
Nézd meg, miben 
lehetsz segítségünkre:

Hogyan vehetek részt  én  i s? 

Tájékoztató támogatók 
és önkéntesek számára
Nagyon köszönjük, hogy önkéntesként vagy 
támogatóként szeretnéd civil szervezetünk 
munkáját segíteni! 

Ha azon gondolkozol, hogy hogyan segíthetnéd az emberkereskedelem áldozatainak  
felépülését, ebben a rövid tájékoztatóban megtalálod a választ a legfontosabb kérdéseidre.

Az áldozatok felépülésének segítése egyszerre felemelő, ugyanakkor küzdelmekkel és  
kihívásokkal teljes feladat. Küldetésünk középpontjába soha nem önmagunkat, hanem  
a felépülési folyamatban részt vevőket helyezzük, hiszen a mi munkánk róluk szól, értük van.

Becslések szerint ma Magyarországon több, mint 35 000 ember, elsősorban nők  
és gyermekek élik át a modernkori rabszolgaság borzalmait, nagyon sokan vannak,  
akik szeretnének kilépni, de nem találják az utat a szakszerű segítséghez. 
Ha úgy gondolod, hogy szeretnéd küzdelmünket támogatni, megteheted 
adományokkal is, de ha van heti néhány 
felesleges órád és szabad kapacitásod, 
akkor akár a frontvonalban, akár 
a háttérben, szeretettel várunk!

Ha szeretnél csapatunkhoz csatlakozni, akkor  
az alábbi elérhetőségeken tudsz kapcsolatba lépni velünk:
Névtelen Utak Alapítvány (közhasznú alapítvány)
web: www.nevtelenutak.com
E-mail: nevtelenutak@gmail.com
facebook: Névtelen Utak Alapítvány
számlaszám: 10918001-00000020-41860018 (Unicredit Bank)
adószám: 18293209-1-42

Titoktartás
• Titoktartási nyilatkozat aláírása, melynek értelmében, az áldozatok felépülése 

érdekében semmilyen, a Névtelen Utak Alapítvánnyal kapcsolatos információ nem  
adható ki harmadik fél részére, még azután sem, hogy a közös tevékenységünk végetért.

Motivációs levél
•  Szeretnénk jobban megismerni Téged, ezért kérünk, hogy egy A4-es oldalon foglald  

össze, hogy miért szeretnél csatlakozni hozzánk. Leveledben térj ki arra is, hogy hol  
hallottál rólunk, van-e tapasztalatod hasonló területen végzett tevékenységben,  
valamint arról is írj, hogy miben szeretnél a segítségünkre lenni. Ha tudsz, mellékelj  
lelkészi ajánlást is. Címünk: nevtelenutak@gmail.com

Erkölcsi bizonyítvány
•  Felelősségteljes, bizalmi munkát végzünk ezért kérjük, hogy szerezz be egy  

érvényes erkölcsi bizonyítványt, melynek beszerzése 2016. január elsejétől ingyenes.

Önkéntes szerződés aláírása
• Minden önkéntesünkkel határozott idejű, évente megújuló szerződést kötünk. A Veled 

kötött szerződésben is közösen lefektetjük, hogy milyen jellegű és időtartamú segítségre 
számíthatunk Tőled. Az önkéntes szerződésben kikötünk egy  hónap próbaidőszakot  
és néhány egyéb feltételt. (Szolgálóvá Formáló programban való részvétel, valamint  
az alapítvány mentorigazgatójának jóváhagyása.)

Részvétel a Szolgálóvá Formáló önismereti programban
• Az önismereti program az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programjához hasonló 

csoportos vagy egyéni foglalkozássorozat. Minden önkéntestől elvárjuk, hogy szolgálatuk 
során legalább egyszer a teljes 12 lépéses sorozatot elvégezzék. Sőt, bármilyen türelmetlenül 
szeretnél is részt venni a szolgálatban, legkorábban a 6. lépés után lehetséges.

Szeretnénk támogatni a közös munkában, segíteni a kihívásokban, ezért a  
12 lépéses Szolgálóvá Formáló programon felül is folyamatos mentorálást  
biztosítunk számodra. 

A szolgálatban való részvétel Neked elmélyültebb önismeretet és személyes  
fejlődést hoz, megtapasztalhatod, hogy milyen valós segítséget nyújtani valakinek, 
vagy milyen öröm új készségeket, speciális képességeket átadni.

Havi rendszerességgel tartunk vidám hangulatú önkéntes közösségi esteket, ahol 
változatos, kellemes helyszíneken, az ügyes-bajos dolgaink megbeszélésén túl 
mélyebb ismerkedésre vagy közösségi játékra is jut időnk. Egy évben kétszer pedig 
elvonulunk a világ elől egy hétvégére, hogy a szakmai képzésen felül kirándulással, 
közös főzéssel töltődjünk fel a következő időszakra.

Munkádat folyamatosan bővülő önkéntes könyvtárral is támogatjuk,  
ahova igyekszünk minél több építő és szakmai könyvet összegyűjteni.

Amit  k íná lunk nekedAmit  kérünk tő led!
Minden segítő kézre szükség van, azonban a rehabilitációs programban 
részt vevők biztonsága érdekében szeretnénk 
néhány dolgot kérni Tőled!



Támogatóként

Csat lakozássa l  a  Facebook és  Instagram kampányhoz
• A legegyszerűbb módja, hogy támogasd üzenetünk széleskörű terjesztését, 

ha részt veszel kampányunkban, like-olod és megosztod a közzétett tartalmakat.
• facebook.com/Névtelen Utak Alapítvány
• facebook.com/mennyitersz
• instagram: instagram.com/mennyitersz

Adó 1% fe la jánlásáva l
• adószámunk: 18293209-1-42

Pénzadományokkal
• rendszeres vagy alkalmi adományozóként 
• számlaszámunk: 10918001-00000020-41860018 (Unicredit Bank)

Egyéb adományozás i  lehetőségek
• Célzott adományokkal: ha inkább valamilyen konkrét dologgal szeretnéd munkánkat 

támogatni, pl. napi használati cikkek: higiéniai-, és tisztitószerek, sporteszközök, 
kreatív- vagy számítástechnikai eszközök, bútorvásárlás stb. a lehetőségekről a nevte-
lenutak@gmail.com e-mail címen kérhetsz tájékoztatást.

Önkéntesként

Ha az adományozáson túl is szeretnél tenni valamit a modernkori 
rabszolgaság ellen, de még nem tudod, hogy mi lenne az,  

akkor biztosítunk róla, hogy nagyon sok területen tudsz  
bekapcsolódni, ahogy az alábbiakban is látod.

Napi  program
• Fogalkozás vezetése a nappali programban résztvevők számára.

•  A nappali program célja, a mindennapi életben hasznosítható készségek és isme-
retek elsajátítása, a mind teljesebb rehabilitáció és reintegráció érdekében.  
A foglalkozások fő témakörei az alábbiak pl.:

• Gazdasági ismeretek, főzés, kertészkedés, kommunikáció, egészséges életmód  
• Sport vagy művészetterápiás foglalkozások (zene, mozgás, képzőművészet).

• Gyermekvigyázás a napi program alatt.

Szabadidős  programok
• Az átformáló, életre felkészítő napi program mellett célunk, hogy a szabadidő 

konstruktív eltöltését is megtanulják a rehabilitációban résztvevők. A napi programon 
felül kirándulások, kultúrális programok, a nyári időszakban tábor szervezésében  
és vezetésében lehetsz a segítségünkre.

Egyéb háttér  tevékenységek
•  Számos háttérterületen is be tudsz kapcsolódni a munkánkba, pl.:  

különböző projektek vagy rendezvények lebonyolítása, megvalósítása stb.

Üzlet i  vá l la lkozás  indítása
•  A rehabilitációban részt vevő nők társadalomba történő beilleszkedését szeretnénk 

azzal is segíteni, hogy számukra munkatapasztalatot is biztosítunk. Az újonnan induló 
vállalkozásunkkal olyan termékeket szeretnénk előállítani, amelyek valós értéket  
képvislenek és hozzájárulnak Magyarország jó hírének nemzetközi terjesztéséhez. 

•  Segítségünkre lehetsz akár a termékértékesítésben, akár piacok, üzleti lehetőségek 
felkutatásában, termékeink promotálásában.


