önkéntességből;
2. Folytassák a speciális önkéntes programokat, mellyel főként a ﬁatalokat célozzák meg,

és hasonló programok dolgozzanak ki más csoportok számára (pl.: idős vagy fogyatékkal
élő emberek). Míg mi elismerjük az EU Ifjúsági Programjának fontosságát, meggyőződésünk, hogy az EU-s önkéntes programoknak több területet kéne felölelniük és
minden korosztály számára elérhetőbbnek kéne válniuk;
3. Ismerjék el az önkéntesség szerepét az „aktív öregedés” politikájában. Az egyre öregedő

társadalom és egy új generációs egyensúly fényében elengedhetetlen az idősek társadalmi
szerepvállalásának elősegítése és támogatása;
4. Ismerjék el az önkéntesség szerepét az Aktív Európai Állampolgárság előmozdításában,

és az EU-s programokat ennek megfelelően alakítsák ki. Az önkéntesek helyi és regionális
szinten az európai értékek aktív és elkötelezett hívei, akik fontos szerepet töltenek be
az európai értékek terjesztésében, feltéve, ha tevékenységükhöz adott egy európai
dimenzió;
5. Építsék be az önkéntesség támogatását a nemzetközi fejlesztési támogatási politi-

kákba, különös tekintettel a Millenniumi Fejlesztési Célok elérése érdekében;
6. Ismerjék el az önkéntes tevékenység hatását a társadalmilag kirekesztett csoportok,

mint pl.: a bevándorlók, beillesztésére és megerősítésére, és vizsgálják meg, hogyan
népszerűsítsenek olyan tevékenységeket, amelyek láthatóbbá teszik az önkéntesség
szerepét ezen csoportok integrálásában;
7. Ismerjék el az önkéntesség hozzájárulását a kompetenciák és képességek fejlesz-

téséhez, - ami elengedhetetlen egy tudásalapú társadalomban - s hozzájárulását a foglalkoztatottság növeléséhez;
8. Ismerjék el a szükségességét annak, hogy az Európai Unión belül az önkéntesség

környezetét jobban megismerjék, és európai-szintű összehasonlító elemzések szülessenek, amik adatokkal szolgálnak az önkéntes tevékenységről, annak jellemzőiről,
elterjedéséről;
3
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Ahol erre lehetőség van, az akciókat az Európa Tanács is támogathatja.
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A CEV sürgeti az Európai Unió intézményeit, hogy…
9. Alakítsanak ki az EUROSTAT statisztikai kimutatásaiban alternatív gazdasági mu-

tatókat, amelyek láthatóvá teszik a nemzeti gazdaságok számára a non-proﬁt szektor, és
főként az önkéntesség hozzájárulását a nemzeti gazdasághoz;
10. Ismerjék el az európai programokban és projektekben az önkéntesek munkáját, mint

valódi közösségi befektetést, és mint a pénzügyi támogatással egyenértékű tőke-hozzájárulást;
11. Támogassák az olyan tanúsítványok létrehozását, melyek igazolják a tagállamok

oktatási rendszerében az elvégzett önkéntes tevékenység hozzájárulását a kompetenciák fejlesztéséhez, és biztosítsanak európai kereteket az Európai Ifjúsági és Kulturális Tanács4 által meghatározott közös elvekre épülő informális és non-formális tanulási
lehetőségek érvényesítésére, továbbá támogassák egy, az önkéntesek számára adható,
európai díj létrehozását;

önkéntesség helyi szintű támogatásához.
Európában jelenleg nincsen olyan célﬁnanszírozás, amely európai támogatást
biztosítana az önkéntességet támogató
infrastruktúra kiépítéséhez. Egy európai
hálózatra lenne szükség a bevált gyakorlatok és az információk cseréjéhez, az
erőforrások növeléséhez, az önkéntesség

európai gyakorlatának közös megértéséhez,
a nemzeti és az alulról jövő kezdeményezések közötti információáramláshoz. Ezen
túl lehetőséget biztosítana az önkénteseknek, hogy hallassák hangjukat az Európai
Unión belül és hogy a számtalan önkéntes
akciót európai dimenzióval ruházzák föl
egész Európában.

Felhívjuk az Európai Unió intézményeit, hogy5...
13. Adjanak ki egy Fehér Könyvet az Önkéntes Akciókról és az Aktív Állampol-

gárságról, ezáltal nyomatékosítsák kapcsolódásukat, valamint vegyék számba az
önkéntesség jelentőségét és mértékét Európában. Ez elősegíti egy közösségi akcióterv
kidolgozását, amely támogatja a tagállamok és társult tagok közötti együttműködést az
önkéntesség népszerűsítése és támogatása terén, és amelynek a Kommunikációs Bizottság
Közlemény (1997) 241-n kell alapulnia;

12. Támogassák a Nemzetközi Önkéntes Napot (december 5.), és jelöljenek ki egy évet, mint

az Európai Év az Aktív Állampolgárságért az Önkéntességen keresztül. (European
Year of Active Citizenship through Volunteering).

14. Ösztönözzék a tagállamok kormányait nemzeti önkéntes politika kialakítására,

valamint az önkéntes infrastruktúra kiépítésére, ami elengedhetetlen azok
megvalósításához, illetve az önkéntes tevékenység jogi keretének felállítására6
(pl.: európai standardok);

2. Támogassák és segítsék elo
ééaz önkéntesség terjedését
Számos országban a magán és az állami szektor együttműködve próbálja megtalálni a
módját az önkéntes munka támogatásának
és elősegítésének a politikák fejlesztése és a
törvényhozás révén. Ebbe beletartoznak a
szükséges jogi intézkedések meghatározása,
a különböző résztvevők szerepének tisztázása, valamint a szükséges pénzügyi támogatás biztosítása. Az elmúlt években a vállalati szektor egyre inkább kivette a részét az
önkéntes tevékenységből, lehetővé téve a
munkavállalók részvételét és a részvétel útjában álló akadályok lebontását.
Az igény egy az önkénteseket, az önkén-

tességet és az önkéntes tevékenységet támogató infrastruktúra kiépítésére igen széles
körben elismert. Egy ilyen infrastruktúrának
magában kell foglalnia az önkéntesség jogi
kereteit is, amit az EU is támogathat közös
szabványok kifejlesztésével. A kutatások nagy
eltérést mutatnak az EU tagállamai között a
meghatározások, a jogi intézkedések és az
„önkéntes akciók” értelmezése tekintetében. És továbbra sincs minden tagállamban
önkéntes központ, vagy iroda, ami általában
támogatná és elősegítené az önkéntes tevékenységet. Még ennél is kevesebb ország
rendelkezik a megfelelő infrastruktúrával az

15. Fektessen különösen nagy hangsúlyt az önkéntesség fejlesztésére a Közép-Kelet

Európai országokban, mind az új tagállamokban, mind pedig a csatlakozni kívánó
országokban, ezzel segítve a új demokráciák megszilárdulását;
16. Teremtsen forrásokat egy Európai Önkéntes Központ Fejlesztési Alap számára

(beleértve a tagállami kormányok társﬁnanszírozását), melynek célja egy önkéntességet
támogató és elősegítő infrastruktúra kiépítése;
17. Aktívan támogassa a vállalati társadalmi felelősségvállalás és a vállalati önkéntesség

terjedését a vállalatok társadalmi felelősségéről folytatott európai vita keretein belül.
Az EU tagállamok adókedvezményt nyújthatnának azoknak a vállalatoknak, akik támogatják alkalmazottaik önkéntes tevékenységét.

Ahol erre lehetőség van, az akciókat az Európa Tanács is támogathatja.
Ezek az akciók az ENSZ Közgyűlésének az önkéntesség támogatására vonatkozó határozatát (United Nations General Assembly
Resolution on support for volunteering, 2001), illetve az ENSZ Nemzetközi Évre vonatkozó ellenőrző határozatát (United Nations
General Assembly Follow-up Resolution to the International Year A/57/L.8, 2002. november 26.) tartják szem előtt.
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Európai Ifjúsági és Kulturális Tanács 2004. május 27-28.
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A CEV sürgeti az Európai Unió intézményeit, hogy…
3. Aktívan támogassa a hálózatépítést
Sok még a tennivaló az önkéntes tevékenység
alapjainak további megerősítése érdekében
minden szinten (helyi, nemzeti és európai),
különösen az önkéntesek bevonásával
működő európai szervezetek „hangját”

illetően. Fontos, hogy az EU intézményei felismerjék a hálózatok, mint például a CEV,
azon szerepét, hogy összekötő kapocsként
szolgálnak az EU programjai és az alulról
jövő kezdeményezések között.

További lépések
A CEV ösztönzi az Európai Parlament képviselőit, az Európai Bizottság hivatalnokait, a
Tanácsot, az ECOSOC (Gazdasági és Szociális Tanács – Economic and Social Council)
illetve egyéb intézmények képviselőit, valamint a CEV tagszervezeteit és minden érdekeltet
az önkéntesség jövőbeni fejlesztésére és támogatására Európában:

...
Emeljék prioritásaik közé az önkéntes tevékenység elismerését, támogatását és
elősegítését.

Felhívjuk az Európai Unió intézményeit, hogy7...

...
18. Létesítsenek munkacsoportokat és egységes csatlakozási pontokat az Európai Bi-

zottságban és az Európai Parlamentben, amik az önkéntes tevékenység horizontális
természetével foglalkoznak az EU-s politikák keretében;
19. Támogassák az önkéntességgel kapcsolatos tudásanyag és ötletek cseréjét az összes EU

tagállam között egy közös elképzelés és stratégia kialakítása érdekében;
20. Támogassák az önkéntes tevékenység speciális szerepének elismerését a nyílt koor-

Juttassák el a CEV Kiáltványát az Európai Önkéntes Tevékenységről minden
érintetthez, különösen a tagállami kormányokhoz és azok minisztereihez.

...
Juttassák el a CEV Kiáltványát az Európai Önkéntes Tevékenységről az Európai
Bizottság helyi képviseleteihez.

dinációs eljárásban a Foglalkoztatás, Szociális ügyek és Oktatás területén;
21. Segítsék elő a jó és rossz gyakorlatra vonatkozó információk európai szintű cseréjét

olyan hálózatokon keresztül, mint pl.: a CEV, és aktívan konzultáljanak velük az aktív
állampolgárság megvalósításával kapcsolatban;
22. Aktívan támogassák a vállalatok és az önkénteseket foglalkoztató intézmények

közötti kapcsolatokat Európai Uniós szinten;
23. Az Európai Parlament képviselői működjenek együtt az önkénteseket képviselő

nemzeti tagszervezetekkel, és legyenek tisztában a hazai önkéntes helyzettel.

7

10

...
Juttassák el a CEV Kiáltványát az Európai Önkéntes Tevékenységről minden
egyéb szervezethez, vállalathoz, amely érdekelt lehet az önkéntes tevékenység
népszerűsítésében és támogatásában Európán belül.

...
Vegyék ki részüket az információszolgáltató és ismertség-növelő kampányokból, melyek az önkéntesek azon szerepére világítanak rá, hogy milyen
felbecsülhetetlen értékű az egyének, közösségek és a társadalom számára nyújtott
segítségük, továbbá hangsúlyozniuk kell az önkéntesek és a szakemberek
közötti partnerség igényét.

Ahol erre lehetőség van, az akciókat az Európa Tanács is támogathatja.
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A CEV üdvözli az alábbi dokumentumokat és kormányzati
tevékenységeket Európai Uniós és nemzetközi szinten
Az Európai Parlament által 1983-ban közzétett „Állásfoglalás az önkéntes
tevékenységről”, amelyben
• Elismerte az önkéntes tevékenység általános önzetlen természetét, és hogy egy
megfelelő infrastruktúra kiépítése elengedhetetlen része a hatékony önkéntes
politika kiépítésének;
• Felkérte az Európai Bizottságot, hogy szenteljen rendszeres ﬁgyelmet az
önkéntesség témájának;
• Kérte egy, az önkéntes tevékenységről szóló rendelet megalkotását, mely magába
foglalja az önkéntesek költségeinek és társadalom biztosításának fedezetét.
A 38. Nyilatkozat az önkéntes szolgáltatói tevékenységről, amely az Amszterdami Megállapodás (1999) melléklete, amelyben
• Elismerte az önkéntes szolgáltatói tevékenység fontos hozzájárulását a társadalmi
szolidaritás fejlődéséhez;
• Kijelentette, hogy a Közösség támogatni fogja az önkéntes szervezetek európai
dimenzióját, kiemelt hangsúlyt fektetve az információ és tapasztalatcserére,
valamint a fiatalok és az idősek önkéntes tevékenységbe való bevonására.

Eurofestation, Maastricht 2004: Európai ÚTITERV 2010 (European ROADMAP 2010)
• Ezen a konferencián, ami a Netherlands Municipalities (VNG) és a CIVIQ,
Holland Nemzeti Önkéntes Központ szervezésében került megrendezésre, tették
közzé az Európai Útiterv 2010 című dokumentumot, melyet az Európai Uniónak,
a tagállamoknak, a multinacionális cégeknek, a nemzeti önkéntes központoknak
és az önkéntesek bevonásával működő szervezeteknek szántak. Az Útitervet
fontos eszköznek szánták az Európában az önkéntesség témájában megrendezésre
kerülő eseményeknek, akcióknak, valamint az önkéntes politika fejlesztésének.
Az Egyesült Királyságban az Önkéntesség Éve 2005, amely azt célozta, hogy
• növelje az önkéntesek számát, különösen a leszakadó rétegek és a ﬁatalok körében;
valamint az önkéntes tevékenység országos elismertségét és jutalmazza az önkénteseket, akik hozzájárulnak a társadalmi fejlődéshez.

Az Európai Bizottság által 1997-ben kiadott Közlemény az Európai Önkéntes
Szervezetek és Alapítványok szerepének erősítéséről (Közlemény (1997) 241),
amelyben
• Elismerte az önkéntes tevékenység politikai, társadalmi, és gazdasági jelentőségét egy,
az aktív állampolgárságon nyugvó, összetartó európai társadalom létrehozásában.
Az Önkéntesség Nemzetközi Éve 2001
• az ENSZ Közgyűlésének az önkéntesség támogatására vonatkozó 58/63, 2001.
december 5-i határozata, valamint az ENSZ Az Önkéntesség Nemzetközi Évére
vonatkozó, 2002. november 26-i értékelő határozata, amelyben elismerte, hogy:
• az önkéntes akciók lehetőséget teremtenek az állampolgároknak, hogy részt
vegyenek a demokratikus folyamatokban;
• Az önkéntes tevékenység haszonnal jár az önkéntes, a szűk családon kívüliek, a
közösség és a társadalom számára;
• Az önkéntes tevékenység hozzájárul a társadalmi beilleszkedéshez;
• Az önkéntes tevékenység az életen át tartó tanulás és foglalkoztatottság eszköze;
• Az önkéntes tevékenység elősegíti az egység kialakulását, a szektorok közti
partnerségeket;
• Az önkéntes tevékenység gazdasági értéke hatalmas.
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Az Európai Önkéntes Központ (CEV)
Az Európai Önkéntes Központ (CEV) egy Európa szerte 38 Nemzeti és Regionális Önkéntes Központot magába foglaló ernyőszervezet, melyek együtt dolgoznak az önkéntes tevékenység támogatásáért és népszerűsítéséért.
A CEV közvetíti tagjai közös prioritásait és problémáit az Európai Uniós intézmények felé.
Egyúttal központi fórumként szolgál az önkéntes tevékenységet érintő politikák, információk és a gyakorlatok tapasztalatcseréjéhez. Támogatja a tagok közötti hálózat működését,
és konferenciákat, szemináriumokat, workshopokat szervez, továbbá más feladatokat is ellát,
például különböző kutatómunkát végez.

A CEV tagjai több ezer önkéntes szervezetet, egyesületet és egyéb helyi, regionális és nemzeti
szintű önkéntes és közösségi csoportot képviselnek. Együtt azért dolgozunk, hogy:
! hatékonyan szólaljunk fel az önkéntességért Európában.
! megerősítsük az önkéntes tevékenység infrastruktúráját Európa országaiban.
! népszerűsítsük, valamint hatékonyabbá tegyük az önkéntes tevékenységet.
A CEV fő tevékenységi körébe tartozik:
! az önkéntes tevékenység népszerűsítése a nyilvánosság, a média, az üzleti élet és
a politikai élet szereplői felé.
! politikák kialakítása és kutatás.
! EU-s intézmények felé történő tanácsadás.
! az Európa-szerte működő nemzeti, regionális és helyi önkéntes központok támogatása.
! új önkéntes központok létrehozásának elősegítése.
! az önkéntes központok és más önkéntes szervezetek közötti kapcsolattartás
megerősítése egész Európában.
! azon szervezetek támogatása, akik újításokat kezdeményeznek, illetve akik a
jól bevált gyakorlatokat kívánják beépíteni az önkéntesek foglalkoztatása terén.
! a CEV tagszervezetei közötti együttműködés erősítése.
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