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Hiába a határok lezárása, a sok 
járványügyi megkötés: az Erdé-
lyi Ifj úsági Egyesület nemzetközi 
önkéntesprogramját nem tette 
taccsra a koronavírus. Györgyi 
Réka koordinátor a Krónikának 
elmondta, különösen büszke 
a megnehezített körülmények 
között is külföldön önkéntes-
munkát vállaló erdélyi, illetve a 
hozzánk idegen országból érke-
ző fi atalokra, és várja az újabb 
jelentkezőket.

 » SIMÓ HELGA

Ú j időszámítás vette kezdetét 
2020-ban, a pandémia ide-
jén a határok lezárása, a kü-

lönböző korlátozások bevezetése 
miatt. Emiatt azt gondolhatnánk, 
hogy tevékenysége beszüntetésére 
kényszerült egy olyan szervezet, 
amelynek egyik fő célja külföldi 
önkéntesek fogadása és erdélyi fi -
atalok más országba küldése. Az 
Erdélyi Ifj úsági Egyesület azonban 
a vírushelyzet dacára sem állította 
le működését. Folyamatosan szer-
veznek programokat, sőt jelenleg is 
várják a 18 és 30 év közöttiek jelent-
kezését, akik kipróbálnák magukat 
Spanyolországban, Portugáliában 
vagy Magyarországon. Mindezekről, 
valamint az önkénteslét előnyeiről 
Györgyi Réka önkénteskoordinátor-
ral beszélgettünk.

Az Erdélyi Ifj úsági Egyesület 2011-
ben alakult azzal a fő céllal, hogy be-
mutassák Erdélyt Európának, illetve 
Európát Erdélynek. Azóta folyama-
tosan szerveznek rendezvényeket, 
többnyire az ifj úságnak, a szervezet 
székhelyén, a Hargita megyei Szé-
kelykeresztúron és környékén, illetve 
nemzetközi projektekben vesznek 
részt. Ezeket a programokat elsősor-
ban az Európai Unió Erasmus+ pro-
jektje révén, illetve az Európai Szo-
lidaritási Testület támogatásaiból 
fi nanszírozzák, ugyanakkor a helyi és 
megyei önkormányzat vagy a magyar 
állam által kiírt pályázatok révén is 
sok projektjük jön létre. Ezek segít-
ségével tudják lebonyolítani prog-
ramjaikat helyi, illetve nemzetközi 
önkénteseikkel.

Életben tartás online
A 2020-as év nagyon jelentős fordu-
latot hozott az életükbe, főleg azért, 
mert – normális körülmények között 
– tevékenységük nagy része nemzet-
közi szinten zajlik. Rengeteg utazást 
bonyolítanak le, sok-sok külföldről 
érkező embert fogadnak. A határok 
lezárása, illetve a folyamatos korlá-
tozások jelentősen akadályozták az 
egyesület munkáját, de – mint min-
denki – igyekeztek kihasználni az 
online tér lehetőségeit, és rengeteg 
dolgot próbáltak véghez vinni azokon 
a kommunikációs felületeken, ame-
lyeket az emberek többsége nap mint 
nap használ.

„Természetesen a külföldi találko-
zóink elmaradtak, nem léptük át a 

határokat az idén, ezek a meetingek 
online zajlottak. Helyi szinten pedig, 
főleg, amikor életbe lépett a kijárási 
tilalom, mindennap feladatokat, ér-
dekességeket osztottunk meg köve-
tőinkkel” – számolt be a Krónikának 
a nehézségekről és a leküzdésükre 
tett kísérletekről Györgyi Réka. Gyer-
mekeknek, tinédzsereknek, felnőt-
teknek szóló felhívásokat tettek köz-
zé, hogy ezáltal is „életben tartsák” 
egyesületüket.

Kreatívan megoldásokat találtak 
az Erdélybe érkező önkéntesek
A nyár folyamán már egy kicsit nyitot-
tabbak voltak programjaik: tábort és 
családi napot is szerveztek, természe-
tesen betartva a járványügyi szabá-
lyokat. Illetve, ami külön örömükre 
szolgált, hogy szeptembertől fi atalok 
is érkeztek hozzájuk: nyolc nemzetkö-
zi önkéntessel bővült a csapat. „Íror-
szágból, Németországból, Angliából, 
illetve Litvániából és Szlovéniából 
érkeztek hozzánk fi atalok, hogy kü-
lönböző projektjeik keretében dolgoz-
hassanak. Sajnos ezek a projekteket 
nagyon hamar korlátozták. Az önkén-
tesek nem tudták végezni tevékenysé-
güket az eltervezett módon. Például 
azok, akiknek óvodában kellett volna 
segíteniük, gyakorlatilag októbertől 
már nem tudtak óvodába menni” – 
nyilatkozta a koordinátor. Hozzátette, 
a fi atalok a kedvezőtlen körülmények 
ellenére is nagyon kreatívak voltak, 
illetve a helyi közösség is igénybe vet-
te segítségüket. Kertészkedtek ősszel, 
előkészítettek egy-egy kertet tavasz-
ra, csemetéket és bokrokat ültettek, 
szemetet gyűjtöttek, online videókat 
készítettek. Igyekeztek megfelelni 
azoknak az elvárásoknak, amelyeket 
magukkal szemben állítottak.

Az önkénteskoordinátor elmon-
dása szerint a kitartás és a remény a 
kulcsa annak, hogy a megváltozott 
körülmények dacára is működni tud-
nak. „Meg a bizalom: igenis bízunk 
abban, hogy jobb lesz, és igenis be-
levághatunk projektekbe, mert cél-

ba érhetünk” – jelentette ki Györgyi 
Réka. Ugyanakkor elismerte, hogy 
nagyon sok minden megváltozott. 
A korlátozások elsősorban a résztve-
vők létszámát érintették, hiszen bár-
milyen rendezvényt is szerveznek, 
nem lehetnek többen, mint ahány 
személyt az adott járványügyi elő-
írások megszabnak. Ezt tetézi, hogy 
koronavírustesztek nélkül nemigen 
jöhetnek hozzájuk külföldről. Ennek 
ellenére reménykedve tekintenek a 
jövőbe, bízva abban, hogy tavasztól 
megnyílnak a határok, és mindenfé-
le különleges és nehezen beszerez-
hető dokumentumok nélkül járhat-
nak-kelhetnek a nagyvilágban.

Büszkék a bevállalós fi atalokra
A világjárvány azonban nem csupán 
hátrányokkal járt, pozitív hozadékai 
is voltak. „Rengeteg önkéntest küld-
tünk külföldre. Ami az eddigi évek-
ben nehézséget okozott, az most na-
gyon simán ment. Például az eddigi 
években nagyon nehéz volt Magyar-
országra embereket találni, tavaly 
viszont 12 önkéntest küldtünk ki 
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Megmutatni Erdélyt Európának járvány idején is
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Magyarországra” – emelte ki a ko-
ordinátor. De volt olyan, aki éppen 
akkor ment Spanyolországba, ami-
kor a vírushelyzet eszkalálódott – 
azóta is ott van, és jól érzi magát. 
„Vannak Angliában és Lengyelor-
szágban is székelyföldi és erdélyi 
fi atalok. Akikre mi nagyon büsz-
kék vagyunk, mert tisztában va-
gyunk azzal, hogy most nem olyan 
egyszerű, és a tevékenységek nem 
éppen úgy működnek, ahogyan 
azokat tervezték. Lehetőségeik is 
sokkal korlátozottabbak. Nem tud-
nak utazni, nincsenek képzések, 
ezért sokkal nagyobb kihívásokkal 
kell szembenézniük” – hívta fel a 
fi gyelmet Réka.

Mindent összevetve sikeresnek 
ítéli az elmúlt évben lebonyolított 
önkéntesküldést, és természete-
sen abban reménykednek, hogy 
az idén sem lesz másképp. Mi sem 
jobb bizonyíték erre, mint hogy 
jelenleg is vannak felhívásaik: 
jelentkezőket keresnek Portugáli-
ába, Spanyolországba és Magyar-
országra is. Mindenkit arra biz-
tatnak, hogy ha kedve van hozzá, 
vagy élete egy olyan szakaszában 
jár, amikor még bizonytalan ab-
ban, hogyan tovább, vágjon bele. 
„Pénzbe nem kerül, hátrány nem 
származhat ebből. Az önkéntesség 
nemcsak arról szól, hogy mások-
nak segíteni, hanem rengeteg po-
zitív hozadékkal jár. Ilyen például 
az önfejlesztés, a tanulás, a kultú-
rákkal való ismerkedés” – emelte 
ki a koordinátor.

Az elmúlt év ismeretében Györ-
gyi Réka különösen büszke azok-
ra a fi atalokra, akik elmennek, és 
azokra is, akik ide jönnek. Ugyanis 
napjainkban ez komoly teljesít-
mény, hiszen folyamatosan kor-
látokba ütközhetnek, vagy szinte 
bezárva kell élniük egy idegen 
városban, egy idegen országban. 
„Tényleg úgy gondolom, hogy ezek 
a fi atalok nagyon talpraesettek, 
bátrak és ügyesek. Tényleg hiszem, 
hogy valami nagyon jó vár rájuk, és 
hogy nagyon sok mindent tudnak 
tanulni ezekből a lehetőségekből” 
– fogalmazott az Erdélyi Ifj úsági 
Egyesület képviselője.

 » Az Erdélyi 
Ifjúsági Egyesü-
let a vírushelyzet 
dacára sem állí-
totta le működé-
sét. Folyamato-
san szerveznek 
programokat, 
sőt jelenleg is 
várják a 18 és 
30 év közöttiek 
jelentkezését, 
akik kipróbálnák 
magukat Spa-
nyolországban, 
Portugáliában 
vagy Magyaror-
szágon.

Szép tőlük. A szervezők büszkék a fi atalokra, akik elmennek, és azokra is, akik ide jönnek

 Minden rendben. Az önkéntesek feltalálják magukat a járványügyi megszorítások közepette is




