A PÉNZ7
PÉNZÜGYI ÖNKÉNTES PROGRAMJA
2021. március 1 –5.

Kik a PÉNZ7 ÖNKÉNTESEI?
A PÉNZ7 céljait támogató cégek és szervezetek munkatársai, akik szerepet vállalnak a pénzügyi és vállalkozói tudatosság
fejlesztésében. A tematikus tanórák megvalósítására jelentkező iskolákban az önkéntesek egyénileg vehetnek részt a non-profit,
ellenszolgáltatás nélküli tevékenységben. A PÉNZ7 keretében az önkéntes szerepvállalás 2021. március 1-5. között valósul meg.
Az önkéntesek csak munkahelyeik, illetve szakmai szervezeteik ajánlásával jelentkezhetnek a társadalmi munkára, tehát a PÉNZ7
önkéntesség előfeltétele, hogy az önkéntest küldő intézmény rendelkezzen egy munkáltatói intézményi kóddal.
Mit vállalok önkéntesként?
A PÉNZ7 2021-ben is TEMATIKUS TANÓRAI ANYAGOT biztosít a regisztrált általános- és középiskolák számára, ahol (többnyire)
osztályfőnöki, vagy szakköri órák keretében valósul meg a PÉNZ7 tanóra az akkori aktuális körülményekhez igazodva – az
önkéntesek személyes van ONLINE részvételével. Az önkéntesek nem helyettesítik a pedagógusokat, szerepvállalásuk a
tanóra keretében a tanárral való együttműködéssel valósul meg, amelyre az új koronavírus-járvány kezelése által kialakult
helyzetben, hibrid vagy online oktatás esetén is kínálunk lehetőségeket, amelyekkel a témahéten és/vagy azután, tanórán vagy
azon kívül a diákok pénzügyi és vállalkozói tudatosságát fejleszthetik.
Hol zajlik a PÉNZ7 tanóra?
Magyarország minden olyan közoktatási intézménye fogadhat önkéntest, amely regisztrál a PÉNZ7 programsorozatban történő
részvételre (2020-ban országszerte 1.203 iskola), és regisztrációja során vállalja, hogy fogad önkéntest. Az önkénteseket váró
iskolák listája a regisztráció során látható. Az önkéntesek regisztrációja 2021. januárban kezdődik meg, amikorra már több száz
iskola érhető el a rendszerben. A jelentkezők számára a fogadó iskolák kereséséhez automatikus segítséget nyújt a PÉNZ7
regisztrációs rendszere, így az önkéntes megkapja a regisztráció során beállított paramétereknek megfelelően annak az iskolának,
illetve osztályfőnöknek, pedagógusnak a telefonszámát, ahol az önkéntességre sor kerülhet. Közvetlenül az iskolával kell felvennie
a kapcsolatot. További segítséget és egyéb praktikus információkat biztosít folyamatosan a PÉNZ7 koordinációja és honlapja.
Hogyan?
Az önkéntes szerepvállalás szempontjából a PÉNZ7 programsorozat szereplői:
• a fogadó iskola;
• az önkéntest küldő szervezet;
• az Önkéntes;
• a PÉNZ7 honlap regisztrációs felülete és a JAM koordinációs munkatársai.
•
Amennyiben szívesen lennél PÉNZ7 önkéntes, az első teendő, hogy munkahelyed, vagy szakmai szervezeted egyedi önkéntes
munkáltatói intézményi kódjáról értesülj. A kódot általában a kommunikációs és/ vagy a HR osztály ismeri a szervezeten belül.
Ha még nem rendelkeztek intézményi kóddal, vegyétek fel a kapcsolatot a PÉNZ7 szervezőivel! info@penz7.hu
Az önkéntesek személy szerinti regisztrációja a www.penz7.hu portálon történik, a jobb felső sarokban lévő regisztrációs
gomb segítségével. Az elégedettség méréseket feldolgozva, a visszajelzések alapján, megújult, felhasználóbarát adminisztrációs
felület várja a regisztrált önkénteseket. A regisztrált kollégáknak e-mailben küldjük majd a további részletekről a tájékoztatást.
A következő táblázat egy önkéntesekre vonatkozó eseménynaptár, a tervezésben segít, hogy könnyebben eldönthesd, ha
csatlakozni szeretnél, mikor kell jelentkezned, iskolát keresned.
Iskolák
jelentkezése
folyamatos

PÉNZ7 önkéntesek
regisztrációja

2020. november
közepe – 2021.
február vége

2021. január eleje –
2021. február közepe

PÉNZ7 órákra való
FELKÉSZÜLÉS (felkészítő anyagok
tanulmányozása, egyeztetés a
pedagógus partnerekkel)

PÉNZ7 tanórák
az önkéntesek szerepvállalásával

2021. február

2021. március 1-5.

Költségek?
Minden önkéntes, aki a programsorozatban társadalmi munkát vállal és azt teljesíti, erről igazolást kaphat munkáltatója számára.
A program szervezői az önkénteseknek költségtérítést nem biztosítanak.

NE MARADJ LE RÓLA, JELENTKEZZ TE IS! Ha bármilyen kérdésed van, írj az info@penz7.hu e-mail címre.

