Sajtóközlemény
Kialakult az önkéntesség tárgyában végzett európai kutatás kerete
Szeptember első hetében magyar, dán és spanyol tudáspartnerek utaztak
Ioannina városába a Ioannina Egyetem által szervezett első
INTERREGional VERSO workshopra. A workshop meghatározta a keretet
az önkéntességnek a munkanélküliség ellen folytatott küzdelemben játszott
szerepe tekintetében végzett kutatáshoz.
A VERSO (Volunteers for European Employment) egész Európát átfogó fejlesztési és
tudásmegosztó projekt, melyet az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az INTERREG IVC
finanszíroz. Az INTERREGional VERSO workshopra szeptember 5. és 7. között került sor. A
négy tudáspartner a módszertani kézikönyvet és egy online kérdőíves felmérést készített el,
melyet nyolc ország nyolc társadalmi szerve fog felhasználni arra, hogy 24, olyan
önkéntességi jó eljárást azonosítson be, mely javítja a benne résztvevő személyek
munkavállalási kilátásait.
„A VERSO projekt egyedisége abban rejlik, hogy nem kizárólag tudományos kutatásból áll,
hanem a döntéshozók és döntésvégrehajtók, valamint a kutatók közötti szoros
együttműködésre épít. A társadalmi szervek és a tudáspartnerek közötti folyamatos interakció
olyan értékes vitát tesz lehetővé, melyben az elmélet és a gyakorlat gondolatai kiforrhatnak és
új ötletek keletkezhetnek.” – magyarázza Professor Dr. Spiros Pantazis a Ioannina
Egyetemről.

Alternatív terület…
„Az önkéntességre olyan, szabad akaratból végzett és változatos célokból eredő
tevékenységként tekintünk, mely végeredményben a közjót és közérdeket szolgálja. Az
önkéntesség olyan alternatív terület, melyben mind a társadalom peremére kényszerített
csoportok, mind általában a munkanélküli népesség fenntartani és fejleszteni képes a
munkakészségeit és meg tudja erősíteni az ismeretségi körét egy kötetlen tanulási
környezetben. Ebben a környezetben lehetősége van a munkakészségek megszerzésére,
megújítására vagy más célra irányítására, a változó igények megismerésére és az azokat
elfogadó magatartás kialakítására” – teszi hozzá a professzor.
A workshop alatt
lehetősége nyílott
workshop utolsó
tudáspartnerekkel

a helyi média bemutatta a workshop eredményeit és a tudáspartnereknek
arra is, hogy a közvéleményt tájékoztassák a VERSO projekt céljairól. A
napján a projekt vezető partnerének képviselője, Anette Eriksen, a
együtt ellátogatott a Ioannina Egyetem Politikai bizottsági tagjához,

Aikaterini Ramiotihoz a Vöröskereszt és Vörös Félhold helyi irodájába valamint Epiruszba.
Ezt követően Epiruszban az Epirusz Régió Politikai Bizottsági tagjának, Odysseas Potsisnak,
a Ioannina Egyetem projektmenedzserének, Prof. Dr. Spiros Pantazisnak, a vezető partner
képviselőjének, Anette Eriksennek és a Epirusz Régió projektmenedzserének, Eleni
Kalampokának a részvételével sajtókonferenciára került sor. Ennek keretében a VERSO
projekt koncepcióját és céljait, valamint az 1. INTERREGional workshop eredményeit
mutatták be. Külön hangsúlyt kapott az Egyetem és Epirusz közötti szoros együttműködés,
mely a növekvő munkanélküliség megoldását célozza meg más európai uniós országokból
átvett innovatív és hatékony politikai intézkedések által.

A következő állomás East Riding of Yorkshire
A workshop a harmadik európai találkozó volt a VERSO projekt során. A következő állomás
november 21. és 23. között a britanniai East Riding of Yorkshire, ahol a különböző európai
országokból érkező négy egyetem és nyolc társadalmi szerv képviselői a projekt keretében a
projekttel kapcsolatos politikai tájékoztatás és európai sajtókonferencia céljából találkoznak.

A VERSO projekt
A VERSO projekt célja annak megvilágítása, hogy az önkéntesség milyen módon segítheti a
regionális hatóságokat a munkanélküliséggel folytatott küzdelmükben és a munkanélküli
európai lakosok életminőségének javításában. A 2014-ig futó projektben különböző európai
országokból származó négy egyetem és nyolc regionális hatóság vesz részt. Görögországot a
Ioannina Egyetem és Epirusz Régió képviseli a projektben, melyet az INTERREG IVC
Program/Európai Regionális Fejlesztési Alap 2 millió euróval támogat.
További információt a VERSO projektről annak weboldalán talál, a www.versonet.eu
címen.
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VERSO –Önkéntesek az Európai Foglalkoztatásért egy olyan interregionális projekt, melyet az
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Fejlesztési Alapja finanszíroz

