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Megkezdődött a nyári vizes
világbajnokság önkénteseinek képzése
2017.04.25. 11:41 CET
A 17. FINA Világbajnokságra és az azt követő 17. Masters Világbajnokságra 2017. április 23án indult az első önkéntes képzés. A BP2017 Önkéntes Programhoz eddig több mint 8000 fő
csatlakozott, a kiválasztási folyamat során 3500 önkéntes segíti majd a VB szervezőinek és
versenyzőinek munkáját.
Minden idők legnagyobb magyarországi sporteseményét rendezik meg 2017. július 14. és
30-a között Budapesten és Balatonfüreden. A FINA Világbajnokságot, és az azt követő FINA
Masters Világbajnokságot több millióan követik majd világszerte.
Az eseményen résztvevő 800 önkéntest dr. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának sportért felelős államtitkára köszöntötte, aki elmondta, „Mi eddig is
tudtuk, hogy képesek vagyunk az összefogásra, és szembe tudunk nézni a kihívásokkal, de
most lehetőségünk nyílt rá, hogy az egész világnak megmutassuk, hogy a lehetetlen
számunkra nem létezik és Nemzetünk mire hivatott” – hozzátette, hogy a mai nappal
elkezdődik azon elhivatott önkéntesek felkészítése is, akik részesei kívánnak lenni ennek a
csodának, és készek segítségükkel, munkájukkal a világesemény aktív szereplőivé válni.
Gyárfás Tamás, a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) végrehajtó bizottságának alelnöke
röviden csak annyit mondott, most érzi igazán, hogy hamarosan kezdődik a világbajnokság.
Mocsai Lajos, az önkéntesek szervezéséért és képzésért felelős Testnevelési Egyetem (TF)
rektora kiemelte - a tökéletesség helyett a professzionalizmusra kell törekedni. A rektor arra
kérte az önkénteseket, érezzék át, hogy a saját területükön tulajdonképpen ők az igazgatók.
Végezetül azt kívánta nekik, hogy később majd úgy gondoljanak vissza az önkéntességükre,
mint életük egyik legemlékezetesebb és legfelejthetetlenebb élményére.
Szántó Éva, a Bp2017 Nonprofit Kft. ügyvezetője előadásában megemlítette, tájékoztatása
szerint a 2017. július 14. és 30. között sorra kerülő világbajnokságra hétezer akkreditált
résztvevő érkezik, a 2017. augusztus 7. és 20. között rendezendő Masters vb-re 12-14 ezer
versenyzőt várnak.

A VB sikeres lebonyolításának alapfeltétele az önkéntesek kiválóan összehangolt
teljesítménye. A tavaly júliusban kezdődő toborzásnak és a hatékony hírverésnek
köszönhetően már több mint 8000 fő regisztrált, a Föld minden részéről csatlakoztak a
programhoz. A VB idején mintegy 3500 fő önkéntes segíti majd a szervezők és a sportolók
munkáját. A BP2017 Önkéntes Program tervezése és megvalósítása a nemzetközi és
világversenyek módszertanának megfelelően történik. A BP2017 Önkéntes Program Online
Regisztrációs Rendszere 2016 júniusában nyílt meg, a csatlakozott önkéntesek összesen 30
terület és 6 sportág közül választhatnak, hogy hol kívánnak közreműködni.
Az önkéntesek képzése egy teljes napos Általános Képzésből és Területi Képzésekből áll, a
képzés minden önkéntesnek kötelező. Az Általános Képzés keretén belül az önkéntesek
tájékoztatást kapnak a FINA Vb-hez kapcsolódó hazai és nemzetközi szervezetekről,
sportágakról és helyszínekről, a VB vendégeiről és célcsoportjairól, a lebonyolításról,
nemzetközi protokollról, kulturális különbségekről és konfliktuskerülésről.
Az első képzésen résztvevőktől rengeteg pozitív reakció érkezett a szervezők felé. Demeter
Ágota Dorottya egyenesen Brüsszelből utazott a rendezvényre: „Igazán feltöltő és lelkesítő
élmény volt számomra. Azt hiszem, hogy ha valaki kételkedett volna a képzés előtt, most
már mindenki meggyőződött arról, hogy milyen jó ötlet volt ebbe a kalandba belevágni, és
hogy valami igazan nagy dolognak leszünk együtt részesei. Az előadások bebizonyítottak,
hogy ezzel a csapattal meg lehet valósítani a lehetetlent is, meg lehet ekkora volumenű
rendezvényt szervezni feleannyi idő alatt, mint szokásosan.”
A képzés második és harmadik alkalma 2017. április 29-én és 30-án kerül megrendezésre a
Budapesti Kongresszusi Központban.
A 2017. július 14. és 30. között Budapesten és Balatonfüreden zajló 17. FINA Világbajnokság
a világ egyik legösszetettebb sporteseménye. Hat diszciplína versenyzői öt helyszínen
fognak küzdeni, miközben a VB „gépezetének” olajozottan kell működnie. A helyszíneken
felül többek között repülőtéren, szállodákban, edzéshelyszíneken, konferencia- és
médiaközpontokban számítanak az önkéntesek munkájára.

