
 

 

2 HÓNAPOS NEMZETKÖZI ÖNKÉNTES PROGRAM  
HOLLANDIÁBAN 

 
 
A programról röviden 
A program az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) keretében valósul meg. Ez a program lehetővé teszi, 
hogy fiatalok külföldön működő szervezetek munkájába kapcsolódjanak be, angolul tanuljanak, 
barátságokat kössenek más országból érkezett fiatalokkal, és hasznos munkatapasztalatra is szert 
tegyenek.  
A hollandiai program 2 hónapos, és két turnusra tudsz jelentkezni:  

 

2017. március 1 – május 1. 
 

vagy 
 

2017. május 3 – július 3. 
 
 

A programot az Olde Vechte Alapítvány szervezi. A helyszín egy holland kisváros, Ommen.  
 
 

Résztvevők 
15 - 15 fiatal 15 különböző országból, akik 17-30 év között vannak. Egy országból 2-3 fiatal vehet részt 
egy-egy turnuson. 
 
A program kifejezetten azok számára van szervezve, akiknek még nincs külföldi tapasztalatuk, 
hátrányos helyzetűek, nehezebben tudnának nemzetközi programokban részt venni akár anyagi, akár 
szociális, akár egészségügyi okok miatt. Az sem gond, ha az angolt nem beszéled olyan jól, erre is fel 
vannak készülve a szervezők.  
Az önkéntesek mellett folyamatosan lesz egy mentor, aki segít, hogy képben legyél, be tudj 
illeszkedni, és fordulhatsz bármilyen problémával.  
A mentoron kívül pedig a küldő szervezetedtől, az Egyesek Ifjúsági Egyesülettől Dupák Annát is 
keresni tudod. Ő az itthoni kapcsolattartó.  

 
Mit fogsz csinálni? 
Az önkéntesek heti 36 órát dolgoznak különböző helyszíneken. A program elején fogjátok elkészíteni 
a beosztást, ekkor derül ki, hogy kivel és hol fogsz tevékenykedni. A munkahelyetekre biciklivel fogtok 
menni, ahogy a hollandok is teszik.  
Főleg gyakorlatias, kétkezi munkákat fogtok végezni. A munkahelyek: lovarda, állatmenhely, 
szőlészet, kemping, csoportszállás, farmok.  
 
A két hónap során 1-2 helyszínek fogsz dolgozni. Minden helyszínen lesz egy koordinátor, ő fogja 
nektek elmagyarázni, mit kell csinálni, segít és támogat a munka során. Évek óta dolgoznak önkéntes 
fiatalokkal, akiket kollégájukként kezelnek. Ez egy nagyszerű lehetőség lehet számodra, hogy 
munkatapasztalatot szerezz, és közben megismerj egy másik kultúrát. 



 
A szervezők különböző szabadidő programokat is szerveznek majd a csoportnak, de ti is kitalálhattok, 
és szervezhettek magatoknak programokat. 

 
 
Hol fogsz lakni? 
Az önkéntesek 4-6  fős apartmanokban laknak, ahol saját fürdőjük és konyhájuk van. Az étkezésedről 
magadnak kell gondoskodnod a kapott támogatásból, de persze, a csoporttal közös étkezéseket is 
szervezhettek.  
Képek: http://www.besthmenerberg.nl/basisbungalow-4-personen#fotos 

 
Támogatás 
Az utazásodat te szervezed (a küldő szervezeted segítségével), és a költségeket visszakapod az Olde 
Vechtétől, maximum 275 €-ig. Hollandiába már elég olcsón ki lehet jutni, így ha időben kezded el 
szervezni, bőven ki tudsz jönni a 275 €-s keretből.  
 
Ezen kívül zsebpénz is kapsz, 110€/hónap, melyet kétheti rendszerességgel kapsz meg részletekben. 
A zsebpénzen kívül az étkezésedre külön támogatást kapsz.  

 
Jelentkezés 
Jelentkezni ennek a jelentkezési lapnak a kitöltésével tudsz: 
 
https://goo.gl/6UHDwI 
 
Ha megvan, küldd el Dupák Annának az evs@egyesek.hu címre.  
Ha bármilyen kérdésed van, ugyanezen a címen éred el őt.  

 
 
 

VÁRJUK JELENTKEZÉSED! 
 
 
 
Videók az előző évekből: 
 https://goo.gl/ma7HEL 
 
Bővebb infólevél (angol nyelvű): 
https://goo.gl/QpxqtX 
 
Olde Vechte 
http://www.oldevechte.nl/en/ 
 
Ommen 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ommen 
 
Egyesek Ifjúsági Egyesület 
https://www.facebook.com/egyesek 
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