Sajtóközlemény

Európa különböző részeiből érkezett küldöttek vettek részt a VERSO projekt második interregionális találkozóján az Egyesült Királyságban

Az East Riding of Yorkshire Council adott helyszínt a VERSO második interregionális találkozójának, melyre
az Egyesült Királyságban, East Yorkshire-ben, a festői szépségű Cave Castle Hotelben került sor 2012. november 21. és 23. között. East Riding of Yorkshire egyik tagja azon, nyolc európai helyhatóságból és négy
kutatóintézetből álló csoportnak, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az INTERREG IVC program
keretében finanszírozott VERSO projektben (Önkéntesek az Európai Fejlesztésért) vesz részt. A résztvevők
közös munkája annak vizsgálata, hogy az önkéntesség milyen módon segítheti az Európai Unióban mindenütt megfigyelhető, növekvő munkanélküliség kiváltotta problémák megoldását.
A helyi partnerhatóságok a tudáspartnerekkel találkozva jó eljárásokra vonatkozó példákat mutattak be és
azoknak a VERSO projekt tekintetében fennálló relevanciáit vizsgálták. Az egyetemi partnerek ezen példákat tovább tanulmányozzák, beleértve egy költség-haszon elemzés elvégzését még a következő találkozó
előtt, mely 2013 áprilisában, Detmold városban kerül megrendezésre.
Az Egyesült Királyságbeli esemény részeként egy politikai eligazításra is sor került kedden du. 1 órakor, amikor számos neves előadó az egyesült királysági és az európai önkéntességi politikákkal kapcsolatos kérdéseket vitatta meg. Közöttük:
 Nick Stanhope, a „We Are What We Do”, egy nonprofit, a fogyasztói viselkedés megváltoztatását
célzó társaság vezetője, és ennek keretében számos társadalmi, környezetvédelmi és egészségügyi
kérdéssel foglalkozik. Nick az „önkéntesség újragondolása” témáról beszélt.


Robert Beard, a National Association for Voluntary and Community Action (NAVCA) tisztségviselője.
Az országos hatáskörű jótékonysági szervezet képviseli az önkéntes szolgáltatók és más helyi támogató és fejlesztő szervezetek tanácsadó testületeit. Robert előadásának címe a „Megfizethetetlen,
de nem ingyenes: az önkéntes szektor infrastruktúrája”.



Daniela Bosioc a brüsszeli European Centre for Volunteering képviseletében érkezett, mely egy európai hálózat közel 100 nemzeti, regionális és helyi önkéntesközponttal és támogató szervezettel.
Daniela a „European Volunteer Measurement Project (EVMP)”-ről, az uniós szintű, önkéntességet
felmérő projektről beszélt.



Nick Ockenden, az Institute for Volunteering Research igazgatója, a 2012. évi londoni olimpián
nagykövetként dolgozó személyként beszélt az önkéntességről és elmondta, hogy miután az esemény már lezajlott, folytatásként mit lehet tenni az önkéntesség érdekében.

Az érdeklődők egy élő webcaston keresztül kísérhették figyelemmel a programot. Ha aznap nem sikerült
bekapcsolódnia a programra, még mindig megtekintheti a beszédeket online a www.versonet.eu weboldalon.

A VERSO-ról
A VERSO célja, hogy új és innovatív módszereket találjon az emberek munkához juttatásához önkéntes
munka segítségével. A kutatóintézetek és a helyhatóságok VERSO projektbeli együttműködése lehetővé
teszi összehasonlító elemzések és költséghatékonysági számítások elkészítését a különböző, Európában
működő kezdeményezések vonatkozásában. A regionális önkormányzatok érdekeltek egy független, kutatáson alapuló tudás iránt a tekintetben, hogy mi „működőképes” az önkéntesség területén és hogy hogyan
lehet a sikeres gyakorlatokat egyik nemzet kontextusából a másikba áthelyezni.
További információt a VERSO projektről annak weboldalán talál, a www.versonet.eu címen. A legfrissebb
hírlevelet is letöltheti a weboldalról és az érdeklődők regisztrálhatnak is, hogy a későbbi hírleveleket
megkapják.
A VERSO projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja az INTERREG IVC program keretében.

A VERSO partnerei
A VERSO projektben részt vevő nyolc helyi hatóság: a Middelfart-i Önkormányzat (Dánia), Epirus Régió (Görögország), Netzwerk Lippe (Németország), East Riding of Yorkshire Council (Egyesült Királyság), Generalitat
de Catalunya (Spanyolország), Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország), Coevorden
Önkormányzata (Hollandia) és Szófia Önkormányzata (Bulgária).
A négy kutatóintézmény partner: az Aarhus-i Egyetem Oktatási Tanszéke (Dánia), A Ioannina-i Egyetem
(Görögország), a BGF Gazdálkodási Kara, Zalaegerszeg (Magyarország) és a Universitat Autònoma de Barcelona (Spanyolország).
További információt a VERSO projektről annak weboldalán talál, a www.versonet.eu címen.

A VERSO – Önkéntesek az Európai Foglalkoztatásért egy olyan interregionális projekt, melyet az
Interregionális Együttműködési Program INTERREG IVC keretében az Európai Unió Regionális Fejlesztési
Alapja finanszíroz

