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Tisztelt Elnök Úr! 

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet
43. pontjában foglaltak: megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr. Gurmaí Zita,
Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képviselők által feltett ,, Ötmilliárd forint támogatás 
adnak 3000 fiatal önkéntes munkájáért? Valójában ki jár ezzel jól?" című, K/1774. számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Budapest, 2018. október 17.
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Az Önök által feltett ,, Ötmilliárd forint támogatás adnak 3000 fiatal önkéntes munkájáért? 
Valójában ki jár ezzel jol?" című írásbeli kérdésre - Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr
megbízásából - az alábbi választ adom.

A Kormány számos olyan lépést tett az utóbbi években, amelyek a fiatalok mindennapi életét
segíti. Önökkel ellentétben, akik bevezették a tandíjat - mi kamatmentessé tettük a diákhitel 2-t,
ráadásul gyermekvállalás esetén a diákhitel visszafizetésére is kedvezményeket adtunk.
Ingyenessé tettük az első sikeres nyelvvizsgát 35 éves korig, és visszatérítjük 20 éves korig a
KRESZ tanfolyam és vizsga díját. Az Esély Otthon, a Lépj a piacra, és a Fiatal Gazda
programokon keresztül pedig a fiatalok helyben történő boldogulását támogattuk. A fiatal
családosok támogatására bevezettük az első házasok adókedvezményét, a családi
adókedvezményt, a diplomás GYED is sok fiatalnak segít, akik egyetemisták vagy
frissdiplomások. A Nemzeti Tehetség Programon keresztül évente 350 ezer tehetséges fiatalt
tudunk támogatni. Az ifjúsági munkanélküliség mértéke pedig jóval az Európai Uniós átlag alatt
van. Ennek mértéke jóval magasabb volt akkor, amikor az ifjúságügyi területért Mesterházy
Attila volt a felelős.

Az önkéntességet kiemelt lehetőségnek tekintjük annak érdekében, hogy a fiatalok körében
erősítsük a társadalmi felelősségvállalás gondolatát. Számos olyan önkéntességet népszerűsítő
programunk és akciónk van, amelyet a fiatalok szeretnek, mert magukénak éreznek.

Az Önkéntesség személyre szabva programmal a ,,gap year" jelenségre próbálunk reagálni,
amely azt jelenti, hogy sok fiatal nem tudja eldönteni az érettségit követően, hogy
továbbtanuljon-e, esetleg munkát vállaljon. A program lehetőséget ad arra, hogy ebben az
időszakban kipróbálják magukat egy munkahelyen, önkéntes munkában, amit kiegészíthet a
nyelvtanfolyam és a gépjármű vezetői tanfolyam is.



A kérdésben említett felhívás 2017. marcrus 28-án került kihirdetésre a palyazat.gov.hu
weboldalon. A pályázat keretében 40 civil szervezet részesült támogatásban, ezzel a 4. 7 Mrd
forintos pályázati keretösszeg teljes mértékben lekötésre került, a kedvezményezettek és a
számukra megítélt támogatások összege nyilvánosan elérhető a palyazat.gov.hu weboldalon.

Az érintett szervezetek adatszolgáltatása alapján az eddigiek során közel 700 önkéntes került
bevonásra a programba. Nyelvtanfolyamból és autóvezetői tanfolyamból is eddig már 33 indult.

Ami a célcsoportra vonatkozó kérdését illeti, az indikátorok és számszerűsíthető szakmai
elvárások terén a felhívás nem tesz különbséget "célcsoport" és "közvetlen célcsoport" között. A
18-21 év közötti munkaviszonnyal és tanulói, hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok
mindegyike élethelyzeti krízissel küzd, ezért véleményünk szerint minden, a programba
bevonható fiatal megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott "közvetlen célcsoport"
kritériumainak.

Az együttműködési megállapodásokra vonatkozóan az alábbiakról tudom tájékoztatni. Az Új
Nemzedék Központ (ÚNK) a felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő tartalmú
megállapodást kötött a kedvezményezettekkel, melynek elemei a következők:

- EFOP mentorhálózatának segítségével biztosít személyes módszertani tanácsadást,
információszolgáltatást.

- Rendszeres régiós szakmai találkozókat szervez, melyeken a módszertani tanácsadáson túl
biztosítja a jó gyakorlatok egymás közötti megosztását a kedvezményezettek számára.

Az ÚNK képzési portfóliójában szereplőképzéseket térítésmentesen biztosítja a
kedvezményezett szervezetek tagjai számára, ideértve a Tanácsadókat is.

- Ingyenesen elérhető önkéntes módszertani kézikönyvet készített, specifikusan az EFOP-1.3.8
felhívás kedvezményezettjei számára.

- A Felhívásban meghatározott kommunikációs elemeket a kedvezményezettek rendelkezésére
bocsátotta.

Az egyes projektek kommunikációját az ÚNK - az egyes kedvezményezettek igényeit
figyelembe véve - EFOP mentorhálózata, Közösségi Tér hálózata és ifjúságszakmai koordinátor
hálózata bevonásával végzi. A ténylegesen használni kívánt kommunikációs csatornák terén a
mentorok bevonásával folyamatos az egyeztetés a kedvezményezettekkel.

A kedvezményezettek számára a jó gyakorlatok és szakmai tapasztalatok megosztásának
elősegítése érdekében az ÚNK rendszeresen szervez szakmai találkozókat.

Tájékoztatom, hogy a kedvezményezettek tanácsadói és munkatársai térítésmentesen vehetnek
részt az ÚNK szakmai képzésein. A képzések keretében a résztvevők felnőttképzési szerződést
kötnek az ÚNK-val, a képzések elvégzéséről tanúsítványt kapnak. A képzések finanszírozása az
EFOP-1.2.3 kiemelt projekt terhére történik.

A fogadó szervezetek között több esetben is előfordulnak önkéntes tűzoltó egyesületek,
katasztrófavédelemi feladatokat ellátó szervezetek, és az Országos Mentőszolgálat is része a
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programnak. Az a cél, hogy az önkéntesek valódi, érdemi munkát tudjanak végezni es
egyenrangú félként tudjanak bekapcsolódni a fogadó szervezet munkájába. Ez azt feltételezi,
hogy a napi tevékenységekhez a fogadó szervezet biztosítja azokat az eszközöket, amelyek az
érdemi munkavégzéshez szükségesek,

A fentiek alapján leszögezném, hogy a program pontosan azt a célt szolgája, amelyre életre
hívták.

Budapest, 2018. október 17.

Tisztelettel:
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