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Ez az útmutató a „A szociális szektor kapacitás fejlesztése önkéntes programok segítségével a közép-

kelet-európai régióban" című projekt keretében készült. A SoVol mozaikszóval jelölt programot az 

Önkéntes Központ Alapítvány (www.onkentes.hu, www.oka.hu) valósítja meg együttműködésben a 

szlovákiai Önkéntes Központok és Szervezetek Platformjával (www.dobrovolnickecentra.sk), a 

horvátországi SMART Civil Társadalom Fejlesztési Szövetségével (www.volonterski-centar-ri.org), a 

lengyelországi, varsói Önkéntes Központtal, (www.wolontariat.org.pl), a Pro Vobis - Romániai Önkéntes 

Erőforrás Központtal (www.provobis.ro) és a Movisie - Holland Szociális és Fejlesztési Központtal 

(www.movisie.nl) 2016. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között az Európai Unió támogatásával az 

Erasmus + program keretében, a szerződés száma: 16/1/KA204/22920. 

 

Az Európai Bizottság a kiadvány elkészítéséhez nyújtott támogatása nem jelenti egyértelműen a szerzők 

véleményét tükröző tartalom jóváhagyását, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt 

információk esetleges felhasználásáért. 

http://www.sovol.wordpress.com/
http://www.sovol.wordpress.com/
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BEVEZETÉS 

 

A szociális intézményeknek fontos szerepük van a társadalomban, ők gondoskodnak azokról, akiknek 
különleges ellátásra van szükségük az egyes közösségekben. Ez a gondoskodás sokféleképpen valósítható 
meg, Európán belül is többféle irányzat alakult ki.  

Közép- és Kelet-Európában a szociális intézmények igencsak hasonló képet mutatnak. Annak ellenére, 
hogy sok éve végzik tevékenységüket, még mindig nagy mennyiségű feladattal kell megbirkózniuk. A 
személyzet professzionalizmusa és a folyamatos erőfeszítések mellett is ezen intézmények még mindig az 
alulfinanszírozás, a bürokrácia és a hierarchia kihívásaival szembesülnek. Az állami irányítású szervezetek 
általában munkaerőhiánnyal küzdenek, az ellátottak számához képest alacsony létszámmal dolgoznak, 
ennél fogva ellátottjaik sem elégedettek. Szükségleteiknek kielégítése, melyek a magány, valamint a 
feleslegesség és a társadalomból való kirekesztettség érzésével függenek össze, gyakran meghaladják a 
szociális intézmények lehetőségeit.  

Ugyanakkor sokan vannak, akik aktív szerepet akarnak vállalni saját közösségeikben. Őket különböző 
motivációk és szükségletek vezérlik, úgy, mint egyéni előnyök - új készségek és tapasztalatok elsajátítása, 
speciális csoportok illetve speciális szervezetek / intézmények támogatása. Ezek az emberek készek 
felajánlani készségeiket, tapasztalataikat, és elkötelezettségüket, és egyúttal értékes forrást jelentenek 
az ellátottak, a szervezetek, az intézmények és az egész társadalom számára. Motivációjukat és 
kezdeményezőkészségüket táplálni és ösztönözni kell.  

A szociális intézmények önkéntes programjai lehetőséget kínálnak az ellátottak szükségleteinek a 
kielégítésre, ugyanakkor az önkéntesek segítőszándéka is érvényesülni tud. Vannak olyan intézmények, 
amelyek már rendelkeznek tapasztalattal az önkéntesekkel végzett munka területén, de még mindig 
sokan vannak, akik segítségre szorulnak a színvonalas önkéntes programok megtervezésében, 
megszervezésében és lebonyolításában. Ezek során nem csupán az ellátottak, hanem az önkéntesek 
érdekeit is szem előtt kell tartani. 

Az önkéntes programok szervezése a szociális intézményekben egyformán előnyös a szervezeteknek, az 
ellátottaknak, valamint az önkénteseknek, ehhez azonban elengedhetetlen a programban résztvevő felek 
közötti folyamatos együttműködés. Mindehhez pedig nélkülözhetetlen az intézményi alkalmazottak, az 
ellátottak, és az önkéntesek megfelelő felkészítése.  

A szociális intézményeknek különösen a kezdet kezdetén speciális figyelmet kell fordítaniuk az 
önkéntesek megfelelő felkészítésére, alapot nyújtva számukra a színvonalas önkéntes munkavégzéshez 
az adott szociális intézményekben. Mindenekelőtt azonban fel kell venniük a kapcsolatot a potenciális 
önkéntesekkel. 

Mindemellett a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szociális intézmények teljes személyzetének 
felkészítése kiemelt fontossággal bír. Az intézmény dolgozói akkor tudják leginkább támogatni az 
önkéntesek erőfeszítéseit, ha megértik az önkéntesek jelenlétének előnyeit az adott szociális 
intézményben, átlátják a saját munkájuk és az önkéntesek feladatai közötti különbségeket, valamint, ha 
ismerik az önkéntes tevékenységre vonatkozó aktuális jogszabályokat. Az intézmények alkalmazottai 
tehát maguk is nagymértékben segíthetik az önkéntesség kiépítését, ha hozzájárulnak a folyamathoz, és 
átlátják, hogyan támogathatják az önkénteseket saját mindennapi munkájuk során.  

A fent említett elemeket figyelembe véve fontos, hogy a fogadó szervezeteknek legyen egy közös és 
egységes elképzelésük arról, milyen célból és hogyan kívánnak együtt dolgozni az önkéntesekkel. Ez az 
elképzelés lesz az, ami közös és szilárd alapot biztosít majd az önkéntes program megvalósításához. A 
szociális intézmények jól működő programjai nemcsak az intézmények működését támogatják, hanem a 
helyi közösségekre és azokon keresztül az országok társadalmi tőkéjére is óriási, átfogó hatást 
gyakorolhatnak. 
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Az Erasmus+ SoVol program keretein belül, a projektpartner szervezetek célja a szociális intézmények 
kapacitásainak önkéntesek bevonásával történő erősítése. A cél tulajdonképpen az, hogy a szociális 
intézményeket az önkéntes tevékenységből származó plusz értékek kiaknázására ösztönözzék. E cél 
elérése érdekében egy kiadványsorozatot adtak ki, amelyet olyan intézményi dolgozóknak ajánlanak, 
akik nyitottak arra, hogy intézményeikben vállalják egy önkéntes program kiépítésének és hosszú távú 
működtetésének kalandját, amelyben minden résztvevő egyformán jól jár. Az önkéntességről szóló 
alábbi kézikönyveket a projekt weboldalán találják: https://sovol.wordpress.com/outcomes/. 

 

Képzők kézikönyve: Hogyan működjünk együtt az önkéntesekkel?  

Felkészítő workshop szociális intézmények kliensei, dolgozói és a helyi közösség képviselői számára 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntes menedzserei számára 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntes mentorai számára 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntesei számára 

 

Az önkéntesség hatásvizsgálata és az eredmények kommunikációja, Kézikönyv szociális intézmények 
számára 

 

Jelen útmutató e sorozatnak csupán az egyik eleme. Annak a sokéves szakmai tapasztalatnak az 
eredménye, melyet a szerzők az önkéntes menedzsment, és az önkéntes programok koordinátorainak 
szóló képzések területén szereztek. Az útmutató készítésénél a SoVol projektcsapat tagjainak 
visszajelzéseit és egyéb észrevételeit is figyelembe vettük. Ezen ismertető másik forrását egy olyan 
kutatás képezte, melyet a SoVol projekt első megvalósítási fázisában végeztünk el kérdőívek segítségével. 
Ebben a kutatásban 6 országból 316 szociális intézmény vett részt. A 6 partnerországban végzett 
kutatásról szóló részletes információkért kattintson a https://sovol.wordpress.com/reports/ oldalra. 

A kézikönyv első verziójában leírtakat 5 ország (Magyarország, Szlovákia, Románia, Lengyelország, 
Horvátország) 5 szociális intézményében tesztelték. Ezeknek a teszteknek az eredményei a kézikönyv 
végleges változatába is bekerültek. A kiadvány több fejezetből áll: ezek az önkéntes programok szociális 
szolgáltatásokba történő bevezetésének és megvalósításának kulcsfontosságú kérdéseiről nyújtanak 
áttekintést. Néhány téma a SoVol projekt más kiadványaiban mélyebben is kifejtésre került, a szövegben 
ezeknek a forrásoknak az elérhetőségeit külön hivatkozásokkal jelöltük. 

 

Az olvasó a főszöveg mellett, olyan beékelt feladatokat is talál, amelyek az önkéntes program 
eredményes tervezéséhez és sikeres megvalósításához járulnak hozzá az adott szervezethez mérten. Azt 
javasoljuk, hogy ezekhez a feladatokhoz érve tartson szünetet és alaposan fontolja meg a feltett kérdésre 
adható válaszokat, illetve vonja be a válaszadásba kollégáit, az intézmény gondozottjait/ellátottjait, és az 
önkénteseket is. Ők mindannyian inspirációs forrásként szolgálnak, és a szervezeten belüli komplex 
önkéntes program, valamint az önkéntesekkel folytatott munkastratégia tekintetében is kiváló hátteret 
biztosítanak. 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/
https://sovol.wordpress.com/reports/
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Kézikönyvükben sok hasznos példával és tippel is szolgálunk az önkéntesekkel való együttműködéshez, 
ezekre szükség esetén bármikor hagyatkozhat. A SoVol projekt keretén belül a kézikönyvben használt 
definíciók glosszáriumának elkészítésére is sor került, ezekre a fogalmakra a projekt weboldalán kereshet 
rá: https://sovol.wordpress.com/outcomes/. 

 

 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/
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1. MIÉRT ÉRDEMES ÖNKÉNTESEKKEL DOLGOZNI A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN?  

„Az önkéntesség a civil társadalmat éltető és a szolidaritást – az Európai Unió egyik alapvető értékét – 
erősítő egyik legnagyobb hajtóerő, valamint különösen a posztkommunista átmeneti időszakból 
felemelkedő új tagállamokban a közösségi fejlesztési programok egyik alapvető eleme“ - olvasható az 
Európai Parlament 2008. április 22. keltezésű, a gazdasági és társadalmi kohézió előmozdítása érdekében 
vállalt önkéntesség szerepéről (2007/2149(INI)) szóló jelentésében. 
 
 
Az ÖNKÉNTES vagy ÖNKÉNTESSÉG kifejezések alatt a világ minden táján mást értenek, egyes 
társadalmakban eltérő mellékértelem járul hozzá, különösen igaz ez a posztkommunista országokra, ahol 
a kötelezővé tett és kikényszerített önkénteskedés széles körben elterjedt gyakorlatnak számított. Más 
társadalmakban a “segítés” kulturális elvárás volt, ezekben az esetekben az önkéntességet nehéz 
különálló tevékenységként azonosítani és értelmezni. Nemzeti kontextusba helyezve az önkéntesség 
fogalma meglehetősen tágan értelmezhető. Az önkéntesség jelenlegi nemzetközileg és széles körben 
elismert definíciója szerint “olyan tevékenységeket és munkákat jelent, melyeket az emberek egy része 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül is készségesen elvégez azért, hogy támogasson egy célt, vagy segítséget 
nyújtson valakinek családján és közvetlen családtagjain, rokonain kívül.” (Brozmanová Gregorová, 2012). 

 

Intézményeink, közösségeink, társadalmunk más-más területein különféle önkéntes tevékenységeket 
végző önkénteseket találunk. A szociális szolgáltatásokon belüli önkénteskedést az utóbbi évtizedekben 
“MOZGÓ ERŐFORRÁSKÉNT” tartják számon. 

Az önkéntesek szociális intézményekbe történő bevonása szükségesnek és nélkülözhetetlennek 
tekinthető, mivel sok szempontból “ELŐNYÖSNEK” bizonyult a szélesebb társadalom, a közösségek, az 
önkéntesek, és az ellátottak számára is. Annak ellenére, hogy az önkéntesek bevonásához pénzügyi és 
személyes erőforrásokra van szükség (az önkéntesek munkájukat ugyan ingyen végzik, ám az 
önkénteskedésnek vannak költségei), az önkéntesség pozitív hozadékai a szociális szolgáltatások növekvő 
MINŐSÉGÉBEN, és a még HATÉKONYABB szervezeten belüli és kívüli KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN érhetők 
tetten. Emellett oylan előnyök is származnak az önkéntességből mint a szociális szolgáltatások 
EMBERSÉGESEBBÉ válása, sőt az ellátottakat KÉPESSÉ teheti ÖNÁLLÓBB életvitelre és speciális IGÉNYEIK 
kielégítésére,.. (Matulayová, 2007) 

 
Paris, Heath a Hassan (2003) több indokot is felsorol arra vonatkozóan, hogy a szociális intézmények 
miért tekintenek fontos forrásként az önkéntesekre: kiegészített szolgáltatásokat nyújtanak gyakorlati és 
érzelmi TÁMOGATÁSSAL, segítségüknek köszönhetően az intézmény dolgozóinak több IDEJÜK jut az 
ellátottakra, új és kreatív ÖTLETEKET, TUDÁST és TAPASZTALATOT és SOKSZÍNŰSÉGET hoznak magukkal, 
de abban is segítenek, hogy kötetlen, INFORMÁLIS kapcsolat épülhessen ki a kliensekkel. Az 
önkéntességből származó pozitív hozadékok között találjuk még a személyzetet érintő POZITÍV 
hatásokat, valamint a szociális intézményről alkotott még pozitívabb KÉPET. A szociális intézmények a 
lakosság és a különböző társadalmi csoportok felé történő NYITÁSA szintén pozitív előjelű hatással lehet 
a helyi közösség szociális kohéziójára. 
 
Ahogy Matoušek (2003) megfogalmazza, az önkéntesek sokféle hasznos munkát képesek elvégezni az 
egyes szociális szolgáltatásokon belül, legfőképpen akkor, ha azok során KÖZVETLEN KAPCSOLATBA 
kerülnek azok igénybevevőivel. LELKESEDÉSSEL, RUGALMASAN, KÖZVETLENÜL, INFORMÁLIS MÓDON és 
SZEMÉLYRESZÓLÓAN közelednek az ellátottak felé.  
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Az önkéntesek bevonása a szociális intézményekben VÁLTOZÁST hoz a szolgáltatást nyújtók és az 
ellátottak kapcsolatában. Amíg a hagyományos szociális szolgáltatási modellben az igénybevevők 
szükségleteit gyakran a szolgáltatás előre meghatározott jellemzőihez igazítják, addig az ‘önkéntes 
modellben’ pont az igénybevevő az, aki meghatározza a szolgáltatás tartalmát és formáját, de ez akár a 
szolgáltató is lehet. Az önkéntesek mindkét irányban képesek TÁMOGATNI az igénybevevők szociális 
működését: egyfelől hozzájárulnak az igénybevevők ÉLETMINŐSÉGÉHEZ és JÓLLÉTÉHEZ, képessé tehetik 
őket erre és növelhetik a potenciáljukat, másfelől pedig az igénybevevők társadalmi környezetét is 
képesek megváltoztatni oly módon, hogy saját munkájukkal motivációt adnak nekik, és önkéntes 
vállalásra ösztönzik őket. Ahhoz, hogy Ön a fentiekben bemutatott összes pozitív hozadékból részesüljön 
és meglássa, hogyan járulnak hozzá az önkéntesek a szervezet küldetéséhez, csupán egyetlen fontos 
feltételt kell teljesítenie: MENEDZSELNIE KELL AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET. 

 
Az önkéntesek szociális intézménybe történő bevonása szakmai menedzselést igényel, mivel az 
önkéntesek a pszichoszociális szolgáltatások területén dolgoznak, amely a megfelelő szemlélet 
elsajátításával jár együtt. Az önkéntes menedzsment PROFESSZIONALIZÁCIÓJA az önkéntesség 
fejlesztésének döntő feltétele, ha a szociális szolgáltatások területéről van szó. Az önkéntesség szakmaivá 
tétele nem azt jelenti, hogy az önkéntesekből szakembereket faragunk, akik képesek helyettesíteni a 
fizetett személyzetet. Az önkéntesek munkája szakmai irányítást igényel, azért, hogy az kiegészítse a 
szociális ágazatban dolgozó szakemberek és informális gondozók által nyújtott szolgáltatásokat. Ily 
módon a spontán önkéntes munkából eredő KOCKÁZATOK is jelentősen MÉRSÉKELHETŐK, és egyik fél – 
legyen szó a szervezetről, a szolgáltatások igénybevevőiről vagy az önkéntesekről – sem szenved kárt az 
önkénteskedés során.  

Gaskin (2003) önkéntességről szóló kutatási jelentése szerint nem az a fontos, hogy a szervezet 
menedzseli–e az önkénteseket vagy sem, hanem az, hogy mindez milyen módon történik. Mindenekelőtt 
a legfontosabb, hogy az önkéntességet jól irányítsák és szervezzék meg, és ne bürokratizálódjanak, azaz 
ne váljanak túlságosan hivatalossá, ne ragaszkodjanak gépiesen a szabályokhoz (az emberi és megértő 
jelleg helyett). Nincs olyan modell, amely a gyakorlatban minden szervezetben egyformán 
megvalósítható volna. AZ ÖNKÉNTES MENEDZSMENT SZAKMAIVÁ TÉTELE HATÉKONYAN KÉPES ÖTVÖZNI 
A KIVÁLASZTÁST ÉS AZ ELLENŐRZÉST, A RUGALMASSÁGOT  ÉS A SZERVEZÉST,  A NON-FORMALITÁST ÉS A 
TELJESÍTMÉNYT, TOVÁBBÁ A SZAKMAI ÉS SZEMÉLYES TÁMOGATÁST. 

Ahhoz, hogy az önkéntes program a szervezet által kínált szociális szolgáltatások minőségének 
növeléséhez eszközként szolgáljon, és biztosítsa azok igénybevevőinek jólétét, első lépésként különböző 
észrevételeket kell tennünk, és választ találnunk az alábbi KÉRDÉSEKRE: 

 
- Miért van szükségünk önkéntesekre? 
- Az önkéntesek bevonása mennyiben segítheti szervezetünket az általa vállalt célok és küldetések 

megvalósításában? 
- Az intézménynek és klienseinek milyen előnyei származnak az önkéntesek munkájából? 
- Rendelkezésünkre állnak–e a megfelelő erőforrások (emberik, anyagi, idő, tér…) ahhoz, hogy 

önkénteseket vonjunk be intézményünk működésébe? 
- Kik alkossák az önkéntesek irányításáért felelős stábot? (Az ehhez szükséges személyi 

kompetenciákról bővebben ld. a 4. fejezetet!) 
- Hogyan vonhatjuk be a személyzetet, a klienseket, a családtagokat és más érdekelteket egy 

eredményes önkéntes program tervezésébe? 
- Szükségünk van-e külső szervezetek és a közösség támogatására is a szervezetünkön belül 

működtetett önkéntes programban? Kik azok, akik ebben a segítségünkre lehetnek? 
- Milyen változást hozhat az önkéntesek bevonása, és ez kiket érint? 
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A fentieken kívül még más kérdések is felmerülhetnek, ezek megválaszolása mindenképpen szükséges 
ahhoz, hogy eredményes önkéntes programokat dolgozhassunk ki a szervezeten belül. A kézikönyv 
következő lapjai segítenek a válaszadásban, és megismertetik Önt az önkéntes menedzsment lépéseivel. 
Bízunk benne, hogy ez a könyv ötletforrásként szolgál majd és segítségével az intézmény sajátosságainak 
figyelembevételével képessé válik az önkéntesek menedzselési rendszerének kialakítására, amely 
egyaránt tekintettel lesz az önkéntesek és az igénybevevők szükségleteire. 

 
Idézetek: 

 
 “Az önkéntes program révén az otthont szeretnénk fejleszteni, a kliensek (ellátottak) életminőségét 
pedig javítani. Segítségével bővítenénk a már meglévő önkéntes hálózatunkat, közelítenénk a 
generációkat és erősíteni kívánjuk a nemzetek közötti szolidaritást a maksimiri körzet polgárai körében. A 
Maksimir-i idősek otthona a szélesebb közösséget igyekszik motiválni olyan akciókkal, melyek speciális 
problémák megoldására irányulnak és inspirációt jelenthetnek mások számára. Első önkéntes 
programunkat egy évvel az idős otthon megnyitását követően 1977-ben indítottuk el, a deinstitualizáció 
(kitagolás, intézménytelenítés) kezdetén vontuk be az önkénteseket a munkahelyi kreativitás növelése 
érdekében.” 

  
Maksimir Idősek Otthona, Zágráb, Horvátország 
 
“Az aktív időskor – nyitottan a világra“ programot azzal a céllal hívtuk életre, hogy az öregedő 
társadalmunkban orvosoljuk az időskori magányt és elszigeteltséget, valamint, hogy a kapcsolatok újbóli 
kiépítésével, és az önkéntesek és az idősek összekapcsolásával javítsuk az idős emberek életminőségét. 
Legfontosabb feladatunknak azoknak az otthonokban vagy saját lakásaikban élő idősek felkutatását 
tartjuk, akiknek nincs családjuk, illetve akiket családtagjaik csak ritkán látogatnak. Ezeket az embereket 
önkénteseink heti egy alkalommal látogatják meg, a találkozókon, az idősek kéréseinek megfelelően 
szabadidős tevékenységeket és kedélyes, jó hangulatú beszélgetéseket folytatnak, melyek során kiemelt 
figyelmet fordítanak az idősek panaszaira, meghallgatják visszaemlékezéseiket, és kapcsolatokat 
alakítanak ki velük – biztosítva számukra a közelség és a hovatartozás érzését. Az önkéntesek nem 
tesznek semmi különöset, csupán jelen vannak az idős ember életében. Figyelnek, segítenek, magukkal 
hoznak valamit a nagyvilágból. Törődnek az idős emberekkel, mindössze ennyi!” 
 
  
TESZÜNK Senior Önkéntes Klub, Budapest, Magyarország 
 

“Az SDW egy olyan szociális intézmény, amely az értelmi fogyatékos és fejlődésben visszamaradt 
személyek támogatását tűzte ki célul. Fiatalokkal és idősekkel egyaránt foglalkozunk, életvitelükben, 
tanításukban, munkavállalásukban és szabadidejük megszervezésében vállalunk szerepet. Az SDW 
önkéntesekkel való együttműködése 1998-ban vette kezdetét. Önkéntes programunkat 2005-ben 
indítottuk útjára, ekkor még csak néhány helyszínen kínáltunk lehetőséget az önkénteskedésre. Később 
egy önkéntes koordinátort is felvettünk és egy ütemtervet is kidolgoztunk az önkéntes tevékenységre 
vonatkozóan. 2010-ben az SDW újragondolta önkéntes politikáját, jelenleg pedig informális gondozókat 
és önkénteseket alkalmazunk klienseink ellátásában. 2016-ban 370 hosszú távú önkéntest regisztrált 
szervezetünk, melynek szolgáltatásait 1330 fő vette igénybe.” 

 

SDW, Roosendaal, Hollandia 
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„A Bielany Szociális és Jóléti Központ közösségi önsegítő otthonai 2000 végén jöttek létre. Ezzel egy 
időben egy önkéntes programot is elindítottak a Központban. Az önkéntesek jelentős támogatást 
nyújtottak a központ rehabilitációs programjának a megvalósításához. " 
 
CommunitySelf-HelpHomeNo2, Varsó, Lengyelország 
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2. ÖNKÉNTESSÉG SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN  

 
Mielőtt nekilátnánk a szervezetünkön belüli önkéntes program megtervezésének és kivitelezésének, 
fontosnak tartjuk bemutatni az önkéntesség természetét, vagyis azt, hogy pontosan mi tartozik ebbe a 
fogalomkörben és mi az, ami nem. (Ez gyakran szorul magyarázatra a szervezet vezetősége, önkéntes 
menedzsere, ellátottjai, azok hozzátartozói és a média felé). A másik fontos dolog, hogy megértsük a 
szociális intézményekben végzett önkéntesség sajátosságait, és felismerjük az önkéntes program 
szervezetbe történő megfelelő integrációjának kulcsfontosságú felvetéseit. Végül, de nem utolsó sorban 
az eredményes önkéntes menedzsmenthez hasznos lehet, ha a szociális szervezetek jártasságot 
mutatnak az aktuális trendekben, amelyek az elmúlt években fémjelezték az önkéntességet. Az önkéntes 
programot nem csupán a szervezet, és az igénybevevők sajátosságaihoz kell hozzáigazítani, hanem az 
önkéntesség világát jellemző aktuális trendekkel és változásokkal is össze kell hangolni. Ezeknek az 
alapvető információknak a megértése a szociális szolgáltató intézményekben megvalósításra kerülő 
programok kivitelezésének 0. lépése. 
 

2.1. Az önkéntesség meghatározása, típusai és a jogi keretrendszere  

 
A szolidaritás és a kölcsönös segítségnyújtás adja a társadalom alapját, s e két fogalom az 
önkéntességben is kifejezésre jut. Az önkéntesség erős hagyománnyal és gazdag történelmi háttérrel 
rendelkezik a közép- és kelet európai országokban. Mai korunkban mindez többféleképpen van jelen. 
Néha nehezen húzunk határvonalat a rokonoknak, szomszédoknak, és ismeretleneknek felajánlott 
segítség és az iskolai vagy sport klub javára történő, illetve idősek otthonában végzett önkéntes 
tevékenységek között. Éppen ezért tartjuk fontosnak az önkéntesség fogalmának tisztázását, még itt a 
bevezető részben. 

Az önkéntességet nagymértékben befolyásolja annak a régiónak a történelmi fejlődése, politikai, 
kulturális és vallási kerete, amelyben hagyománya kialakult. Emiatt többféleképpen is meghatározható az 
önkéntesség fogalma. A különbözőségek ellenére az önkéntesség fogalmát meghatározó definíciókat 
összevetve 3 olyan kritériumot találunk, melyek mentén az önkéntes tevékenységet meghatározhatjuk, 
és elkülöníthetjük más tevékenységektől. 

Az önkéntesség olyan tevékenység: 1) amelyért nem jár fizetség 2) szabad akaratból történik 3) és 
mások javát szolgálja. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy e három alapvető vonás gyakran viták alapját 
képezi. A vita többnyire arról folyik, hogy a fent említett kritériumok egyértelműen különbséget tudnak-e 
tenni az önkéntes és nem-önkéntes tevékenységek között avagy Paine, Hill és Rochester (2010) 
szemléletére alapozva, egy spektruma létezik ezeknek a tevékenységeknek, ahol az önkéntesség 
besorolható. (ld. 1. ábra). Ennek a spektrumnak a segítségével meg tudjuk határozni azokat a pontokat, 
amelyek azokat a tevékenységeket határozzák meg, melyeket az emberek többsége önkéntesnek ismer 
el, továbbá azokat, melyeket egyáltalán nem lehet önkéntesnek minősíteni. A spektrum középső 
zónájában megoszlanak a vélemények arról, mi az, ami önkéntes tevékenységnek számít (ezt a 
spektrumunkon külön színnel jelöltük). Ezért a folyamat legelején mindenképpen tisztázni kell, hogy a 
fenti kritériumok alapján mi az, amit önkéntes tevékenységnek tartunk és mi az, amit nem, 
mindenekelőtt azonban a célország önkéntességének jogi keretrendszerével kell megismerkednünk és 
betartanunk. 

A fizetés nélküli munkával, mint kritériummal kapcsolatban egy szabályt kell megemlítenünk: az 
önkéntes tevékenységgel kapcsolatos járulékos költségek megtérítése nem fosztja meg az önkéntességet 
a lényegétől. Előfordulhat, hogy az önkéntesekre úgy tekintenek, mint akik nagyon alacsony fizetésért 
vagy díjazásért cserébe dolgoznak, de fontos tudni, hogy ha bármilyen pénzbeli juttatásban részesülnek 
(eltekintve a jogszabályban rögzített ellenszolgáltatásnak nem minősülő ilyen jellegű minimális 
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juttatástól, Magyarországon ez az összeg pénzbeli jutalom formájában a mindenkori havi minimálbér 
20%-a éves szinten), akkor onnantól már nem beszélhetünk önkéntes tevékenységről. Tudnivaló az is, 
hogy az önkéntesek elismerése vagy motiválása más módon, elsősorban nem anyagi előnyökkel 
(színházjegy, könyv, kedvezményt biztosító utalványok stb. formájában) történik. Ezek az eszközök 
arravalók, hogy önkénteskedésre ösztönözzék az embereket, és az elismerés kifejezésére szolgálnak, 
ezért nem tekinthetők fizetségnek. 

Az önkéntesség önként, szabad akaratból történő munkavégzést jelent. E kritériummal kapcsolatban 
különösen a szabad akarat mérése kérdéses másrészt a kötelezettség mérhetősége. Az önkéntes 
tevékenységek nem kötelező jellegűek és magukban foglalják a választhatóság lehetőségét. Ennek 
értelmében tehát az alábbiak nem minősülnek önkéntes tevékenységnek: a bírósági ítélet alapján végzett 
tevékenység (közérdekű munka), alternatív katonai szolgálat (civil szolgálat), az a gyakorlat, amely egy 
képzés részét, és kimeneteli követelményét adja (szakmai/intézményi gyakorlat) és az iskolai közösségi 
szolgálat. 
 
Az önkéntesség utolsó kritériuma pedig az kell, hogy legyen, hogy a végzett tevékenység mások javát 
szolgálja. A kritériumban szereplő „mások” alatt az önkéntes családtagjain, közeli rokonain kívüli 
embereket értjük. Ennél a kritériumnál a “mások” fogalomkörébe nem tartoznak bele a szorosan vett 
családtagok, és az önkéntes családjának tagjai. Az önkéntesek családtagjaikat közeli hozzátartozójuknak 
tekintik, és úgy vélik, valamifajta ’családi kötelezettséggel’ tartoznak feléjük. A szülők, nagyszülők vagy 
unokák ellátása így nem tekinthető önkéntes tevékenységnek. A fentiekkel összefüggésben a szociális 
szolgáltatások területén nemrég vezették be az informális gondozó fogalmát1, ami jelölhet rokont, társat, 
barátot vagy szomszédot, lényegében bárkit, akivel az ellátott személy napi szintű és közeli kapcsolatban 
áll, és aki széleskörű segítséget tud nyújtani a számára ((pl. idősebb személyek, krónikus betegségben 
szenvedők illetve fogyatékossággal élő felnőttek esetében). Ezek a személyek lehetnek elsődleges vagy 
másodlagos gondozók. Egy részük együtt él a gondozottal, másrészük pedig nem. Ennél a kritériumnál 
fontos tényező, hogy bár mások az önkéntes tevékenységének haszonélvezői, a folyamat során maga az 
önkéntes (és családja is jól jár), hiszen ez a fajta munka sok önsegítő elemet hordoz magában. 
 

                                                           
1
 Family Caregiver Alliance, https://www.caregiver.org/pilotIntegration/indexPersistent.html?uri=%2Fdefinitions-0  

http://www.kozossegi.ofi.hu/
http://www.kozossegi.ofi.hu/
https://www.caregiver.org/pilotIntegration/indexPersistent.html?uri=%2Fdefinitions-0
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1. ábra Az önkéntes feltételek spektruma 

 

 
 
 
 
Forrás: Paine, Hill, Rochester, 2010 
 
 

Gyakorlat: Gondolja végig az önkéntesség egyes kritériumait! Vitassa meg őket az 
intézmény dolgozóival, és keressék meg közösen azokat, amelyekben valamiért nem 
értenek egyet! A problémás és vitatott kérdéseket mielőbb tisztázzák és tegyék 
egyértelművé oly módon, hogy a későbbiek folyamán az intézmény összes dolgozója képes 
legyen azokról szervezeten belül és kívül kommunikálni! 

 
Az önkénteseket többféle módon lehet bevonni és a gyakorlatban is többféle típusa van az 
önkéntességnek. Az itt bemutatott kategóriák nem kizárólagosak és néhány önkéntes pozíciónak is 
többféle dimenziója létezik. Kategorizáláskor, a szervezeteknek meg kell határozniuk a saját 
szükségleteiket és azt, mi a legfontosabb dimenzió a pozíció szempontjából. Néhány példa következik 
olyan kategóriákra vonatkozóan, amelyeket alkalmazni szoktak az önkéntest fogadó szervezetek: 
 
 
a) Hosszú- és rövidtávú önkéntesség 

 

 

Fizetett munka 

nem tartozik bele az 

önkéntesség 

fogalmába 

a munka nem szolgálja 
mások javát 
 

kényszermunka 

önkéntes 

munka 
mások javát 

szolgáló munka 

fizetetl

en 

munka 

beletartozik a 

fogalomba 

nem tudnibeletartozik-

e az önkéntesség  

bfofogalmába 
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Hosszú távú önkéntesség:  
Az önkéntesek gyakran erős személyes és pszichológiai befektetéssel működnek, a részvételből pedig a 
személyes érték és az önazonosság tekintetében gazdagodnak. 
Általában maguk alakítják ki a saját tevékenységüket és határozzák meg annak időtartamát is, a 
szabadidejükhöz és az energiájukhoz igazítva, annak érdekében, hogy sikeresen teljesítsék azt. Ők azok, 
akik általában mindenhez értenek egy keveset. Rugalmasak, vagyis minden olyan feladatot hajlandóak 
elvégezni, amire szükség van, nemcsak azt, amely izgalmas vagy kielégítő a számukra. „Teljesítményük” 
és "hovatartozásuk" által motiváltak, és gyakran elismerést jelent számukra, ha nagyobb lehetőséget 
kapnak az ügyben vagy a szervezetben való tevékenységre és az előmenetelre. 
 
Rövidtávú önkéntesség: Az önkéntesek jól meghatározott munkakört akarnak határozott időtartamra. 
Már az önkéntesség kezdete előtt tudni akarják, hogy pontosan mit kell csinálniuk és mennyi időre kell 
elkötelezni magukat. Nagyon a célra fókuszálnak, csak annyi ideig maradnak a szervezetnél, amíg el nem 
sajátítják az adott tevékenységet és csak egyfajta feladatot akarnak végezni. Általában minél jobban meg 
van határozva az elkötelezettség időtartama és meg van fogalmazva a tevékenység annál könnyebb 
rövidtávú önkéntest toborozni. (McCurley, Linch, 2011) 
 
b) Csoportos és egyéni önkéntesség 

 
Csoportos önkéntesség: Hobbiklubokból, munkatársi közösségekből, családokból, iskolai csoportokból 
stb. alakítható meg. Együtt akarnak önkénteskedni, nem egyedül. Jól lehet őket alkalmazni 
rendezvényeken és olyan helyzetekben, amikor sok önkéntesre van szükség az elvárt munka mennyisége 
miatt meghatározott időben és konkrét területen. 
 
Egyéni önkéntesség: Egyedül kötelezik el magukat. Olyan tevékenységekbe lehet bevonni őket, ahol csak 
egy személyre van szükség. Lehetnek egy nagyobb csoport tagjai is, de csak úgy, hogy egyedül felelősek a 
saját munkájukért. Ehhez a személy nagyobb önállóságára, mélyebb elkötelezettségére van szükség 
(Brozmanova Gregorova, 2017).  
 
c) Folyamatos és időszakos önkéntesség 

 
Folyamatos önkéntesség: Hasonlít a hosszú távú önkéntességhez, de nincs teljes munkaidős 
elköteleződés.  
 
Időszakos önkéntesség: Ezek az önkéntesek kisebb és jobban kezelhető elkötelezettségben érdekeltek. Ily 
módon megismerhetik a szervezetet, mielőtt elköteleződnének egy jelentős feladatra vagy projektre. Jól 
alkalmazhatóak krízis helyzetekben vagy sürgős esetekben, amikor hirtelen be kell hívni az önkénteseket 
(Brozmanova Gregorova, 2017).  
 
d) Teljes munkaidős és részmunkaidős önkéntesség 

 
Teljes munkaidős önkéntesség: Hosszú távon vagy folyamatosan vállalt önkéntesség Az önkénteseknek 
úgy kell dolgozniuk, mintha teljes munkaidős szerződésük lenne (7-8 óra/nap). Teljes munkaidős 
önkéntesek tevékenykednek például az Erasmus+ európai programban, valamint az EU Aid Volunteers 
(magyarul: Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest, „Az EU Segítségnyújtási Önkéntes 
szolgálata”) programban is. Ez a típusú önkéntesség egyéb speciális jellemzőkkel is bír. 
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Részmunkaidős önkéntesség: Ez lehet hosszú távú vagy folyamatos önkéntesség része, mivel ez az időről 
szól és nem az elkötelezettség mértékéről. A hosszabb távú elköteleződést kívánó feladatoknál, 
tevékenységeknél alkalmazható.  
 
Néhány országban jogi szabályozásokat vezettek be az elmúlt években az önkéntességre és annak 
néhány aspektusára vonatkozóan. Ezeknek a jogi rendelkezéseknek az ismerete fontos kiinduló pontja az 
önkéntesség bevezetésének a szociális intézményekbe.  
 
Szlovákiában az önkéntesség általános törvényi módosítását a 406/2011. számú törvényben fektették le. 
A törvény meghatározza az önkéntesség fogalmát, az önkéntes az őt delegáló szervezet jogait és 
kötelezettségeit, valamint az önkéntes munka kedvezményezettjeit és az önkéntes szerződés alapvető 
rendelkezéseit.  
 
Magyarországon az önkéntesség nemzeti szintű elfogadásának és népszerűsítésének fontos lépése volt a 
közérdekű önkéntes tevékenységekről szóló 2005. évi LXXXVIII. számú törvény (*Törvény a közérdekű 
önkéntes tevékenységről) elfogadása. Ez a törvény biztosítja az önkénteseknek a szükséges jogi státuszt, 
elismeri az önkéntesség társadalmi értékét és lehetővé teszi a fejlődését. A közérdekű önkéntes 
tevékenység a fogadó szervezetnél a 3. §-ban meghatározott tevékenységi körben ellenszolgáltatás 
nélkül végzett tevékenység. Más önkéntes tevékenységeket a törvény hatálya alá nem tartozó szervezeti 
egységek végezhetnek és szervezhetnek. A törvényben meghatározott előnyökre csak a 
kedvezményezett fogadó szervezet nyújthat be igényt anélkül, hogy szükség esetén járulékfizetésre 
lenne szükség, abban az esetben, ha a törvénynek megfelelően nyilvántartásba vették őket a közérdekű 
tevékenységet folytató önkéntes szervezetek nyilvántartásába való felvétele útján. A törvénynek nagy 
jelentőséget tulajdonítanak a magyarországi önkéntesség fejlesztésében. Az önkéntességgel kapcsolatos 
jogi kérdésekről bővebben itt olvashat.  
 
Horvátországban az Önkéntes Törvényt (The Official Gazette NN58/07) 2007. május 18-án fogadta el a 
Parlament. A törvény módosítását pedig (The Official Gazette NN 22/13) 2013. február 8-án fogadták el. 
A következő meghatározásokat tartalmazza: Az önkéntesség olyan szabad akaratból történő befektetés a 
személyes időbe, erőfeszítésbe, tudásba és készségekbe, amivel szolgáltatásokat és tevékenységeket 
teljesítenek egy másik személy vagy a szélesebb közösség jóléte javára, és azokat az önkéntesek pénzügyi 
jutalom vagy bármilyen egyéb anyagi juttatás nélkül végzik, ha a törvény másképp nem rendelkezik.  
(3 cikkely.1.o.) 
 
Az Önkéntes Törvény tartalmazza az önkéntesség meghatározását, elveit és feltételeit, az önkéntes és az 
önkéntest munkájába bevonó szervezet jogait és kötelezettségeit, az önkéntes szerződés feltételeit, az 
önkéntes etikai kódex elfogadását, az önkéntes tanúsítványok kibocsátását és ezzel az önkéntes 
kompetenciák elsajátításának igazolását, nemzeti önkéntes díjat, valamint eszközt a törvény 
végrehajtásának felügyeletére. Az önkéntességről szóló törvény Horvátországban arra ösztönözte a 
szervezeteket (főleg a szociális ellátó intézményeket), hogy nyissák meg kapuikat az önkéntesek előtt. A 
felsoroltakon kívül a törvény a helyi, regionális és nemzeti állami szervek önkéntes fogadásának egyedi 
eseteiről is rendelkezik. 
 
Romániában az önkéntességre vonatkozó első törvényt 2001-ben fogadták el, azóta többször is 
módosították, legutóbb 2014-ben. A Törvény világosan meghatározza az önkéntesség és az önkéntes 
aktivitás fogalmát, a felek jogait és kötelességeit, az önkéntes szerződés fontosságát és az önkéntes 
menedzser szerepét (alkalmazottként vagy önkéntes alapon).  
 
A törvény szerint az önkéntesség során az önkéntesek közérdekű tevékenységben vesznek részt a 
társadalom javára, fizetség nélkül, egyénileg vagy csoportosan. A törvény szól az önkéntes tanúsítványról 

http://onkentes.hu/cikkek/toerveny-adminisztracios-info
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és az önkéntesek nyilvántartásának fontosságáról. Meg kell említenünk, hogy a törvény jelenlegi formája 
nagyrészt az önkéntes szervezetek által kezdeményezett igen sikeres érdekképviseleti kampánynak 
köszönhető, amelyben a kezdeményezők szorosan együttműködtek a nemzeti hatóságokkal az 
önkéntesség jogi kereteinek javítása és olyan záradékok kidolgozása érdekében, amelyek támogatják az 
önkéntes tevékenységek szervezésének professzionalizálását Romániában. 
 
Lengyelországban az önkéntes munkára vonatkozó Törvényt a Lengyel Parlament 2003. április 24.-én 
szavazta meg (utoljára 2017-ben módosították). A törvény az önkéntes munkára vonatkozó jogi helyzetet 
foglalja össze. Az önkéntesek a nem állami szervezeteket támogatják a közösség javára, kivéve az üzleti 
tevékenységeket. A törvény értelmében a tevékenység célját, módját és időtartamát az önkéntes és a 
fogadó intézmény közösen határozza meg és megállapodásban kell rögzíteni. A fogadó intézmény köteles 
figyelmeztetni az önkéntest bármilyen egészségügyi vagy biztonsági kockázatra, amely az önkéntes 
munka során bekövetkezhet, és foganatosítani az ezekre vonatkozó megfelelő intézkedéseket. A fogadó 
intézmény köteles tájékoztatni az önkéntest a munkahelyi veszélyforrásokról, a foglalkozási ártalmakról 
és az egészségvédő és munkavédelmi szabályokról. A társadalombiztosítás költségeit a fogadó intézmény 
fizeti, amennyiben az önkéntes más módon nem jogosult arra.  
 
Az önkéntesség általános jogi szabályozása mellett az önkéntességnek a szociális szolgáltatásokkal 
kapcsolatos jogi vonatkozásai is fontosak lehetnek a szociális intézményekben. Az egyes országok 
gyakorlata ebben is nagyon eltérő. 
 
Szlovákiában az önkéntességet közvetlenül nem említi a szociális szolgáltatásokról szóló törvény, de ez az 
egyik módja a szociális szolgáltatások színvonalának növelését szolgáló normák biztosításának, amelyek 
teljes egészükben a szociális ellátó intézmények kedvezményezettjeihez kapcsolódnak, lehetővé téve 
számukra a hatékony társadalmi részvételt, tiszteletben tartva a családjukon és közösségükön belüli 
természetes kapcsolatokat, mindezt az esélyegyenlőséghez való joggal összhangban. 
 

Magyarországon a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. Törvény célja, hogy 
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáját és megszervezését, a 
jogosultság feltételeit a szociális ellátásokra és a végrehajtás garanciáira a szociális biztonság 
megteremtése és fenntartása érdekében. Ez a törvény sem említi az önkéntességet. Azonban a 1/2000. 
(I. 7.) SzCsM rendelet kimondja, hogy az otthoni gondozás (házi segítségnyújtás) keretében közérdekű 
önkéntes vagy közfoglalkoztatott személy által csak szociális segítést, azaz szakképesítést nem igénylő 
feladatok végzését lehet biztosítani. Ugyanez a rendelet azt is kimondja, hogy a pszichiátriai vagy 
szenvedély betegek közösségi gondozója önkéntes segítőket, például családtagokat, szomszédokat és 
más az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködőket von be az ellátottak életkörülményeinek 
javítása érdekében.  
„(3) *  A házi segítségnyújtás keretében kizárólag szociális segítés - segítő munkakörben - a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott szociális gondozói díjban részesíthető társadalmi 
gondozó alkalmazásával, közérdekű önkéntes tevékenység keretében, közfoglalkoztatotti jogviszonyban 
álló személyek vagy szociális szövetkezet igénybevételével is nyújtható. 
(4) *  A (3) bekezdés szerinti esetben a házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató 100 órás belső képzést 
szervez azon segítő munkakörben foglalkoztatni kívánt személyek részére, akik a szociális gondozó 
munkakörre a 3. számú mellékletben előírt szakképesítéssel nem rendelkeznek. A képzés célja az idős 
személyekkel végzett segítő tevékenységre való felkészítés, ennek keretében érzékenyítés, 
kommunikáció, problémakezelés, valamint a kompetencia-határok kijelölése a szociális segítés és a 
személyi gondozás között. A képzésen való részvételt - a résztvevők által aláírt dokumentumon - az 
intézményvezető igazolja. A képzésben való részvétel ideje alatt a segítő munkakörbe tartozó feladatok 
más szakképzett vagy a képzést elvégzett munkatárssal együttesen végezhetőek.“  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm&timeshift=20171021
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm&timeshift=20171021#lbj102idb5a6
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000001.scm&timeshift=20171021#lbj103idb5a6
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„84. § (1) *  A szenvedélybetegek nappali intézménye az önkéntességre és a speciális segítő programokra 
épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, 
kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi 
programok szervezését és lebonyolítását, valamint alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatást 
nyújt.” 
 
 
Horvátországban az önkéntességet a szociális szolgáltatásokról szóló törvény olyan formában említi, 
hogy a szociális szolgáltatásoknak ösztönöznie kell a kormányzati szociális gondozó központokban és a 
helyi és regionális hatóságokban folytatott önkéntességet.  Az önkéntesek bevonása a Szociális 
Szolgáltatásokért és Gondozásért felelős Minisztérium által kidolgozott szociális szolgáltatások 
minőségének biztosítását célzó előírások részét képezi. Ezeknek a minőségi előírásoknak a betartása 
kötelező minden olyan szervezetben és intézményben, amely intézményi és nem intézményi szociális 
szolgáltatásokat nyújt a minisztériummal együttműködve. 
 
 
Romániában a szociális szolgáltatásokról szóló törvény kimondja, hogy az intézmények kötelesek bevonni 
a közösség tagjait és az önkénteseket a munkájukba. Az önkénteseket foglalkoztató szociális 
szervezeteknek több lehetőségük van az állami finanszírozás megszerzésére. A jogi rendelkezések 
kimondják, hogy az ellátottakat a napi tevékenységük során elsősorban informális gondozók és 
önkéntesek kell, hogy segítsék. A szociális ellátásra vonatkozó minőségi standardok szintén említést 
tesznek az önkéntesek gondozói tevékenységébe történő bevonásának szükségességéről.  
 
Lengyelországban nincsenek speciális rendelkezések a szociális intézményekben folytatott önkéntesség 
szervezésére vonatkozóan. A Közhasznú Szervezetekre és az önkéntes munkára vonatkozó 2003. április 
24.-én megszavazott Törvény minden szükséges rendelkezést tartalmaz.  
 

2.2. Az önkéntesség sajátosságai a szociális intézményekben 

 
Az önkéntesség az élet szinte minden területén megjelenik. A szociális szolgáltatások területe pedig 
különös jelentőséggel bír, de néhány fontos sajátosságra ki kell térni. Különösen a belőle származó 
előnyök azok, amik rámutatnak az önkéntesség fontosságára a szociális szolgáltatások területén. Ezek a 
társadalom, a közösségek, a szervezetek, az ellátottak, illetve különösen az önkéntesek vonatkozásában 
érzékelhetők. Ráadásul az önkéntesség fontossága egyre növekszik ezen a területen a szociális 
szolgáltatások fokozatos intézménytelenítésével vagy másnéven kitagolásával (deinstitúcionalizáció) és a 
szociális ellátás rendszerében bekövetkező ehhez kapcsolódó változásokkal.  
 
A szociális szolgáltatások intézménytelenítésének célja valójában az állampolgárok független és szabad 
élethez való feltételeinek megteremtése és biztosítása, a közösség természetes társadalmi 
környezetében, a társadalom segítségével, szakemberek, családtagok és önkéntesek támogatásával. Ezen 
a területen nagy különbségeket látunk Európa "keleti" és "nyugati" országai között. Míg számos nyugati 
jóléti államban a fizetett alkalmazottak által, hagyományosan nyújtott szociális szolgáltatásokat a családi 
támogatás, a közösségi támogatás, az informális hálózatok és az önkéntesség váltják fel, addig a keleti 
országokban inkább az intézményes gondoskodás a jellemző. Így egyrészt a nyugati országok nagy 
inspirációt és motivációt jelenthetnek az önkéntes programok szociális intézményekben történő 
megvalósításában, másrészt azzal a fontos felismeréssel szolgálnak, hogy az önkéntességet és a szociális 
szolgáltatásokat minden országban egy adott történelmi, kulturális és társadalmi kontextusban kell 
bevezetni. 
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Azonban továbbra is kulcsfontosságú tény, hogy a szociális intézményekben az önkéntesség bevezetését 
a szociális szolgáltatások nyújtásának filozófiájára kell alapozni, amelynek középpontjában a segítség 
kedvezményezettjei, illetve az ő szükségleteik és érdekeik állnak. Ezen a területen nagy inspirációt 
jelenthet a kliensről szóló segítségnyújtási modell, amely a széleskörű segítségnyújtási hálózattal való 
együttműködésen alapul, és ez által kielégíti az ellátott minden igényét. A holland szakmai 
segítségnyújtási rendszert a 2. ábra szemlélteti. A program rámutat a kliensekkel, az informális 
gondozókkal, az önkéntesekkel és az aktív és potenciális szociális hálózatokkal való együttműködés 
szükségességére. A szakemberek, akik leginkább a központi gondozók elsősorban a kliensekkel és 
hozzátartozóikkal működnek együtt. A kliens szociális hálózatának részei még az önkéntesek és az egyéb 
informális gondozók. A kedvezményezett a lehető legnagyobb mértékben gondoskodik az ellátásról és a 
támogatásról. A szakember támogathatja ezt az egyéni orientációt. Az önkormányzati igazgatás és az 
önellátás erősítése hozzájárul az informális gondozók terhelésének csökkentéséhez a kliensek nagyobb 
fokú önállóságának köszönhetően. 
 
 
 
 
 
Ábra 2. A szakmai segítségnyújtás rendszere   

 
 
 
Forrás: Movisie, Holland Szociális és Fejlesztési Központ, www.movisie.nl 
 
Sok olyan szociális intézmény van, ahol az emberek más módon kívánnak segítséget nyújtani. A fizikai 
egészségre és a higiéniára való odafigyelés mellett, ami mindig is megvolt, ugyanolyan fontos, hogy 
megvizsgálják az ellátottak igényeit a bevonódás, az otthonérzet és a mentális jólét szempontjából. Több 
figyelmet fordítanak az emberek lehetőségeire és arra is, hogy ők maguk milyen szerepet játszhatnak a 
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http://www.movisie.nl/
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segítés folyamatában. Az önkéntesek fontos szerepet játszhatnak a kliensek igényeinek kielégítésében; 
mert látogatják őket, mert szervezik vagy részt vesznek a velük végzett tevékenységekben, vagy, mert 
ellátást biztosító személyként működnek közre a szervezetekben. A szociális ellátásban résztvevő 
önkéntesek előnye, hogy arra összpontosítanak mit jelent az egészség a kedvezményezettek számára, és 
hogy betegségük során ne vesszen el az, ami fontos és értékes számukra. Ez a tudás az, amit az 
önkéntesek ebbe a munkába tudnak fektetni, és aminek köszönhetően képesek lesznek a szakemberek 
és az informális gondozók csapatában dolgozni.  
 
Egy kutatás, amit Hollandiában végeztek, ahol már régi hagyománya van a nem szakmabeli dolgozók 
(fizetés nélküliek, önkéntesek) által végzett szociális szolgáltatásoknak, több hasznát is bemutatta ennek 
az ellátottak szempontjából: 
 

• Az önkéntesek által végzett szolgáltatások sokkal bensőségesebbek, mint a fizetett alkalmazottak 
által nyújtott szolgáltatások és ezáltal sokkal egységesebbek, rugalmasabbak és őszintébbek;  

 

• az önkéntesek és a kedvezményezettek kapcsolatát az affektív (érzelmi alapú) bizalom magasabb 
szintje jellemzi, míg a fizetett munkavállalók és a kedvezményezettek közötti kapcsolatok 
nagyrészt a kognitív (tudás alapú) bizalomra épülnek; 

 

kognitív bizalom: Ez a bizalom objektív természetű, tudásalapú, és arra a kérdésre ad választ, 
hogy a másik félben lehet-e bízni : Más szavakkal, bízhatunk-e a  szolgáltató intézményben, 
szakértelme, hitelessége és megbízhatósága alapján? 

 

affektív bizalom: inkább szubjektív természetű és a kliens érzéseire, hangulatára és emóciójára 
támaszkodik  
 

• az önkéntesek úgy érzik, hogy munkájukkal - a szolgáltatások és az ellátottak közötti szociális 
interakciók kedvező kombinációi révén – képesek növelni az intézmény szociális 
szolgáltatásainak minőségét, amely nélkülük megvalósíthatatlan lenne. (Metz, Roza, Meijs, 
Baren, Hoogervorst, 2016) 
 

Gyakorlat: Tekintse át, hogy kik vannak bevonva az Ön szervezetében az ellátási 
rendszerbe! Milyen módon vesznek részt ezek a személyek az ellátottak szükségleteinek 
kielégítésében? Mi a felelősségi körük? Hol lehetne elhelyezni az önkénteseket ebben a 
rendszerben? Próbálja meg ezt egy szervezeti ábrán felvázolni! 

 
 

Miért kell önkénteseket bevonni a szociális intézménybe? 
 
Hinni a küldetésben 
Az önkéntesek azért választották az Ön szociális intézményét, mert valami vonzza őket abban, amit 
csinálnak. A szociális intézmények és az ellátottak gyakran érzik magukat bátorítva azáltal, hogy ismerik 
az önkénteseket, akik nem azért vannak ott, mert fizetést kapnak érte.  
 
Segítő kéz 
Az önkéntesek nélkülözhetetlen szerepet játszanak sok szociális intézményben, amik nélkülük 
egyszerűen nem működnének. Az önkéntesek azzal támogatják az intézményt, hogy kibővítik a 
kapacitásukat és így több embert érnek el, meghosszabbítják a működési idejüket és szélesítik az általuk 
nyújtott szolgáltatásokat. 
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További szakértelem 
A további szakértelemmel rendelkező önkéntesek bevonásával kiegészítik a fizetett alkalmazottak által 
nyújtott támogatásokat, ezáltal az intézmények hatékonyabbak lesznek a célok elérésében. Az 
önkéntesek szaktudása magába foglalhat támogatást, grafikus tervezést, igazgatósági tagságot, 
recepcióst, IT szakértelmet, könyvelést, villanyszerelést – a lista végtelen!  
 
Fokozott figyelem 
Az alkalmazottaknak gyakran meg kell osztani az idejüket és szakértelmüket a sokféle intézményi 
tevékenység között. Az önkéntesek viszont külön figyelmet tudnak fordítani a speciális csoportokra, 
témákra, vagy projektekre.  
 
Sokszínűség 
Az önkéntesek manapság az élet minden területéről jönnek, különböző korúak, és más kulturális 
hátterűek. A különböző háttérrel és kiegészítő szaktudással rendelkező önkéntesek bevonásával az 
intézmény megtanulja, hogyan lehet kreatívan és friss perspektívával megközelíteni a kihívásokat. Ha 
szélesebb körből válogatjuk az önkénteseket, akkor az üzenetünk is szélesebb körben éri el a közösséget.  
 
Közösségi szellem 
Az önkéntesek – diákok, munkavállalók, idősek, családok -- bevonása a helyi közösségből kiváló módja a 
közösséggel való kapcsolattartásnak és megmutatja a társadalmi intézmény elkötelezettségét. A helyi 
tudás, lelkesedés és készségek bevonása az intézménybe, valamint az önkéntes részvétel tükrözi a 
projekt vagy a csoport elfogadását a közösségben.  
 
Intézményi visszajelzések 
Az önkéntesek inkább érzik úgy, hogy szabadon elmondhatják, mit gondolnak az intézmény 
működéséről, mint a fizetett alkalmazottak. Így értékes információkat gyűjthet az intézmény 
működéséről vagy programjairól és sokat tehet a jövőbeli sikerhez szükséges változtatásokért. 
 
Közösségi nagykövetek 
Az önkéntesek bevonása az intézmény munkájába szélesíti az intézmény hatáskörét és kapcsolatát a 
szélesebb közösséggel. Az önkéntesek is részt vehetnek a közösségi csoportokban, szociális 
hálózatokban, vállalkozásokban, az oktatási szervezetekben és így tovább, ahol szívesen beszélnek az 
intézmény munkájáról, vagy kapcsolatokat létesítenek a jövő tervezéséhez, adománygyűjtéshez vagy 
fejlesztésekhez. (Volunteer Ireland, 2017) 
 
A szolgáltatások minőségének növelése 
Az önkéntesek növelhetik a szolgáltatások minőségét. Az önkéntesek szabadabbak, mint a családtagok 
vagy a diákok. Szakmai gyakorlatot és jó kommunikációt, valamint autentikus emberi kapcsolatokat 
képviselnek az önkéntességben. Abban a szociális intézményben ahol az ellátottak és az alkalmazottak 
nem elégedettek, ott az önkéntesek sem maradnak sokáig. (Tošner, 2005) 

 
2.3. Professzionálisan szervezett önkéntesség a szociális intézményekben  

 
A szociális szolgáltatások területe több okból kifolyólag is igényli az önkéntesek szakmai irányítását. Az 
önkéntesek belépnek a szociális intézmények rendszerébe, amelyek továbbra is viszonylag zárt 
rendszerekként működnek. Ezekben az intézményekben fontos, hogy ne csak az önkéntesek legyenek 
felkészítve, hanem a szervezetet is fel kell készíteni az önkéntesek fogadására, amibe az önkéntes 
menedzser, az önkéntesekért felelős munkatárs szervezeten belüli képzése is beletartozik. Az önkéntesek 
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szakmai irányításának hangsúlyozása nem jelenti a megváltozhatatlan rendszer stabilizálását, hanem épp 
ellenkezőleg, egy rugalmas keret létrehozását, amely támogatja az önkéntes szabad és önálló 
törekvéseit. 
 
Az önkéntesség professzionálisabbá tétele a személyzeti menedzsment eszközeivel történik, melyeket az 
alkalmazottakkal folytatott szakmai munkában és az önkéntesek munkájában egyaránt alkalmaznak. Az 
önkéntesség szakszerűsítésének mértéke kifejezi a fenti eszközök szervezetben való használatának, 
hasznosításának mértékét. Számos eszköz van tehát az Ön segítségére abban, hogy szakszerűsítse az 
önkéntesekkel folytatott munkát, melyek közül célszerű azokat választani, amelyek az igények és 
tevékenységek szempontjából is a legmegfelelőbbnek tűnnek. Mindez azért fontos, mert ezeknek az 
eszközöknek éppen az a céljuk, hogy támogassák a folyamatban résztvevő összes szereplő munkáját, és 
biztosítsák a minőségi tevékenységet.  
 
A leggyakrabban használt eszközök a következők: 
 

 az önkéntes menedzser jelenléte a szervezetben 

 kezdő interjú az önkéntesekkel 

 célzott tréning az önkénteseknek 

 írásbeli szerződés az önkéntessel 

 önkéntes tevékenység munkaköri leírása és annak teljesítése az önkéntes által 

 az önkéntesekkel való együttműködésre vonatkozó eljárások kialakítása és alkalmazása; 

 referenciák kérése az önkéntestől 

 kézikönyv, irányelvek és etikai kódexek figyelembe vétele 

 segítségnyújtás, tanácsadás, és szakmai felügyelet (szupervízió) lehetősége problémák esetén 

 az önkéntes tevékenységével kapcsolatos költségek megtérítése 

 az önkéntes munkájának (elsősorban nem pénzbeli) jutalmazása, elismerése  
 
Ebben az összefüggésben azonban a szakmaiság magas szintje nem értelmezhető úgy, mint amit minden 
szervezetnek követnie kell. Ez inkább az önkéntesség menedzsmenti és szervezési összefüggéseit mutatja 
be. A modellnek, amelyben mindezen elemek jelen vannak, valójában nem feltétlenül kell minden egyes 
típusú szervezethez vagy önkéntes tevékenységhez illeszkednie, sőt egyes esetekben ez a 
megfeleltethetőség akár ellenkező hatást is kiválthat (pl. referencia kérése, írásbeli szerződés, stb.).  
 
A professzionalizáció nemcsak arról szól, hogy minél többféle eszközt alkalmazzunk. Másfajta 
megközelítésre és légkörre van szükség a szervezetekben, az önkéntesek elismerésében, és a hosszú távú 
tervezésben. Az önkéntes menedzsment szakmaivá tétele által a szervezetek hozzáállása is 
megváltozhat.  
 
A szociális szolgáltatások területén az önkéntesek különböző tevékenységek elvégzésében vehetnek részt 
- az egyszerű adminisztratív vagy manuális munkától kezdve egészen az ellátottakkal való 
kapcsolattartásig. Azok a tevékenységek, amelyekben részt vesznek, működhetnek a szervezeten belül, 
de azon kívül is. Az önkéntes program igényesebbé válásának és az önkéntesség szakszerűsítésének a 
szükségességét a 3. ábra szemlélteti. 
 

 
Ábra 3 Milyen esetben szükséges az önkéntes programot professzionálisan megszervezni?  
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Minél több önkéntes vesz részt az intézményen kívüli tevékenységekben, amely az ellátottakkal való 
kapcsolatfelvételen és személyes találkozásokon alapul, annál nagyobb szükség van az önkéntesség 
professzionalizására. Természetesen az önkéntes menedzsment egyéni elemeinek szükségessége 
összefügg annak a szervezetnek a tevékenységével vagy célcsoportjával, amelyben az önkéntes a 
munkáját végzi.  
 
Például a haldokló idős emberekkel végzett munka nagyobb igényeket támaszt mind a kiválasztás 
tekintetében, mind pedig az önkéntesek felkészítésében vagy irányításában - a fiatalokkal végzett 
munkához képest. 

Gyakorlat: A 3. sz. ábra mentén próbálja meg felvázolni az önkéntes programját vagy egy 
olyan programot, amelyről úgy véli, hogy a szervezetében működhet! Milyen 
következtetések vonhatók le az ön szervezetében végzett önkéntes tevékenységek 
szakszerűsítésével kapcsolatban? 

 
 
Egy másik faktor, ami befolyásolja az önkéntes program fejlesztését és formáját a szociális 
szolgáltatásokban, az az önkéntes program menedzsment modell.  
 

 Külső irányítási modell. Ez a modell azon alapszik, hogy bizonyos szociális szolgáltatások terén az 
önkéntes program megvalósításakor külső szervezetekkel kell együttműködni (gyakran önkéntes 
központtal). A külső szervezet felelős az önkéntes menedzsment egyes elemeiért, és részt vesz az 
önkéntes program sikeres megvalósításában a konkrét szervezeten belül. Ez a modell alkalmas 
lehet az önkéntesség kialakításának első szakaszában a szociális szolgáltatásokat nyújtó 
intézményekben; abban az esetben, ha a szervezet még nem rendelkezik (saját) önkéntes 
tapasztalattal. Az önkéntes menedzsmentben jártas külső szervezet segítheti a fogadó 
szervezetet a programok tervezésében, az önkéntes tevékenységek meghatározásában, az 
önkéntesek felvételében és kiválasztásában, illetve támogatásukban és szakmai felügyeletükben 
(szupervízió). A programfejlesztés következő fázisában az önkéntesek irányítását fokozatosan át 
lehet adni annak a szervezetnek, ahol az önkéntesek dolgoznak. Az önkéntes menedzsment külső 

a szervezeten belül 

a szervezeten kívül 

csoportos tevékenységek 
1:1 – személyes 

kapcsolat 

 
Az ellátottakkal való közvetlen 

kapcsolat nélkül 
Közvetlen kapcsolat az 

ellátottakkal  

Az önkéntes program 

igényességének növekedése 

(kockázat és menedzsment) 
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modellje hosszú időn át is működhet sikeresen. Példa erre a Spojivko önkéntes program, melyet 
Besztercebánya Önkéntes Központja valósít meg az alacsonyküszöbű ellátást nyújtó Kotvička 
központban, Szlovákiában. A program keretében az önkéntesek egyéni oktatást nyújtanak 
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára a központ helyiségeiben. A programban két 
önkéntes koordinátor vesz részt. Egyikük az önkéntes központot képviseli, aki elsősorban a 
toborzás, a kiválasztás, az önkéntesek felkészítése, a szerződéskötés, a szupervízió és a program 
értékelése területeken dolgozik. A másik pedig az alacsonyküszöbű központban végzi az 
önkéntesek felkészítését, támogatását, és nyilvántartásba vételét közvetlenül a tevékenységek 
során. A program pénzügyi támogatását az önkéntes központ biztosítja. 
 

 Belső irányítási modell: Ez a modell célravezetőbbnek tűnik azoknak a szervezeteknek az 
esetében, amelyeknek egyértelműen meghatározott struktúrája van az önkéntesekkel való 
hosszú távú együttműködéssel kapcsolatban. A szervezet maga alkalmaz önkéntes koordinátort 
és az önkéntesek tevékenységét közvetlenül az ellátottak igényeihez igazítja. 

 

Gyakorlat: Mindkét fent említett, szervezeten belül alkalmazott önkéntes menedzsment 
modellnek megvan a maga előnye és hátránya! Melyik modellt alkalmazza vagy szeretné 
alkalmazni az Ön szervezete? Miért?  

 
Egy új önkéntes program megvalósítása vagy új elemek beépítése a már meglévő struktúrába bizonyos 
időt vesz igénybe. Az optimális változás a régitől az új felé történik. A meglévő önkéntes programon belül 
meg kell találni, hogy mit kell változtatni, és utána végre kell hajtani ezt a változást. Egy új önkéntes 
program megvalósítása során meg kell tervezni és az igényekhez igazítani, valamint helyesen meg 
határozni az ütemezést oly módon, hogy azt megfelelően integrálni lehessen a szervezet már meglévő 
struktúrájába. Tošner és Kořínková (2005) tapasztalatai szerint az önkéntes program fejlesztési 
ütemterve az alábbi fázisokba illeszthető: 

 

 Az első szakasz - az önkéntes program előkészítése és megvalósítása körülbelül egy vagy két 
évig tart. Fontos számolni azzal, hogy ez a fázis nagy energiát és türelmet igényel. Egy program, 
amely jól működik az egyik szervezetben, csak egy példaként funkcionálhat. Azt nem lehet 
egyszerűen átmásolni egy másik szervezetre, sőt felülről sem rendelhető el. Az önkéntes 
program megfelelő elfogadása és rögzítése szorosan kapcsolódik annak helyes megértéséhez. Ez 
a "szellemi átalakulás" nem kerülhető el és gyakran nem is gyorsítható fel, ezért ez a folyamat is 
elkerülhetetlen. Az önkéntes program megvalósítását a szervezetben az összes érintett fél 
önkéntes döntése alapján kell kialakítani. Ez a fázis mindenkitől megkívánja a kölcsönös bizalmat, 
az együttműködés megfelelő formájára való hajlandóságot, a kreatív potenciált egy bizonyos 
mértékű lelkesedést az új módszerek felkutatásához, illetve a kezdeti akadályok és problémák 
megoldásához szükséges türelmet is. 

 A második szakasz - az önkéntes tevékenységek stabilizálása a szervezet napi működésében. A 
jól végrehajtott első fázis után a második fázis meghozza a megnyugvás és a stabilizáció érzését. 
Ez a szakasz a kísérleti fázisból a rutin gyakorlatba tartó átmenetet jelenti. Alapfeltétele az első 
fázis jól végzett értékelése. Információt kell adnia arról, hogy mi működik a programban, hogy 
mit bizonyítottak és hogy mit kell megváltoztatni. 

 A harmadik szakasz - az önkéntes tevékenységek bekapcsolása a minőségi gondozási 
programokba. Ennek a fázisnak az alapvető jellemzője abban a jól látható változásban érhető 
tetten, hogy az intézmény dolgozói elfogadják az önkéntes programot, ily módon pedig 
szisztematikusan együttműködnek az önkéntesekkel, és részt vesznek a team jellegű komplex 
gondozásban. Ezáltal az önkéntes program értékelése maximális szintet ér el, amely a szervezet 
szolgáltatásainak növekvő minőségi szintjét tükrözi.  
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Gyakorlat: Abban az esetben, ha az Ön szervezete már rendelkezik megvalósított önkéntes 
programmal, próbálja meg értékelni, hogy melyik fejlesztési fázisban van! Ha még nincs az 
utolsó fázisban, akkor mi hiányzik? Mit szükséges még tenni ehhez?  

 
Minden egyes szociális intézménynek megvannak a maga sajátosságai, melyek adottak a mérete, az 
elhelyezkedése, az ellátottak összetétele, a helyiségek állapota, vagy a nyújtott szolgáltatások típusának 
tekintetében. E különbségek ellenére számos olyan alapvető kritérium definiálható, amelyek hatással 
vannak az önkéntes program minőségére az egyes szervezetekben. Az önkénteseknek az intézményi 
csapatba való sikeres beilleszkedésének vannak előnyei, korlátai és kockázatai. 
 
A sikeres önkéntes program integrációjának alapvető feltételeit a következőkben foglaljuk össze: 

- a szervezet sajátosságainak és az ellátottaknak való megfelelés a program megtervezése és 
végrehajtása során,  

- a folyamatok helyes időzítése; 
- a szervezet vezetőségének támogatása a program megvalósításához és a szervezetben 

szükséges változások megtételéhez 
- a személyzet támogatása - a fizetett alkalmazottak hajlandóak együttműködni az 

önkéntesekkel, a stáb tagjai képzettek és motiváltak és szívesen segítenek új utak és 
módszerek felkutatásában, 

- a program megvalósításához szükséges pénzügyi, anyagi és térbeli feltételek meghatározása 
és ezek biztosítása 

 
Másrészről az önkéntes program kialakításának akadályai is vannak a szociális intézményekben: 

- a felső vezetésből és a bürokráciából fakadó korlátozott támogatás (különösen az állami 
szociális intézményekben); 

- az alkalmazottak és az ellátottak nem megfelelő tájékoztatása az önkéntesekről; 
- az önkéntes szerepének nem megfelelő megértése a szervezetben, például ha ez csak az 

olcsó vagy nem fizetett munkaerő megszerzésére történő erőfeszítést jelenti 
- merevség, idegenkedés a jól bevált sztereotípiák megváltoztatásától és az új lehetőségekkel 

szembeni nyitottság hiánya; 
- zárt kommunikációs csatornák az önkéntesek és a személyzet között; 
- túl kevés visszajelzés az önkéntesek felé,  
- idegenkedés az önkéntes programba való erőforrások (személyi, pénzügyi, térbeli és egyéb) 

ésszerű befektetésétől 
 
A SOVOL projektben résztvevő szervezetek a következőket nevezték meg az önkéntesekkel végzett 
tevékenységek legfőbb kihívásaiként. Ezek is jelezhetik az önkéntes potenciál teljes körű használatának 
akadályait a szervezetben: 

- források hiánya (humán, idő és infrastruktúra), 
- a felelősségek és a kompetenciák tisztázatlan megosztása és kijelölése; 
- bizalmatlanság az önkéntesek és az ellátottak között, valamint az önkéntesek és a személyzet 

között, 
- az önkéntesek és a munkavállalók fluktuációja a szervezetekben. 

 
A közép- és kelet-európai országok szociális intézményeiben az önkéntes programok megvalósításának 
egyik speciális kihívása tapasztalataink szerint a szociális szolgáltatások célkitűzéseivel és minőségével 
kapcsolatos általános kérdéseket is érinti. A szociális szolgáltatások deinstitualizációjának, azaz 
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kitagolásának folyamata, valamint az ellátottakra való összpontosítás, igényeikre, autonómiájukra és 
függetlenségükre összpontosított speciális tartalékok vannak jelen a szervezetek valós gyakorlatában. 
Kořínková (2005) szerint az életminőség javulása egy egyén számára azt jelenti, hogy aktívan részt vehet 
valaki másnak életében, megtanulja, hogy ne féljen, és nézzen szembe önmagával, hogy hogyan tegyen 
fel kérdéseket magának és hogyan alkalmazza magára nézve az aktív munka során szerzett 
információkat. Ugyanígy, a fejlesztés és az ellátás minőségének növelése terén is, lényeges, hogy a 
szervezetek az önértékelés folyamatát bevezessék és működtessék, és képesek legyenek arra, hogy 
működésükre nézve felhasználják azokat az információkat, amelyeket a folyamat magával hoz. Ezt a fajta 
"szellemi átalakulást" társadalmunk igényli és minden benne résztvevő személyt érint.  Azonban ez egy 
nehéz és időigényes folyamat. Az önkéntesek azok közé tartoznak, akik már megkezdték ezt az 
átalakulást. Ezért elismerés és köszönet jár minden olyan önkéntesnek és szervezetnek, akik elég bátrak 
voltak vagy lesznek ahhoz, hogy belevágjanak ebbe a komplex folyamatba.  
 

2.4. Tendenciák az önkéntesség terén 

 
A hatékony önkéntes menedzsment folyamatok kialakításakor fontos megvizsgálni az önkéntesség 
legújabb tendenciáit. Ezek a tendenciák segíthetik a szervezeteket az önkéntesek toborzási és megtartási 
programjaik adaptálásában, valamint bátoríthatják a különféle demográfiai csoportokból és képzettségi 
szintekről érkező önkénteseket (Volunteer Canada, 2016). Az önkéntesség tendenciái szorosan 
kapcsolódnak a jelenlegi társadalmi változásokhoz. Ezek közül különösen fontosak a családi és otthoni 
struktúrák, a fragmentáció és az elszigetelődés, az oktatásban töltött idő növekedése és a fiatalok 
pénzügyi függetlenségének kitolódása, a népesség elöregedése, a munkaerőpiac változásai, a lakosság 
egy részének gazdagsága, a választási lehetőségek nagyfokú növekedése a társadalmi élet minden 
területén, az információs és kommunikációs forradalomhoz kapcsolódó új életmód kialakítása, valamint 
az állampolgárok magas és egyre növekvő igényei a szabadidő felhasználásának módjai tekintetében.  
 
A legjelentősebb tendenciák, amelyek meghatározzák az önkéntesség formáját a következő 
évtizedekben, egyes szerzők szerint (pl. Merrillová, 2003, Evans, Saxton, 2005, Volunteer Canada, 2016, 
McCurley, Lynch, Jackson, 2013, Ellis, 2005) a következők lesznek:  
 

 A tudatos önkéntesség növekedése és a nem tudatos önkéntesség csökkenése. Ha van esetleg 
egy olyan aspektus, amely minden, az önkéntesség jövőjével kapcsolatos tendenciát és 
elképzelést követ, akkor ezt egyszerűen úgy fogalmazhatjuk meg, hogy "amit az önkéntesek 
magukért csinálnak/ a maguk érdekében tesznek". Az önkéntesek ugyanis egyre inkább tudni 
akarják, mi rejlik ebben számukra. Azonban ez azt jelenti, hogy az önkéntesség korábbi formája, 
amikor egyszerűen megkérik az embereket, hogy tegyék meg azt fizetség nélkül, amit a fizetett 
személyzet nem tesz meg, egyre kevésbé lesz tartható. 

 Az ok-vezérelt önkéntesség növekedése és az idő vezérelt önkéntesség lassú csökkenése. Az 
önkéntes tapasztalatok tudatosságának megváltozása mellett az is megváltozott, hogy mi 
motiválja az embereket az önkéntességre. Az ágazati beszámolók azt sugallják, hogy a múltban 
az emberek önként jelentkeztek, és nem az volt a fontos, hogy kire szánják a szabadidejüket, 
hanem az, hogy kitöltsék a napjaikat. Azonban, mivel az emberek egyre többféle módon töltik el 
a szabadidejüket, az önkéntességnek sok izgalmas alternatívával kell versenyeznie. Az emberek 
egyre jobban megválogatják, hogy kinek adják a szabadidejüket, mint ahogy azt is megválogatják, 
hogy kinek adják a pénzüket. 

 Az "önző” önkéntesek számának növekedése. "Önző önkénteseknek" azokat nevezzük, akik 
tudni akarják, hogy mit vehetnek ki az önkéntességből cserébe azért, amit beletettek. 

 Az önkéntesek inkább rövid távú megbízást akarnak. A hosszú távú önkéntes feladatok iránti 
elkötelezettség elterjedése a tendenciától a konkrét a tényekig halad Az egyesületek tagjai 
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feszültek és időérzékenyek. Az egyesületek elhíresültek arról, hogy a jó önkéntes munkát még 
több önkéntes munkával jutalmazzák - ezáltal gyakran kiégnek a „legjobb embereik”. 

 Az önkéntesek inkább a multitasking lehetőségeket élvezik. Az önkéntesség olyan szabadidős 
tevékenység, amelyben az emberek a munka vagy a család elsőbbségi igényeinek kielégítése 
után vesznek részt. Az önkéntesek azonban mindenféle feladatot elvégeznek, ha élvezik, amit 
csinálnak, és ha kedvelik azokat, akikkel csinálják. 

 Az önkéntességet jobban kell professzionalizálni. Az önkéntes menedzser elismerése egyre 
növekszik, éppúgy akár egy fizetett szakemberé. 

 Az önkéntesség, mint a közösségi társadalmi tőke termelője. Az önkéntességnek a különböző 
társadalmi csoportokból érkezők közötti kapcsolatok kialakításában is szerepe van, mert ez az 
egyik módja annak, hogy az emberek megismerjék egymást. Az önkéntesség közel hozza 
egymáshoz az embereket, segít nekik megismerni szomszédjaikat és kollégáikat. 

 A fiatal aktivisták számának növekedése és a fiatal önkéntesek számának visszaesése. Ha azt 
szeretnénk, hogy a fiatalok önkéntesnek jelentkezzenek, akkor ne nevezzük önkéntességnek. 
Ösztönözni kell az aktivizálódást és a társadalmi lelkiismeretet, ahelyett, hogy divatjamúlt és 
inspiráció nélküli időráfordítás legyen. Az ifjúsági önkéntességről alkotott képnek radikálisan 
másnak kell lennie, és az aktivizmus (vagy pro-aktivizmus) tökéletesen illeszkedik a képbe. 

 Tapasztalatot kereső munkavállaló önkéntesek. A vállalatok egyre gyakrabban lépnek 
kapcsolatba önkéntes szervezetekkel, és keresnek munkatársaik számára önkéntes 
tevékenységet. Ezek segítenek nekik a csapatépítésben, javítják a morált, segítenek 
összekapcsolni a vállalatot a helyi közösséggel, valamint új és változatos tapasztalatokat 
nyújtanak azok alkalmazottainak. 

 Az önkéntességben való részvétel az önkéntesek életciklusától is függ, attól, hogy pénzt vagy 
időt tudnak-e inkább adományozni.  

 Az önkéntesség mint termék. Ez a tendencia tulajdonképpen egy válasz a korábbi tendenciákra. 
Arról szól, hogy az önkéntesekkel együttműködő szervezetek önkéntes lehetőségeket kínálnak 
termékként, és ezeket a marketing stratégia részévé kell tenniük. Az önkéntes tapasztalatokat 
termékként kell felkínálni, amíg az önkéntesek megértik, hogy mennyi időre van szükség ehhez, 
és hogy milyen előnyökkel jár a tevékenység számukra és az ellátottak számára. 

 Csoportos önkéntesség. Sokan csoportos tevékenységeket keresnek, de csak kevés szervezet 
képes csoportos tevékenységeket kínálni. 

 Idősek önkéntes munkája. Az idősek önkéntességben való részvétele szorosan kapcsolódik a 
társadalmi demográfiai változásokhoz és a népesség elöregedéséhez. A magasabb életkorúak 
önkéntes tevékenysége az aktív öregedés jelenségévé válik. 

 Egyre növekvő tudatosság az igazán többelvű megközelítés szükségességéről az önkéntesek 
megszerzésében, részvételükben és irányításukban. 

 A technológiáknak az önkéntességre gyakorolt hatása a virtuális önkéntesség és a mikro 
önkéntesség tendenciáját eredményezte. Az információs és kommunikációs technológia (IKT) 
legutóbbi forradalma számos új lehetőséget nyit meg az önkéntesség számára. A virtuális 
önkéntesség részben vagy egészben, az interneten keresztül végzett önkéntes tevékenységet 
jelent. Néha online önkéntességnek vagy internetes szolgáltatásnak is nevezik. Nem helyettesíti a 
személyes önkéntességet, sem a szervezetek, sem az önkéntesek számára. Leginkább a helybeni 
és online önkéntesség kombinációja működik általában mindenki számára. Ugyanakkor lehetővé 
teszi a szervezetek számára, hogy több önkéntest vonjanak be, és így több célt érjenek el. 

 Családi önkéntesség: Sokan a családtagjaikkal együtt jelentkeznek önkéntesnek. Egyes szülők, 
akik magukkal viszik a gyermeküket önkéntes munkára, természetes módon tanítják meg nekik a 
szociális viselkedést és az aktív polgári szerepet. 
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Zappala, Parker és Green ausztrál szerzők (2001) az önkéntes menedzsment és a szociális szolgáltatások 
területén bekövetkezett változásokat két modellen keresztül mutatják be. Ezeket jótékonysági modellnek 
és szociális vállalkozási modellnek nevezik. E két modell jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze. 
 
T1 Jótékonysági modell és szociális vállalkozási modell az önkéntességben 
 

Az önkéntesség 
dimenziója 

Jótékonysági modell Szociális vállalkozási modell 

Toborzási alap Közösség általában Közösség és vállalkozások 

Demográfiai jellemzők Általában idősebb önkéntesek, 
inaktívak, nők 

Általában fiatalabb alkalmazottak – “sok 
pénzük van, de kevés idejük” 

Helyszín A szervezetben A szervezetben, a szervezeten kívül és 
virtuális önkéntesség 

A bevonás módja Az önkéntest igazítja a 
munkához (kiválasztással és 
képzéssel) 

A helyet vagy a munkát igazítja 
önkénteshez (megfelelő önkéntes 
lehetőségek létrehozásával) 

Önkéntes tevékenység 
típusa 

Specializált, feladatokhoz kötött Változatos, projekt alapú, több szabadabb 
tevékenység  
 

Szakértelem Különféle: az alapvetőtől a 
speciálisig 

A tendencia inkább a speciális szakértelem 
felé irányul 

Képzés Hagyományosan rövidebb vagy 
speciális feladatok elvégzésére 
irányuló, a szervezet által 
nyújtott 

Az önkéntesek alkalmazottak is lehetnek a 
szervezeten belül 

Részvétel Folyamatos, a lojalitás fontos Időben korlátozott, instabil 

Elkötelezettség Rendszeres, a hét bizonyos 
napjain (általában 
meghatározott időtartam) 

Az önkéntes idejétől és preferenciáitól függ 

Motiváció Önzetlenségre fókuszáló Önzetlenség és személyes haszon, valamint 
a szervezet haszna 

Kapcsolat az 
alkalmazottak és az 
önkéntesek között 

Az alkalmazottak a standardok 
csökkenését észlelhetik 

Az önkéntesek magasabb képzettséggel és 
több gyakorlati tapasztalattal 
rendelkezhetnek, mint az alkalmazottak 

Forrás: Zapalla, Parker, Green, 2001, s. 6.  
 
A jótékonysági modellbe tartozó önkéntesek a hagyományos típusú önkéntesek, akik rendszeresen 
végeznek feladatokat. A tipikus női önkéntesek olyan házas és gyermekes nők voltak, akiknek nem volt 
munkájuk, illetve nyugdíjasok voltak. A dolgozó nők számának növekedésével kapcsolatban ezen a 
modellen belül a figyelem a munkaerő piacon kívüli fiatalokra és idősekre koncentrálódik. Másrészt a 
szociális vállalkozás modellen belül a férfi és a női önkéntesek is fiatalabbak, fejlett szakmai készségekkel 
rendelkeznek. Teljes munkaidőben vannak foglalkoztatva, az intenzív időszakokban a projekteken otthon 
vagy szervezetekben is dolgozhatnak. McDonald és Warburton (2000) ír azokról a változásokról, amelyek 
az egyes szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezeteket érintik, ahol a családi kultúrától a munkakultúra 
felé történik elmozdulás. 
 
 



28 
 

 
3. AZ ÖNKÉNTES MENEDZSMENT FOLYAMATA 

 
A menedzsment szó az angol "kezelni" szóból ered, ami azt jelenti, hogy irányítani, vezetni, megszervezni 
és elérni a célt. A gazdasági szakirodalomban e fogalom meghatározásainak számos változatát találjuk, 
de a munkánk célja szempontjából a folyamatos menedzsment és a kapcsolódó tevékenységek 
csoportjának kezelésére gondolunk, amelyeket el kell végezni, ha bizonyos célokat el akarunk érni. 
Esetünkben az önkéntesekkel végzett munka előnyösen hat a szervezetre, az ellátottakra és az 
önkéntesekre is. Az önkéntes menedzsment általában magában foglalja a vezetés összes tevékenységét - 
a tervezéstől kezdve a szervezésen és a koordináción át, egészen a kommunikációig és az ellenőrzésig, ez 
nem sokban különbözik az alkalmazotti menedzsmenttől. Az önkéntes munka menedzsment feltételei 
között azonban ezeknek a tevékenységeknek az alkalmazásával speciális eljárásokat is létrehoztak, 
amelyek pontosabb és jobb meghatározást jelentenek arra vonatkozóan, hogy az önkéntes 
menedzsment hatékony folyamatának miket kell tartalmaznia a szervezetek esetében.  
 
Ha a szervezet vezetője eldönti, hogy az önkéntes program megvalósításra kerül, vállalja annak 
felelősségét is, hogy az önkénteseket is képviseli. Az ellátottak védelme, az önkéntes védelme és végül a 
szervezet védelme egy olyan védjegy, ami a minőségbiztosítás bevezetéséhez vezet a szervezetben, amit 
az önkéntes menedzsment professzionálizációja kísér. 
 
A különböző elméleti modellek azok, amik bemutatják a hatékony önkéntes menedzsment folyamat 
szakaszait. Ezek közül választottuk ki azt, amely véleményünk szerint leginkább illeszkedik a közép-kelet-
európai régióban működő mai szociális intézményekhez: 
 
Az önkéntes menedzsment alapvető lépéseit az 5. ábra szemlélteti. Az ábra jobb oldalán az önkéntes 
program szociális intézményekben történő megvalósításának alapvető elemei találhatók. Az ábra bal 
oldalán láthatók azok az elemek, amelyek az önkénteseknek a szervezet egyes lépéseibe való 
bevonásához szükségesek.  
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Ábra 5  Az önkéntes menedzsment folyamata 
 

 
 
A fenti lépések egy elméleti modell lépései, amelyeket a gyakorlatban nemcsak az egyes szervezetek 
sajátos körülményeihez kell igazítani, hanem az önkéntesség új tendenciáihoz is. McCurley, Lynch és 
Jackson (2013) az önkéntesek irányításának "klasszikus" lépésein kívül három egyszerű geometriai forma 
segítségével is bemutatják az önkéntes menedzsment folyamatát (6. ábra). 
 
 

Az önkéntes program 
megtervezése és a szervezet 

felkészítése 

Toborzás 

Kiválasztás 

Iránymutatás és képzés  

Támogatás, szükséglet és 

megtartás 

Elismerés  

Értékelés  

Együttműködés  

befejezése 

Közösség bevonása 

Együttműködés az 

ellátottakkal  

Személyzet bevonása 

Vezetőség támogatása  
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Ábra 6  Az önkéntesek bevonásának három alakzata 
 

 
Forrás: McCurley, Lynch, és Jackson (2013) 
 
A fent látható alakzatok azt szemléltetik, hogy az önkéntes menedzsment interaktív folyamatai hogyan és 
milyen módon működnek, melléjük rendelve az önkéntes menedzsment hatékony működéséhez 
szükséges főbb feladatokat.2 
 
 
A legsikeresebb szervezetek inkább "bevonják" az önkénteseket, mint „használják” őket. Jó gyakorlat 
ezt minden kommunikációban kihangsúlyozni, és újra és újra az eszünkbe vésni, hogy az önkéntesség 
egy olyan kétirányú kapcsolat, amely az önkéntes és a szervezet számára kölcsönösen előnyös lehet. 
Az Ön szervezetének véleménye az önkéntesek szerepéről és arról, hogy mit tudnak magukkal hozni a 
szervezetbe, meghatározza azt, hogy a későbbiekben hogyan menedzseli és vonja be őket. (Volunteer 
Ireland, 2017) 
 
 

                                                           
2
 Az önkéntesek szervezetekben történő irányításának különböző megközelítéseiről az alábbi publikációkban 

olvashat: Jeffrey L. Brudney & Lucas C.P.M. Meijs (2014) Az önkéntes menedzsment modelljei: Szakmai önkéntes 

programmenedzsment a szociális munkában, HumanService Szervezetek: Menedzsment, Leadership & Governance, 

38: 3, 297-309, DOI: 10.1080 / 23303131.2014.899281 

A Puzzle négyzet azt a munkát jelöli,  
amit a szervezetnek kell elvégeznie.  

Az egymást átfedő Körök a szervezet és az önkéntesek  

általános szükségleteit ábrázolják. 

A Háromszög a kapcsolati hálót mutatja be az önkéntes  

menedzser, az önkéntesek és az alkalmazottak között. 
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4. A SZERVEZET FELKÉSZÍTÉSE ÉS AZ ÖNKÉNTES PROGRAM MEGTERVEZÉSE 

 
A szervezet felkészítése és az önkéntes program megtervezése az önkéntes menedzsment folyamatának 
első lépései. Ezek a részek kölcsönösen összekapcsolódnak, vagy inkább azt lehet mondani - az útmutató 
szerzőinek tapasztalata szerint - hogy egyszerre valósíthatók meg. Ha önkéntes programot szeretne 
kialakítani egy szociális intézményben, először az intézmény vezetőségét és személyzetét kell motiválnia. 
Amíg az érdekelt felek nem tudják, hogy kik az önkéntesek, mit tudnak magukkal hozni az intézmény 
számára, és hogyan kell velük dolgozni, addig az önkéntes program elindítása vagy az intézménybe 
történő integrálásának törekvése hiábavaló. Egy önkéntes program tervezésénél, az intézmény 
felkészítésére szánt időt és helyszínt szintén hatékonyan kell felhasználni a vezetőség, az alkalmazottak, 
az ellátottak és hozzátartozóik bevonására. Az önkénteseknek az intézménybe történő bevezetése az 
intézményi rend és az intézményi működés változását is magával hozza, és ideális esetben biztosítani 
tudják, hogy ezt a változást az érintettek elfogadják, és a program szervezőivel egyeztessék. 
 
Az önkéntes programok elméletileg egyszerűek, nehézségek csak a megvalósításuk során adódhatnak. Ez 
a felépítés miatt van így, amely a személyzeti menedzsment elemeit foglalja magában, amely elemek 
nem spontán vagy véletlenszerűen működnek. 
 
Egy jó önkéntes koordinátornak sok döntést kell hoznia, amíg fel nem kutatja azokat az önkénteseket, 
akik képesek segíteni az intézményt / szervezetet a küldetés teljesítésében. (McCurley, Lynch, 2000). 
 

4.1. Szociális intézmények felkészítése önkéntesek fogadására 
 
A szervezet felkészítésének célja az, hogy lehetővé tegyük, hogy a vezetőség, a személyzet, az ellátottak 
és hozzátartozóik egyöntetűen támogassák az önkéntes programot. 
 
Abban az időszakban, mialatt a szervezet az önkéntes program bevezetését készíti elő, meg kell 
próbálnia kiküszöbölni az alkalmazottak önkéntesekkel kapcsolatban felmerülő aggályait, többek között: 
 
• az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségének csökkenésétől való félelmet, 
• a felelőtlen önkéntesektől való félelmet, 
• a lehetséges jogi bonyodalmaktól való félelmet, 
• a többletfeladatok esetleges visszautasítása, ami az állás elvesztésétől való félelmemből fakad, 
• a tapasztalathiányból fakadó félelmet az önkéntes menedzsmentben 
• a kontrollvesztéstől való félelmet (McCurley, Lynch, 2000) 
 
Azok az intézményi dolgozók, akik nem óhajtanak a laikus segítőkkel együttműködni, ellenkezésükkel és 
nemtörődömségükkel letörhetik az önkéntesek lelkesedését. Ha a személyzet nem hajlandó 
együttműködni az önkéntesek gyakorlati tevékenységének kidolgozásában, ha figyelmen kívül hagyja az 
önkénteseket, ha másodrendű státuszt kínál nekik a szervezetben, ha azt jelzi, hogy az önkéntes 
akadályozza a munkavégzésben és nem segít, akkor az önkéntesek gyorsan kiábrándulnak és elvesztik 
motivációjukat. Ilyen esetekben általában más okokra hivatkozva távoznak, és szinte azonnal találnak egy 
másik, önkéntes tevékenységet kínáló szervezetet, de az is előfordulhat, hogy egy életre felhagynak még 
az önkéntesség gondolatával is. (McCurley, Lynch, Jackson, 2013) 
 
A szervezet felkészítése során a következő feladatokra kell fókuszálni: (Brozmanová Gregorová, 
Mračková 2012, McCurley, Lynch, 2000): 
 



32 
 

 Elnyerni a szervezet vezetőségének a támogatását. A vezetőség támogatása nélkül a program 
sem hosszútávon, sem pedig hatékonyan nem fog működni. A vezetőség támogatásának 
elnyerése azért fontos, mert az alkalmazottak hozzáállása is ettől függ, de azért is, mert 
forrásokat kell rendelkezésre bocsájtani annak végrehajtásához. Az intézmény vezetésének meg 
kell értenie, hogyan járul hozzá az önkéntes program a szervezet küldetésének teljesítéséhez. 

 Elmagyarázni a szervezet vezetőségének és munkatársainak, hogy miért fogja a szervezet - 
mostantól kezdve - bevonni az önkénteseket a tevékenységeibe (új emberi erőforrások 
bevonása, a közösséggel való kommunikáció intenzívebbé tétele, a szervezet által nyújtott 
szolgáltatások minőségének növelése). 

 Felmérni, hogy a szervezet dolgozói rendelkeznek-e korábbi az önkéntes tevékenységgel 
kapcsolatos tapasztalatokkal. Ezáltal arra is fény derül, hogy milyen a munkavállalók hozzáállása 
az önkéntességhez, az alkalmazottak pedig új ötleteket hozhatnak, arra nézve, hogy az 
intézmény / szervezet miként és milyen módon tudja majd elkötelezni az önkénteseket. 

 A szociális szervezet összes dolgozóját meg kell ismertetni az önkéntesség alapelveivel. 
Tájékoztató szemináriumot vagy érzékenyítő workshopot kell szervezni az intézmény / szervezet 
munkatársainak. Az ilyen jellegű eseményeken lehetősége van kifejteni, miért akar önkénteseket 
bevonni az intézménybe / szervezetbe, mi az önkéntesség, mik az alapelvei, mi az önkéntes 
menedzsment, és miért kell ezt alkalmazni az önkéntesekkel folytatott munka során. 
Ösztönzésként felhasználhatja a SOVOL projekt eredményeit. Ezeket a 
https://sovol.wordpress.com weboldalra kattintva találja meg. 

 Bevonni a szociális szervezet munkatársait az önkéntes program kidolgozásába – ők is 
javasolhatnak potenciális önkéntes tevékenységeket, munkaköri leírásokat. Fontos, hogy az 
önkéntesek munkájukat tekintve ne helyettesítsék az intézmény / szervezet dolgozóit. Az 
intézmények dolgozói gyakran remek ötletekkel rukkolnak elő az önkéntesek bevonásához, 
legyen szó akár egy már létező projektről vagy egy új program elindításáról. 

 A szociális intézmény dolgozóinak lehetőséget kell teremteni, hogy az önkéntes programban 
mentorként vegyenek részt. Noha az önkénteseket az önkéntes koordinátor irányítja, a fizetett 
munkavállalók az intézmény / szervezet tagjaiként dönthetnek arról, hogy a továbbiakban 
hogyan fognak dolgozni az önkéntesekkel – részt vesznek-e irányításukban, illetve, képesek 
lesznek-e együttműködni velük. Egy mentor bevonását is javasoljuk a programba, a mentorok 
szerepéről fontos információkat tudhat meg az alábbi linkre kattintva: 
https://sovol.wordpress.com/outcomes/ 

 A program bevezetése során, de akár a későbbiekben is kérhet munkatársaitól visszajelzést és 
értékelést az önkéntesekre vonatkozóan. Ugyanakkor folyamatosan értékelnie kell az intézmény 
dolgozóit is, hogyan dolgoznak együtt az önkéntesekkel - ezt formálisan vagy informálisan is 
megteheti. Fontos a jó kapcsolat kiépítése és fenntartása az önkéntesek és az intézmény 
alkalmazottai között. Önnek az lesz a feladata, hogy tájékoztassa munkatársait az önkéntes 
program által elért eredményekről és pozitív változásokról, továbbá annak is utána kell járnia, 
hogy a személyzet tagjai elégedettek-e az önkéntesekkel.  Emellett visszajelzéseket kell kérnie az 
alkalmazottaktól és össze kell foglalnia az önkéntesek által az intézmény számára nyújtott 
előnyöket. Az esetlegesen felmerülő problémákat rugalmasan kell kezelni. 

 Az ellátottak és hozzátartozóik tájékoztatása az önkéntes programról. Ezek a csoportok is 
hozzájárulhatnak az önkéntes program kialakításához. Az önkéntes programot az ellátottak 
egyedi fejlesztési terveire lehet alapozni, és azokra a szükségletekre kell összpontosítani, 
amelyek nincsenek eléggé lefedve. Meg lehet kérdezni az ellátottakat álmaikról és kívánságaikról 
– ez segíthet a hiányzó szolgáltatások és az önkéntes tevékenységek további lehetőségeinek 
feltárásában. Az ellátottak és hozzátartozóik tájékoztatásának céljából használja a 
https://sovol.wordpress.com/outcomes/ oldalon található workshopot. 
 

https://sovol.wordpress.com/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/
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A hollandiai tanulmányút során a SOVOL projekt partnerei egy idősotthont látogattak meg és 
megkérdeztek egy ellátottat, hogy miért van szüksége az önkéntesekre. Az ellátott így válaszolt: „A 
segítségük nélkül nem tudnám megtenni azt, amit akarok. Csak a szobámban ülnék. Nem tudnék elmenni 
boltba vagy moziba, és nem olvasnék ilyen sok könyvet ". 
 

 Kapacitásértékelés – a szervezetnek / intézménynek meg kell vizsgálnia a rendelkezésére álló 
összes erőforrást (tapasztalat, motiváció, felkészített alkalmazottak stb.), és ennek alapján kell 
eldönteni, hogy az önkéntes program kölcsönösen pozitív élmény lenne-e a szervezetnek és az 
önkénteseknek. Előfordul, hogy a fogadó környezet még nem áll készen, ám az önkéntesek 
bevonása így is megtörténik. Ilyen esetekben az önkéntesek bevonása tovább növeli a szervezet 
már meglévő problémáit, pedig a cél ennek épp az ellenkezője, vagyis a szolgáltatások 
minőségének javítása volna. 

 
A szociális intézmény szempontjából fontos áttekinteni az önkéntes program elindítása mellett és ellen 
szóló érveket. Ezeket az alábbi szereplők szemszögéből érdemes végiggondolni: 
 

 a szociális intézmény; 

 az intézményi dolgozók; 

 az intézményi szolgáltatást igénybevevők; 

 önkéntesek; 

A stratégiai tervezés következő lépéseként érdemes egy kicsit az önkéntes szemével tekinteni a 
szervezetre, és az önkéntesség helyzetét is újszerű megközelítésbe kell helyezni. Ez egy klasszikusnak 
számító eszközzel, az ún. SWOT analízissel érhető el. A SWOT mozaikszó az (Erősségek – Gyengeségek – 
Lehetőségek – Veszélyek) szavak angol megfelelőinek kezdőbetűjét jelenti. A SWOT analízis hatékony 
használatához nem elegendő a táblázat kitöltése. A táblázat rovatainak kitöltésekor érdemes 
elgondolkodni a következő kérdéseken: Az erősségeink révén képesek leszünk-e élni a lehetséges 
előnyökkel? Az erősségeink révén képesek leszünk-e megbirkózni a veszélyekkel és a felmerülő 
nehézségekkel? 
 
Érdemes megvizsgálni az előnyöket és a hátrányokat a szociális intézmény és az önkéntesek 
szempontjából és összehasonlítani az eredményeket. Egy dinamikus önkéntes program tervezésekor le 
kell vonni a megfelelő következtetéseket, és mindkét fél igényeiről és szükségleteiről tudomást kell 
szerezni. 
 
Az elemzés során az alábbi kérdéseket kell megválaszolnunk: Alkalmas-e az időpont egy önkéntes 
program elindításához? Vannak-e olyan projektek vagy események az intézményen belül, amelyek 
akadályozhatják/ támogathatják az önkéntes program elindítását? Mennyi erőfeszítésünkbe kerül majd 
mindez? 
 
Az alkalmazottaknak, az ellátottaknak és azok hozzátartozóinak szóló workshopok csak az önkéntes 
program alapvető szempontjainak áttekintését követően kerülhetnek megrendezésre. Azokon minden 
feltett kérdés megválaszolásra kerül majd. 
 
A szociális intézmények körében végzett SOVOL-felmérésből fontos következtetések vonható le az 
önkéntes program szervezésének és tervezésének előkészítésével kapcsolatban: "A felmérésben résztvevő 
szociális intézmények által meghatározott problémák többsége a nem egyértelmű megállapodásoknak és 
/ vagy a folytonos elvárásoknak, illetve a támogatás hiányának tudható be. Amikor szervezeti változások 
vagy költségvetési megszorítások fenyegetnek, az bizonytalansággal tölti el és feszültté teszi a 
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dolgozókat. Ez olyan helyzeteket teremthet, melyekben az önkéntesek jelenlétét önmagukra nézve 
fenyegetőnek érezhetik. Az önkéntes koordinátor vagy a mentor lehet az egyetlen kapocs az önkéntesek 
és az alkalmazottak között – így neki kell kompetensnek lennie, hogy tudatosan foglalkozni tudjon ezzel a 
problémával. Az önkéntesek beilleszkedését az első olyan gyűlés könnyítheti meg, melyen a személyzet 
tagjaival együtt vesznek részt. A rendszeres visszacsatolási lehetőségek megtervezése mindkét csoport 
számára jó alkalom, hogy jó kapcsolatot alakítsanak ki egymással. Azok a csapatépítő alkalmak, 
amelyeken mindkét csoport részt vesz, szintén képesek ezt a kapcsolatot erősíteni. A féltékenység 
elkerülése érdekében fontos a munkakövetelmények, a magatartási szabályok egyértelmű 
meghatározása, és a határok kijelölése. Ennek az alapját az alkalmazottak és az önkéntesek közötti 
együttműködésre vonatkozó szervezeti politika adja, de önmagában ez még nem elegendő a jó 
együttműködéshez. Az alkalmazottak felkészítése és érzékenyítése, valamint a kommunikáción alapuló jól 
megtervezett önkéntes politika adja az önkéntes program igazi alapját. " 
 
A szervezet felkészítése az önkéntesekkel történő munkára egy önkéntesbarát, befogadó és támogató 
légkört teremt. Egy ilyen környezetben az önkéntesek úgy érezhetik, hogy örülnek a jelenlétüknek, 
elfogadják őket, elismerik a munkájukat, így bekapcsolódhatnak a szervezet átfogó küldetésébe és 
működésébe. 
 

4.2. Az önkéntes program megtervezése  

 
Az önkéntes program megtervezése több fontos szakaszra osztható. Ezek ismerete abban segíthet, hogy 
hatékonyan tudjuk menedzselni az önkénteseket. A tervezésre és az előkészítésre történő kellő 
időráfordítással jelentősen csökkenthető a későbbiekben felmerülő zavarok és problémák száma. 
 
Alkalmazza McCurley tervezésre vonatkozó szabályait:  
 
Előbb alaposan fontolja meg az itt leírtakat, és csak utána kezdje el az együttműködést az önkéntesekkel! 
Ha így tesz, azt az önkéntesek is értékelik majd. Ezzel a sikeres módszerrel sok időt spórolhat meg. 
 
A szociális intézményekben/ szervezetekben bevezetésre kerülő önkéntes program tervezési 
folyamatának rövid áttekintése a 7. sz. ábrán látható. 
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7. Ábra Az önkéntes program tervezésének szakaszai 
 

 
 
 
A.  A szükségletek felmérése és az önkéntes program víziójának meghatározása 

 
Az új önkéntes program létrehozásának legfontosabb kiindulópontja annak átgondolása, hogy a szociális 
intézmény elsősorban miért akar önkénteseket bevonni. Pontosan meg kell határozni tehát azokat a 
célokat, amelyeket az önkéntesek bevonásával szeretnénk elérni. Az önkéntesek folyamatos 
támogatásához, bevonásához és menedzseléséhez nélkülözhetetlen annak a pontos ismerete, hogy az 
önkéntesek hogyan és milyen formában tudnak hozzájárulni az intézményi munkához. (Volunteer 
Ireland, 2017) 
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A szociális intézmények / szervezetek többféle okból vonnak be önkénteseket a munkájukba. A SoVol 
kutatásában ezeket az okokat három kategóriába sorolták: az ellátottak oldaláról, az intézmény 
oldaláról, és az önkéntesek oldaláról felmerülő okok. A szociális intézmények jellemzően az instrumentális 
(költségek és emberi erőforrás), bővítési (személyzet) és ideológiai (jót tenni másokkal, közösségi 
részvétel és hozzájárulás, több szociális támogatás) okokra hivatkozva vonnak be önkénteseket. A 
kutatásban résztvevő intézmények többsége a fenti háromból általában kettőt nevezett meg lehetséges 
okként. A válaszadó intézmények többsége az instrumentális (az önkéntesek nélkül nem megvalósítható 
feladatok), és a bővítési (a már meglévő feladatokban vállalnak kiegészítő szerepet) kombinációt jelölte 
meg a leggyakrabban. 
 
Ezeken kívül az ideológiai megfontolás is fontos volt: azért kívánnak önkéntesekkel dolgozni, mert az 
összeegyeztethető az intézményről alkotott képpel, és összhangban van az intézmény küldetésével és 
elképzeléseivel. 
 
Sokféle oka lehet tehát annak, hogy a szociális intézmények az önkéntesek bevonása mellett döntenek. 
Azonban fontos, hogy a program víziója tartalmazza és konkrétan meghatározza ezeket. McCurley, Lynch 
és Jackson (2013) szerint, ha így járunk el, az egy gyors és világos helyzetképet kaphatunk arról, hogy 
szervezetünk szerint milyen előnyökkel jár az önkéntesek részvétele, illetve az önkéntes program konkrét 
céljai is körvonalazódnak. Lényegében a ‘Miért valósítsuk meg?” kérdésére kapunk így választ. 
 
 

 Két példa az önkéntességről alkotott elképzelésekről 
 
Egy olyan szervezetben, amely főleg önkéntesekből áll, a küldetés egyszerű: 
„Nagy jelentőséget tulajdonítunk az önkéntesek munkájának. A szervezetünk 
sem létezne nélkülük. Ezért döntöttük egy, az önkéntes menedzsmentre vonatkozó politika kidolgozása 
mellett 
 
Egy társadalmi-kulturális területen tevékenykedő szervezetben az önkéntesekről alkotott elképzelés a 
szervezetek küldetéséhez kapcsolódik: "Küldetésünk tartjuk, hogy hozzájáruljunk a társadalmi kohézió 
megerősítéséhez és a társadalom tagjainak életminőségének javításához. Szervezetünk tudatosan 
döntött az önkéntesekkel való együttműködés mellett. Az önkéntesek által olyan plusz értékekkel 
gazdagodunk, amelyek támogatnak bennünket céljaink elérésében. Ha nem lennének, szervezetünk nem 
tudná ugyanezt a terméket kínálni. Önkénteseink hozzájárulnak termékünk társadalmi integrációjához, 
és tagjai egy olyan hálózatot alkotnak, amely információkat szolgáltat a társadalomról működéséről".  
 
Ahogyan az látjuk, ezen elképzelés szerint az önkéntesek szerepet vállalnak az őket fogadó szervezet 
küldetésének teljesítésében, emellett pedig információs forrásként is szolgálnak. Természetesen a 
szervezet küldetését nem ők határozzák meg. 
 

 
 

Gyakorlat: Fogalmazzon meg egy, az önkéntesekről alkotott szervezeti elképzelést! 
Hogyan járulnak hozzá az önkéntesek a szervezethez? Milyen szerepeket vállalhatnak a 
szervezet küldetésének teljesítésében? Miért működik, vagy miért akar együttműködni a 
szervezet önkéntesekkel? 
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Az önkéntességről megfogalmazott elképzelésnek szorosan kapcsolódnia kell az önkéntesek szervezetbe 
történő bevonásával kapcsolatos igények felméréséhez és igazolásához. A szociális intézményekbe 
bevezetett önkéntes tevékenységeknek reagálniuk kell az intézmény és az igénybevevők specifikus 
szükségleteire. Ha ez megvalósul, az önkéntes program hiteles lesz, és a szervezeti működés 
szempontjából valós és a sajátosságokat is figyelembe vevő alapokra fog épülni. Mindenki számára az a 
legkedvezőbb, ha a szükségleteket a szervezet személyzete az igénybevevői együttesen határozzák meg. 
Első lépésként gondoljuk végig az igénybevevők/ellátottak olyan szükségleteit, melyeket nem sikerült 
még kielégíteni! Melyek azok, amelyek speciális szakember bevonását igénylik, és melyek az általános 
igények, amelyek nem igényelnek speciális ismereteket vagy készségeket? Ha ezzel megvagyunk, 
rátérhetünk az intézményi/ szervezeti szükségletekre! Ezek az igények gyakran kapcsolódnak ahhoz a 
törekvéshez, hogy az intézmény/szervezet által nyújtott szolgáltatások hatékonyabbak legyenek és 
minőségük javuljon. 
 

Gyakorlat: Képzelje maga elé a szervezeténél dolgozni vágyó önkénteseket! 1. Beszéljen az 
ellátottakkal a következő témákról: Milyen kívánságaik vannak? Melyik teljesítésére 
tudnak egy vagy több önkéntest találni? 2. Ötleteljen kollégáival, és beszéljék meg közösen 
a még megoldatlan feladatokat. 3. Készítsen egy listát azokról a szervezeti igényekről, 
amelyeket az önkéntesekkel történő együttműködésben kíván kielégíteni! 

 
B. Az önkéntesek feladatkörének meghatározása - munkaköri leírás készítése 
 
Az igények felméréséből következik az önkénteseknek szánt lehetséges feladatok meghatározása. Ebből 
a szempontból különösen fontos az önkéntesekhez rendelt feladatok és a szervezet küldetése közötti 
közvetlen kapcsolat kialakítása. Az önkénteseknek tisztába kell lenniük a szervezetben betöltött 
helyükkel és szerepükkel illetve azzal is, hogy munkájukkal milyen módon járulnak hozzá a célok 
eléréséhez. Ezáltal egyfajta illetékességet és fontosság érzetet adhatunk az önkénteseknek. A munkaköri 
leírás tehát egyike annak a kevés kiemelkedően motiváló tényezőnek, amely az intézmények 
rendelkezésére áll, és nem kerül semmibe.  
 
Ebben a lépésben az önkéntesek munkaköri leírásáról kell döntenünk, és önkéntes pozíciókat kell 
létrehoznunk. A munkaköri leírások szövege a következőket, kell, hogy tartalmazza: 
 

• a szociális szervezet igényei és kapacitása, 
• az ellátottak igényei és kapacitása, 
• az önkéntesek igényei és kreativitása. 

 
A SOVOL projekt keretében a szociális intézmények körében végzett felmérés eredményei alapján az 
alábbi következtetések vonhatók le „Úgy tűnik, hogy nincs határa az önkéntesek által végzett 
feladatoknak és tevékenységeknek. Az önkéntesek által vállalt feladatokat különböző szempontok szerint 
lehet kategorizálni, úgy, mint - az ellátottak számára közvetlenül vagy közvetett módon végzett – vagy a 
szociális intézmény részére végzett tevékenységek. Azok a feladatok, melyek elvégzése során az 
önkéntesek nem kerülnek közvetlen kapcsolatba az igénybevevőkkel (ellátottakkal) a következők:  
 
adminisztratív feladatok (dokumentumok másolása vagy szerkesztése), önkéntes menedzsment feladatok 
(önkéntesek toborzása és koordinálása, önkéntesek képzése) vagy marketing feladatok (média, 
kommunikáció, partnerek keresése). A szociális intézmények minden szintjén találunk önkénteseket: akik 
közvetlenül az ellátottakkal dolgoznak, segítik az intézmény dolgozóit, vagy akár a szociális intézmény 
vezetését is.  
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Az önkéntes tevékenységeknek azonban vannak korlátai. Az önkéntes pozíciók és munkaköri leírások 
kialakításakor az alábbi szabályokat kell betartani: 

 az önkéntesek nem helyettesíthetik a fizetett személyzet munkáját, viszont kiegészíthetik azt, és 
ezáltal hozzájárulhatnak az intézmény dolgozói által nyújtott ellátás hatékonyságának 
maximalizálásához (a SOVOL projekt felmérésének eredményei azt mutatták, hogy a szociális 
intézmények egy része nem tartja be ezt a szabályt, ezért kell külön kihangsúlyoznunk); 

 az önkéntes segítségnyújtás alapkereteit az érvényes jogszabályokat követve kell létrehozni; 

 az önkéntesek nem végezhetnek olyan tevékenység(ek)et, amely(ek)et senki sem akar elvégezni; 

 az önkéntes tevékenységek kínálatának folyamatosnak és nyitottnak kell lennie, és maguk az 
önkéntesek is részt vehetnek annak kidolgozásában. 

 
Egy szervezeten belül több önkéntes pozíciót is lehet kialakítani, és ezekhez különböző munkaköri 
leírások is tartozhatnak. Minden egyes önkéntes pozíció esetében meg kell határozni a következőket: 
 

 Cím. Egy jól megválasztott, a potenciális önkéntesek érdeklődését felkeltő szerepcím segítségével 
eladhatja a szervezet által kínált önkéntes lehetőségeket. 
Legyen őszinte: a cím hangzása legyen vonzó és ösztönözze az embereket a jelentkezésre, de ne 
gondoljanak bele a szerepbe többet, mint amennyit az valójában jelent.  

 Cél: A pozíció betöltésével elérni kívánt eredmények, és azok szervezetre/ ellátottakra gyakorolt 
hatások ismertetése. 

 Javasolt tevékenységek: Önkéntes feladat- és tevékenység minták  

 Időtartam: Becsült munkaórák száma, az elköteleződés hossza, gyakorisága, rugalmassága, speciális 
napok, napszakok 

 Helyszín. A munkavégzés helye, utazás a munkahelyre, kültéri és beltéri tevékenységek  

 Együttműködés: Együttműködés az alkalmazottakkal, más önkéntesekkel, és mentorokkal. Csoportos 
és egyéni tevékenységek. 

 Szakmai felügyelet/Szupervízió: Kapcsolattartás az alkalmazottakkal és más önkéntesekkel, jelentési 
kötelezettségek és igény a szakmai felügyeletre. Mentori intézkedések.  

 Szakképzettség: Képességek, a pozícióhoz szükséges tudás és hozzáállás, vagy képzési 
követelmények 

 Juttatások: Képzések, biztosítás, költségtérítés… 
 

Az önkéntesség egy kétoldalú kapcsolat, amelyből mind az önkéntesnek, mind pedig a fogadó 
intézménynek előnye származik. Más kapcsolatokhoz hasonlóan, mindkét félnek elvárásai lesznek a 
másikkal szemben. Az elvárások tiszteletben tartásával mind az önkéntesek, mind a szervezetek nagyobb 
valószínűséggel építenek ki sikeres partnerséget. 
 

Minta önkéntes munkaköri leíráshoz:  
 
Cím: Önkéntes alapon végzett iskola utáni tanítási program (Big Friend) 
Cél: A gyerekeket jobban felkészíteni az iskolára, hogy az általunk bemutatott 
pozitív emberi példákon keresztül motiváltabban tanuljanak a jövőben, az oktatásra pedig értékként 
tekintsenek.  
Javasolt tevékenységek: barátság és mentori kapcsolat kialakítása a gyermek és a vele foglalkozó 
önkéntes között, az önkéntes találkozik a gyermekkel és segíti őt az iskolai felkészülésben. A leckét 
követően együtt játszanak, beszélgetnek. 
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Időtartam: az iskolai év alatt hetente egyszer 90 perc, délutánonként. Az időpontokat a gyermekek és az 
önkéntesek közösen jelölik ki.  
Helyszín: ifjúsági központokban a város azon részein, ahol szociálisan hátrányos helyzetű családok élnek. 
 
Együttműködés: az önkéntesek az ifjúsági központok koordinátoraival működnek együtt  
Szupervízió: kéthavonta egyszer - csoportos szupervízió más önkéntesekkel, önkéntes tevékenységek 
eredményeinek ismertetése az ifjúsági központban 
 
Szakképzettség: általános gimnáziumi ismeretek, a gyermekekkel végzett munkához szükséges 
kommunikációs készség, és értő figyelem, a jelentkező mentes legyen a romákkal szembeni 
előítéletektől. Mobilitás a városon belül. Az önkéntesnek speciális képzésen kell részt vennie a 
célcsoporttal együtt dolgozva.  
 
Juttatások: képzés, rendszeres visszacsatolás és értékelés, szakmai felügyelet (szupervízió), utazási 
költségtérítés, közösségi eseményeken való rendszeres részvétel, oklevél a képzésen való részvételről, 
oklevél az önkéntes programban való részvételről.  
 

 
Egy másik, részletesebb önkéntes munkaköri leírás a Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények 
önkéntes menedzserei számára című kiadványban található.  
 

 

Gyakorlat: Hozzon létre önkéntes pozíciókat saját szervezeten belül! A fent felsorolt 
elemek átgondolásával és figyelembevételével olyan speciális leírásokat készíthet, melyek 
később segítségére lesznek az önkéntes program megvalósításában.  

 
 
C. Egyéni önkéntes pozíció profiljának létrehozása 
 
A profil létrehozása azoknak a feltételeknek és szerepeknek a meghatározását jelenti, amelyek feltétlenül 
szükségesek ahhoz, hogy valaki önkéntessé váljon az intézményben egy adott pozícióban. A következőkre 
kell összpontosítanunk: 

 társadalmi-demográfiai jellemzők (életkor, iskolázottság, nem, munkahely stb.) 

 ismeretek, képességek, hozzáállás 

 személyes jellemvonások 

 további követelmények (speciális tapasztalat, egészségi állapot, rendelkezésre álló szabadidő, 
stb.) 

 
 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/
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Egy önkéntes profil létrehozásakor meg kell határoznia a jelentkezéshez szükséges dokumentumok körét 
is (erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, referenciák, egyes esetekben a potenciális önkénteseknek egy 
kérdőívet kell kitölteni, stb.) 
 
Ne egy szuper-önkéntes profilját hozza létre – csak olyan képességeket és követelményeket foglaljon 
bele, amelyekről úgy véli, hogy feltétlenül szükségesek az önkéntes intézményi tevékenységéhez. Vegye 
figyelembe, hogy szép számmal vannak olyan készségek és tudások, melyek az önkéntes munka és a 
tréningek során, valamint a mentori támogatás révén fejlődhetnek! Próbálkozzon reális profil 
létrehozásával, nehogy az irreálisan magas elvárások az önkéntesek kedvét szegjék! Mindenki képes 
tanulni és az önkéntes programok többsége csodálatos lehetőséget biztosít a szakmai és a személyes 
fejlődéshez! 
 
 

Példa önkéntes profilra: 
 
Cím: Önkéntes alapon végzett iskola utáni tanítási program (Big Friend) 
 
o 18 év feletti kor 
o Szabadidő délután, hetente 2 óra 
o Türelem, empátia, rugalmasság, felelősség, érzelmi stabilitás 
o Romákkal szembeni előítélet mentesség 
o Pszichiátriai kórtörténettel, mentális betegséggel ne rendelkezzen 
o Mobilitás a városon belül 
o Általános gimnáziumi ismeretek 
o Motiváció a szociálisan érzékeny csoportokból származó gyerekekkel való foglalkozás iránt 
o Jó erkölcsi karakter  
 

 
 
 

Képességek 

Milyen tudással és képességgekkel 

rendelkezzen az önkéntes? 

Milyen jellemvonásokkal és 

hozzáállással rendelkezzen  az 

önkéntes? 

Vannak-e egyéb követelmények: 
(pl. egészségi állapot, speciális 
képességek?) 

Tudás 

Tapasztalat 

Hozzáállás 
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Gyakorlat: Hozzon létre önkéntes profilokat egyéni önkéntes munkakörökre! Milyen 
jellemzőkkel kell rendelkezniük az önkénteseknek? Legyen reális, nem Superman-t vagy 
Superwoman-t keresünk! 

 
 
 
D. Az önkéntes program megvalósításához szükséges önkéntes menedzser és további felelős 
személyek kijelölése 
 
Az önkéntes menedzsernek fontos szerepe van abban, hogy képes legyen végrehajtani minden olyan 
feladatot, amelyet a szervezetnek teljesítenie kell az önkéntesekkel való közös munka során.  
 
Az önkéntes menedzser kulcsfontosságú személy az önkéntes programban, az ő személye garantálja a 
program színvonalát, mivel a tevékenység elejétől a végéig jelen van az önkéntesek mellett. 
Általánosságban elmondható, hogy az önkéntes menedzsert be kell vonni a főbb cselekvési lépésekbe: 
célok kitűzése, tervezés, szervezés, kommunikáció, személyes fejlődés elősegítése, ösztönzés, felügyelet 
(szupervízió), értékelés, elismerés. (Brozmanová Gregorová és tsai, 2017.) 
 
Az önkéntesek koordinálására négy lehetőség áll rendelkezésre:     
 

 az önkénteseket a szociális intézmény / szervezet vezetője irányítja; 

 az önkénteseket a szociális intézmény / szervezet egyik alkalmazottja irányítja; 

 az önkénteseket egy önkéntes menedzser irányítja, aki maga is önkéntes. 

 nagyon ritka esetekben az önkéntesek irányítását külső szervezetek végzik a szociális 
intézményekkel együttműködve. 

 
Az önkéntes menedzsment tehát elkerülhetetlenül a szociális intézmény átfogó vezetésének részévé 
válik, a menedzsmenti feladatok pedig nem választhatók külön azoktól a munkaköri leírásoktól, amiért az 
adott személy (menedzser) felelős. 
 
Az önkéntes menedzser az alábbiakért vállal felelősséget:  
 

 önkéntes program kidolgozása, 

 az önkéntes programhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése, nyilvántartások 
elkészítése, 

 az önkéntességről szóló információk megosztása a szociális intézményen / szervezeten belül és 
kívül, 

 az önkéntesek felkutatása, kiválasztása és felvétele, 

 rendszeres kommunikáció az önkéntesekkel, 

 az önkéntesek képzésének biztosítása, 

 az önkéntesekkel való rendszeres találkozók megszervezése, ahol megbeszélhetik a problémákat 
és megoszthatják a gondolataikat, 

 az önkéntesek segítése az önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos kérdések megoldásában, 

 az önkéntesek érdekeinek védelme,  

 az önkéntesek visszajelzéseinek rendszeres összegyűjtése, 

 az önkéntesek csoportos vagy egyéni felügyeletének megszervezése és biztosítása más 
kollégákkal és szakemberekkel együttműködve (mentor, pszichológus, pap, orvos vagy ápoló),  

 időközi és zárójelentések készítése és feldolgozása az önkéntes program értékelése céljából,  

 az önkéntesek motivációs és elismerési rendszerének kidolgozása,  
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 az önkéntesek, az ellátottak, a vezetőség és az intézmény / szervezet személyzete közötti 
kommunikáció mediálása,  

 az önkéntes tevékenységekről szóló fényképes dokumentáció biztosítása 

 az önkéntes munka lezárása szükség esetén, vagy ha az önkéntesség időtartama lejár. 
 

Az önkéntes menedzserek feladatainak részletesebb leírását tartalmazza a Wake-up call: Volunteer 
Manager Role! elnevezésű Európai Uniós projekt. Ez egy foglalkozási standard az önkéntes menedzserek 
számára, amely ismerteti a színvonalas munkavégzéshez szükséges legfontosabb képességeket és 
feladatokat.3  

 
Az önkéntes menedzser olyan személy, aki megfelelő kompetenciával, szükséges készségekkel, 
ismeretekkel, képesítéssel, kapacitással rendelkezik és képes a menedzsment feladatainak elvégzésére. 
Az önkéntes menedzsernek speciális képzést kell kapnia. Az egyik szabadon választható képzési struktúra 
a SOVOL Projekt eredménye. Letölthető a https://sovol.wordpress.com/outcomes/ oldalról. Kutassa fel 
az országában működő olyan szervezeteket, amelyek ilyen típusú tréninget kínálnak vagy keressen más 
lehetőségeket, amelyek felkészítik az önkéntes menedzsert erre a fontos és kihívást jelentő szerepre! 
 
Az önkéntes program zökkenőmentes megvalósítását biztosító szélesebb munkacsoportban találhatók 
mentorok, szaktanácsadók, szupervízor, pszichológus és / vagy más személyzet, akik szükség esetén 
hosszú időn át támogathatják a szervezetet.  
 
E. Az önkéntes program megvalósításához szükséges összes anyagi és pénzügyi erőforrás és helyszín 
elkülönítése 
 
Amikor önkéntes programról beszélünk, olyan együttműködést értünk alatta, melyben a résztvevők nem 
kapnak anyagi elismerést a munkájukért. Azonban nem árt tisztában lenni azzal, hogy minden önkéntes 
programnak anyagi és pénzügyi erőforrásokra van szüksége. Ezekbe beletartoznak az egyes eszközök, 
anyagok, ruházat, irodai eszközök, az önkéntesek utazási költségeinek megtérítése, az önkéntes program 
koordinációjához kapcsolódó pénzügyi források, a tréningeken előadók honoráriuma, az önkéntes 
menedzser fizetése, promóciós anyagok, stb. Mindezen kiadások ellenére az önkéntesek munkája 
megfizethetetlen és sokkal magasabb az értéke, mint az a költség, amennyit rá kell fordítani. Ez a típusú 
tevékenység gyakran mérhető közgazdasági értéket teremt.  
 
Ebben a fázisban elő kell készíteni egy megfelelő helyet is az önkéntesek számára – például szükségük 
lehet egy szobára, ahol ott hagyhatják a személyes holmijukat az önkéntes munka idejére. Kell egy 
jelenléti ív vagy könyv, amely rögzíti az önkéntesek érkezését és távozását, egy üzenőfal vagy információs 
szoba, ahol az önkéntesek megtalálhatják a számukra szükséges információkat, valamint egy helyiség a 
szupervíziós megbeszélések számára. Ha az önkéntesek kapcsolatba lépnek az ellátottakkal, akkor 
szükséges egy üzenőfal is, amelyen az ellátottak és rokonaik láthatják az ott dolgozó önkéntesek 
fényképét és nevét. Ha nagyobb számú önkéntes dolgozik a szervezetnél, célszerű egy helyiséget 
biztosítani számukra, ahol rendszeresen találkozhatnak. 
 

                                                           
3http://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-
webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/545b7d49-689e-4e5a-87fd-
e8624e6ad03e/VMOP_EN.pdf 

 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/
http://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/545b7d49-689e-4e5a-87fd-e8624e6ad03e/VMOP_EN.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/545b7d49-689e-4e5a-87fd-e8624e6ad03e/VMOP_EN.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/proxy/alfresco-webscripts/api/node/content/workspace/SpacesStore/545b7d49-689e-4e5a-87fd-e8624e6ad03e/VMOP_EN.pdf
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A fejezet végén egy rövid ellenőrző lista található az önkéntes program tervezési folyamatához. E lista 
elkészítéséhez McCurly, Lynch és Jackson (2013) publikációját és a SOVOL projekt csapat ötleteit vettek 
alapul.  
 

Gyakorlat: Az önkéntes program tervezésére vonatkozó ellenőrző lista 
 
 

 Egyértelmű az önkéntes program víziója? Meghatározta, hogy miért kell önkénteseket 
bevonni az intézménye/szervezete munkájába? 

 Az Ön intézményének/szervezetének vezetősége támogatja az önkéntes program megvalósítását? 

 Bevonta az intézmény/szervezet személyzetét, az ellátottakat, és a meglévő önkénteseket a 
tervezésbe? Hol szerepelnek a javaslataik az önkéntes program végleges változatában? 

 Az önkéntes pozíciók az intézmény/szervezet és az ellátottak valódi szükségletein alapulnak? 

 Az önkéntes pozícióknak van-e értelme? Világos, hogy miként járulnak hozzá intézmény/szervezet 
jövőképéhez? 

 Biztos abban, hogy az önkéntes tevékenység nem helyettesíti a fizetett alkalmazottak munkáját? 

 Meghatározta, hogy milyen típusú emberekre van szükség az egyéni önkéntes pozíciókban? 

 Az önkéntesekről alkotott képe, és a velük szemben támasztott elvárások reálisak? Talál ilyen 
embereket a helyi közösségben? 

 Meghatározta, hogy ki lesz az önkéntes menedzser?  

 Meghatározta az önkéntes program kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős más 
személyeket? 

 Az intézmény/szervezet elkülönítette az önkéntes program végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrásokat? 

 Van megfelelő szoba illetve találkozóhely az önkéntesek számára? 

 Az intézmény/szervezet készen áll önkéntesek fogadására? Kialakítható olyan légkör és környezet, 
ahol az önkéntesek biztonságban és értékesnek érzik magukat?  

 Időzítés: Ez a megfelelő alkalom az önkéntes program megkezdésére? Milyen más projektek vagy 
események vannak, amelyek gátolhatják vagy támogathatják a program elindítását? Mennyi ideig 
tart az előkészítés? 
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3. TOBORZÁS 

 
 
Az önkéntesek felkutatása nem egyszeri folyamat. Az önkéntesekkel folytatott munka során, 
folyamatosan készen kell állni az érkező önkéntesek fogadására. Az önkéntesek toborzása történhet 
folyamatosan vagy alkalmi jelleggel, az év egy bizonyos időszakában. Például sok önkéntes program 
esetében a toborzás időpontját (a nyári és téli ünnepek miatt) hangsúlyozottan ősz elejére és az új 
naptári év kezdetére teszik.  

 

A toborzási folyamatnak három fő lépése van: 

 

• A toborzás előkészítése - Két fő kérdésre kell a választ adni: milyen önkéntesekre van szükség, és 
milyen munkát fognak végezni a szervezetben? A toborzás előkészítése közvetlenül kapcsolódik az 
előző fejezetben tárgyalt elemekhez. Ide tartozik a szervezetbe bevont önkéntesek szükségleteinek 
felmérése, a munkaköri leírások kidolgozása, valamint az önkéntes profil elkészítése – ezek adják a 
toborzási fázis céljait. 

 

• A toborzás megtervezése - Ez a toborzásra való fókuszálást (célcsoportok kiválasztása a korábban 
készített munkaköri leírások alapján), a munkaerő-felvétel menetrendjének elkészítését és a 
felvételi folyamat kidolgozását (üzenet létrehozása, a legmegfelelőbb toborzási technikákhoz a 
szükséges erőforrások és az érintett személyzet meghatározása és kiválasztása) foglalja magában. 

 
• Maga a toborzás - Az előkészítési és tervezési lépésekben kialakított stratégiát cselekvésre váltani. 

(Akcióterv útmutató) (Adolfova et al., 2016) 
 

Felkészülés a toborzásra 
 
A toborzási folyamatban nem szabad az embereket olyanra rábeszélni, amit nem akarnak. Éppen 
ellenkezőleg, a toborzás során meg kell próbálnia azokat meg találni, akik számára a felajánlott 
önkéntes pozíciók kihívást jelentenek. Vigyázni kell arra, hogy az önkéntesek elvárásai egyezzenek a 
szervezet elvárásaival. Ezért meg kell találni azokat az embereket, akiknek a szükségleteik 
összhangban vannak a szervezet igényeivel. Már a toborzási folyamat során el kell utasítani azokat az 
önkénteseket, akik nem alkalmasak a tevékenységre, és azokat kell kiválasztani, akik a kidolgozott 
feltételek alapján a legjobban megfelelnek az elvárásoknak. Ebben a folyamatban két probléma 
merülhet fel: a potenciális önkéntesek hiánya általában és a megfelelő önkéntesek hiánya (McCurley, 
Lynch, 2000). 

 
A felvételi folyamat előkészítésében válaszolni kell a felvételi ciklusban feltett kérdésekre (lásd 
Toborzási kör). 
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Forrás:Movisie – Holland Szociális és Fejlesztési Központ, https://www.movisie.nl 
 

Az önkéntes toborzás típusai és technikái 

 

Általánosságban elmondható az, hogy az önkéntesek toborzására vonatkozó szakirodalom különböző 
típusú kiválasztási eljárásokat határoz meg. McCurley, Lynch és Jackson (2013) az önkéntesek felvételi 
folyamatának 5 típusát különbözteti meg és mutatja be. 

 

• • A mindenki számára elérhető toborzás – Akkor hasznos, amikor nincs szükség speciális 
készségekre, vagy olyan készséget igényel az önkéntes munka, amelyeket bárki megtanulhat 
rövid idő alatt. Az ilyen típusú önkéntes-felvétel elve az, hogy az üzeneteket a lehető 
legszélesebb közönségnek kell továbbítani, szinte szétszórni, ennek révén a nagyszámok 
törvénye alapján a szervezet gyorsabban megtalálja az általa keresett embereket. Ehhez a már 
használt módszerek mellett, olyan eszközöket vesz igénybe, mint: szórólapok és plakátok, web 
felületeken elérhető reklámok (a szervezet saját honlapján és más internetes felületeken), 
közösségi média, hagyományos médiatermékek (újságok, rádió, stb.) , helyi közösségekkel 
(cserkészet, szomszédsági tanács) történő kapcsolatfelvétel – majd körlevelek küldése a 
tagoknak, körtelefonok. 

 

• • Célzott önkéntes keresés- A toborzás ezen formája rendkívül hasznos abban az esetben, ha az 
Ön által felkínált önkéntes lehetőségek bizonyos előre meghatározott kompetenciákat 
igényelnek (pl. ilyenek lehetnek a számviteli ismeretek, az arcfestés vagy más művészeti 
készségek, idegen nyelvismeret stb.). A toborzás tervezési szakaszában az alábbi kérdésekre kell 

Toborzási kör 

szervezés/

költségvetés 

célcsoport

üzenet

eszközök/

tevékenységek

cél

Mit akar elérni? 

Kiket akar elérni? 

Mi az üzenete? 

Mit ajánl?  

Hogyan akarja megszervezni 

a folyamatot? Kötltségvetés 

Milyen eszközökkel és 

tevékenységekkel akarja 

elérni a célját? 

https://www.movisie.nl/
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választ kapnunk: Milyen önkéntesekre van szükségünk? Milyen konkrét kompetenciákkal kell 
rendelkezniük az önkéntes munkavállaláshoz? Hol találunk ilyen kompetenciákkal rendelkező 
embereket? Hogyan kommunikáljunk velük, és mi legyen a számukra megfogalmazott üzenet? 
Az így kapott válaszok adják a célzott toborzási kampány alapját. 

 

• • Koncentrikus körök toborzási modell – Ez a fajta toborzás abból indul ki, hogy a szervezethez 
már korábban csatlakozott személyek adják a legjobb célcsoportot a toborzáshoz. Ők nem csak 
potenciális önkéntesekként jöhetnek szóba, hanem a környezetükben lévőket is motiválni 
tudják. E modelltípus kiépítéséhez – ahogy a koncentrikus körök elnevezés is sugallja – a 
jelenlegi önkénteseket, azok barátait és családtagjait, a szervezet klienseit, azok barátait és 
közeli rokonait, az intézményi dolgozókat, és az adományozókat, valamint a környékbeli 
embereket a legcélszerűbb bevonni. Lássuk, hogyan is működik ez a modell? A fent felsorolt 
csoportok már régóta kapcsolatban állnak a fogadó szervezettel, így szóbeli közvetítésükkel 
kampány indítható, melynek révén segíthetik az önkéntesek felkutatását. Ezeknek a 
csoportoknak a toborzásba történő bevonásával a tagjaik között lévő pozitív kapcsolat, és a 
szervezet egészéről általuk kialakított kép egyaránt növelhetik a helyi közösségben élők 
motivációját az önkéntesség iránt. Ezzel a módszerrel jelentősen nő az esélye annak, hogy az 
egyes csoportok valóban azokat találják meg, akik megbízhatók az önkéntes szerepvállalással, 
hiszen széleskörű ismeretségeiknek köszönhetően pontosan tudják majd, kik azok, akik a munka 
szempontjából biztosan nem jöhetnek szóba. 

 

• • A közvetlen környezetből történő toborzás – ebben az esetben a toborzási kampány egy zárt 
rendszerre, pl. egy iskolára, vállalatra, szomszédságra, vagy egyházi csoportra, stb.. irányul. Egy 
választott közösségen belül, a fenti intézmények bevonásával egyfajta kultúrát igyekeznek 
kialakítani, melynek eredményeképpen lesznek olyanok, akik az önkéntességet választják. Ez a 
típusú önkéntes keresés azonban nem minden csoport esetében működik. A toborzást az 
önkénteseknek kínált tevékenységekhez kell hozzárendelni. 

 
• • Közvetített önkéntes-felvétel – A szervezet toborzási teljesítményének növelése érdekében 

olyan külső csoportokkal történő együttműködést jelenti, melyeknek célja, hogy önkénteseket 
biztosítsanak a helyi közösség számára. Ezek a csoportok lehetnek önkéntes központok, helyi 
vállalati önkéntes programok, ifjúsági csoportok az iskolákban és egyetemeken stb. Rajtuk 
keresztül elérheti azokat, akik a szervezet által ajánlott önkéntes lehetőségek iránt érdeklődnek. 

 
Az újabb önkéntesek felkutatásához számos technika és eszköz áll a rendelkezésünkre, melyeket 
közvetlen és közvetett információforrásokra oszthatunk. Ezeknek a forrásoknak az ötvözésével 
növelhetjük a hatékonyságot, így az önkéntesek tájékoztatása sikeresebb lesz. 

 
Közvetett információforrások – az önkéntességről vonatkozó információk közvetítése különböző 
médiumokon (újságok, magazinok, TV, rádió), weboldalakon (szociális intézmények, a város hivatalos 
honlapja, az önkéntes lehetőségeket tartalmazó online adatbázisok, önkéntes portálok stb.), és közösségi 
médiafelületeken (pl. Facebook) keresztül, valamint plakátok, szórólapok, és promóciós anyagok 
terjesztésével történik. 
 
Közvetlen információforrások – az önkéntes lehetőségekről szóló tájékoztatás a potenciális 
önkéntesekkel való közvetlen kapcsolatfelvétel útján történik (ez esetben az a potenciális önkéntesek 
rokonaiktól vagy barátaiktól szereznek tudomást az önkéntes lehetőségekről). A szociális intézmények 
dolgozói és aktív önkéntesei által is sok új önkéntest érthetünk el. 
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Íme néhány, a toborzási folyamat konkrét tevékenységeihez kapcsolódó tipp: 

 

 A szociális intézményről és a toborzásról szóló szórólapok és brossúrák kiosztása, azoknak az 
elérhetőségeknek a feltüntetésével, melyek révén az önkéntesek bővebb információt kaphatnak 
a programról. Ezeket az anyagokat önkormányzatok, kollégiumok, egyházak, előadótermek, 
klubok, várótermek, munkaügyi hivatalok, helyi önkéntes központok faliújságain helyezhetjük el. 

 Hirdetések / cikkek / képek közzététele újságokban vagy folyóiratokban (a szociális 
intézményekhez kapcsolódó, városi, regionális kiadványok) – az így közzétett információkkal a 
potenciális önkéntesek szélesebb spektrumát érhetjük el. 

 A szociális intézményről és az önkéntes programról szóló információk internetes felületeken 
történő népszerűsítése. Ma már nemcsak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is internezik. 
Az internetes oldalak használatával és a közösségi oldalakon (pl. Facebook, Instagram) 
létrehozott profilokkal/ oldalakkal több embert elérhetünk, és követőink és ismerőseink körében 
népszerűsíthetjük a programot, még több potenciális önkéntest toborozva. A fenti 
lehetőségeken kívül, az önkéntes központok (helyi, regionális, nemzeti) önkéntes lehetőségeket 
tömörítő online adatbázisait is használhatók, így ezeknek az oldalaknak a látogatóit is elérhetjük. 

 Az önkéntes program népszerűsítése a szociális intézmény honlapján – Az intézményi honlapon 
egy külön bekezdésben, rovatban összefoglaljuk az önkéntes programmal kapcsolatos 
tudnivalókat. Képes beszámolókkal mutassuk be a nálunk dolgozó önkéntesek munkáját, 
részletesen ismertessük az önkéntességgel járó előnyöket az önkéntességre vonatkozó 
szabályokat, valamint tüntessük fel az önkéntes menedzser/ koordinátor elérhetőségét. 
Hasonlóan jó ötlet lehet egy „Legyen az önkéntesünk!” fül vagy gomb létrehozása, amelyre 
rákattintva az érdeklődők tudomást szerethetnek a programba való bekerülés feltételeiről. 

 Kör e-mail küldése – A toborzásról szóló meghívót elküldhetjük ismerőseinek, barátainak, az 
intézmény szolgáltatásait igénybevevők rokonainak, valamint az intézmény dolgozóinak. 
Megkérhetjük őket, hogy továbbítsák azokat rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek! Éljünk az 
üzleti kommunikációban használatos hógörgeteg módszer (”snow-ball”) előnyeivel! 

 Folyamatos promóciós terv – Legyünk jelen a médiában az év minden szakaszában! 
Gondoskodjunk az újabb és újabb sajtómegjelenésekről, írjunk cikkeket és közöljünk interjúkat! 
Így könnyebben elérhetjük a potenciális önkénteseket! Azonban ez a típusú promóciós 
tevékenység bizonyos szintű készségeket igényel, valamint egy olyan rendszert, amely 
meglehetősen gyorsan képes fogadni és integrálni az önkénteskedni vágyókat, így ők addig sem 
veszíthetik el az érdeklődésüket, amíg ténylegesen be nem vonják őket a szervezet munkájába. 

• A szociális intézmény bevonása olyan nemzeti vagy közösségi tevékenységekbe és önkéntes 
kampányokba, mint például az önkéntesség napja, a közösségi napok, az önkéntesség hete. 
Önnek is lehetősége van egy saját, közösségi szintű esemény létrehozására, amely során 
kihangsúlyozhatja az önkéntesség értékeit, az önkéntesek munkájának szükségességét saját 
intézményén belül (Nyitott Kapuk Napja, a munkaszüneti és ünnepnapokon végzett 
tevékenységek, Önkéntesek Nemzetközi Napja, Önkéntes Gála stb.) 

• A szociális intézmény népszerűsítése más intézményekben vagy szervezetekben (iskolák, 
klubok, közösségi központok stb.). Kezdjünk népszerűsítő kampányba, és a közösség aktív 
tagjainak közreműködésével szervezzünk workshopokat! Amint az intézmény nyit a közösség 
felé, ezek az évente egyszer megrendezésre kerülő események nagyon hatékonynak bizonyulnak 
majd. 
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A toborzási üzenet 

 
A toborzási üzenet továbbítása szóban vagy írásban történik, nyomtatott anyagokkal, online, nyilvános 
rendezvényeken, a helyi sajtóban vagy rádióműsorba való szerepléssel, önkéntes központokban való 
képviselettel és helyi cégek közreműködésével. Ezen módszerek mindegyike hasznos lehet egy bizonyos 
szinten, a toborzási stratégiától, a rendelkezésre álló önkéntes pozíciók típusától és a potenciális 
önkéntesek célcsoportjától függően.  
 
Az üzenet ne legyen hosszú! Olyan címet válasszon, amely vonzó lehet az önkéntesek számára! Egy jól 
hangzó cím képes megragadni az emberek figyelmét. Fontos, hogy a cím megfelelően tükrözze az 
önkéntesség lényegét! Az üzenetnek egyszerűnek és érthetőnek kell lennie, ezért a szaknyelvi kifejezések 
használata kerülendő! (Matorčevič, Gligorovič, 2017) 
 
Az üzenetben szereplő információkat a "helyes" sorrendben kell megadni, mintegy gondolatsorra 
felfűzve azokat (Logika: az olvasó először az önkéntes tevékenység célját nézi, aztán azt, hogy a 
gyakorlatban képes lesz-e annak megfelelni, végül pedig arról dönt, hogy el tudja-e magát kötelezni az 
adott tevékenység mellett). Ahhoz, hogy felkeltsük az olvasók figyelmét, a hirdetésnek érdekesnek és 
vonzónak kell lennie. Ez azért fontos, mert az emberek egyrészt érzelmi alapon közelítenek az 
önkéntességhez, általában valaminek a megváltoztatására irányuló törekvést, vagy bizonyos problémák 
megoldásának elősegítését látják benne, másrészt pedig saját értékeik mentén, segítő szándékból 
döntenek az önkéntes segítségnyújtás mellett. 
 
Az önkénteseket olyan üzenetekkel nyerhetjük meg maguknak, melyek tartalmazzák: 
 

• a megoldandó probléma leírását, és azoknak a klienseknek a szükségleteit, akikre az 
önkéntes(ek) munkája irányul, 
 

• egy leírást arról, hogy az önkéntes közreműködése hogyan segítheti a szociális intézmény által 
kijelölt problémák megoldását az intézményen belül, miről szól a tényleges munka, és milyen 
tevékenységekkel jár együtt, 
 

• a választ a potenciális önkéntes azon kérdésére, hogy miért éppen ő jelentkezzen a programba, 
 

• az önkéntesnek nyújtott képzések és jutalmak meghatározását, 
 

• a jelentkezés további lépéseinek ismertetését – ha felkeltette az érdeklődésüket, hogyan 
tovább? Van-e jelentkezési lap? Kivel kell kapcsolatba lépniük? Van-e interjúztatás? Mi a várható 
kezdési dátum? 
 

• azokat az elérhetőségeket, melyeken keresztül a jelentkezők feltehetik további kérdéseiket 
(Volunteer Ireland, 2017, Matorčevič, Gligorovič, 2017) 

 
 
 
Gyakorlat: Készítsen egy, az önkéntesek toborzására alkalmas hirdetést! 
Cím 

Lelkesítő, motiváló főcím 



49 
 

 

 
Bevezetés 

 
Ismertessen egy projektet, vagy tevékenységet, melyben az önkéntesnek aktív szerepe lesz! Írásában 
próbálja megindokolni, mitől lehet vonzó és különleges egyik vagy másik az önkéntes számára! 
 
 

 
Motiváció 

Írja le, miért szeretné, hogy szervezete önkéntesekkel dolgozzon! Próbálja meg felkelteni az olvasó 
érdeklődését az önkéntesség iránt! 
 
 

 
Elköteleződés 

 
Írja le, milyen önkénteseket keres? Milyen típusú elköteleződést vár a szervezet? Vannak e speciális 
elvárások (pl. ráéréssel, utazással kapcsolatban)? Mit kap az önkéntes a részvételért cserébe? 
 
 

 
Jelentkezés 

Írjon arról, hol és meddig tehetik fel a programmal kapcsolatos kérdéseiket az érdeklődők? Hogyan zajlik 
majd a pályázati eljárás? Kihez fordulhatnak további információért? 

 
Zárszó 

Cselekvésre buzdítás. 

 
 
 
 
 

A következőkben egy újságcikket közlünk, mely egy szlovákiai önkéntes 
program toborzási üzenetét tartalmazza, ez egy helyi újságban jelent meg 
és mintaként szolgálhat a továbbiakban:  
 
Bízz bennem! Lehetsz Te is mentor… 
 

 Barborka egy rendes, játékos kislány. Korához képest azonban kissé magányos. Az 
iskolában nem igazán alakított ki jó kapcsolatokat, mivel más véleményen volt, mint 
a többiek. Miután bemutatták egy Zuzanna nevű önkéntesnek, elevenebb lett és 
színesebbé vált az élete. Ma már barátja is van, akivel folyton együtt játszik és 
gyakran töltik együtt a szabadidejüket. Együtt úsznak és korcsolyáznak. Zuzana 
munkájának köszönhetően Barborka már képes együttjátszani másokkal, és előítélek 
nélkül, nyitottan áll hozzá az új dolgokhoz. 
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Nem is gondolná az ember, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek nincs lelki társuk. Akik barátok nélkül 
élik az életüket. Nem kapnak támogatást, megértést és elismerést, még a családtagjaiktól sem. Minden 
előttük álló nehézséggel egyedül kell megküzdeniük és ez próbára teszi őket. Mit gondolsz, tudnál 
segíteni ezeknek a gyerekeknek? Önkéntes Központunk 2007 óta ad helyet a rászoruló gyermekeket és 
fiatalokat támogató mentorprogramnak. A program “Bízz bennem” elnevezéssel fut annak a Big Brothers 
and Big Sisters Programnak a szlovákiai változata, amelyet több mint egy évszázada hívtak életre az 
Egyesült Államokban. 
 
“Barborka ma már nem magányos. Épp ellenkezőleg, barátjának köszönhetően pozitívabban látja a 
világot, és könnyebben kerül kapcsolatba a környezetében lévőkkel. Hatékonyan képes eltölteni 
szabadidejét, és mindig lelkesen várja a Zuzannavál való találkozást.” 
 
Légy Te is a mentorunk! Olyan 18 és 30 év közötti önkénteseket keresünk, akik szívesen töltenék idejüket 
a Barborkához hasonló gyerekekkel. Érdeklődés esetén, a 30 év felettiek számára is biztosítunk önkéntes 
lehetőséget! 
További információ az oprisaomna@centrumdobrovolnictva.sk vagy a www.centrumdobrovolnictva.sk 
internetes címeken érhető el. 
 

Az Önkéntes Központ csapata 

 
4. KIVÁLASZTÁS – AZ ÖNKÉNTES ÉS INTÉZMÉNYBELI POZÍCIÓJÁNAK ÖSSZEILLESZTÉSE  

 

Az önkéntesek kiválasztása szorosan kapcsolódik a toborzási folyamathoz, és azon alapul, hogy a 
szervezet előre megtervezi az önkéntesek potenciális szerepét, illetve a jelöltek kiválasztásához 
szükséges irányadó profilokat. A témával foglalkozó szakirodalom az önkéntesek kiválasztási 
folyamatának általános jellemzőit mutatja be, mivel azok sok tekintetben különböznek a fizetett 
munkaerő kiválasztásának sajátosságaitól. A szakirodalom tehát figyelembe veszi az önkéntes munka 
jellegzetességeit, azt, hogy az egyén mások javára ajánlja fel idejét és képességeit, mindezt anélkül, hogy 
anyagi juttatást várna cserébe. Emiatt esetükben a “kiválasztás” helyett, célszerű inkább egyfajta 
“egyeztetési folyamatról” beszélni, hiszen arról van szó, hogy a megfelelő önkéntest igyekszünk 
hozzárendelni a szervezet által meghirdetett munkához. Az önkéntesek kiválasztási folyamata a két fél 
igényeit igyekszik egyensúlyba hozni: a szervezet szükségleteit éppúgy szem előtt tartja, mint az 
önkéntes igényeit, érdekeit és képességeit. Hiába felel meg az önkéntes az adott pozícióra, ha nem mutat 
érdeklődést vagy nem motivált – ilyen esetben inkább adjuk másnak a lehetőséget. Ennek az ellenkezője 
is igaz, hiába lelkesedik az önkéntes adott munka iránt, ha nem rendelkezik a szükséges kompetenciával 
– ebben az esetben is másnak kell megkapnia a munkát. Az önkéntesek kiválasztásánál tehát egyfajta 
win-win szituáció elérésére kell törekednünk, vagyis arra, hogy mindkét benne résztvevő fél egyformán 
jól járjon. (Adolfová et al., 2016). 
 
Az önkéntes menedzser egyik kihívást jelentő feladata az, hogy az önkénteseket össze tudja hangolni a 
feladattal és a munkakörnyezettel. Ennek a kihívásnak a teljesítéséhez a szociális intézmény hatékonyan 
láthat hozzá az alábbi eszköztár segítségével: jelentkezési lap / kérdőív, ajánlólevél és a kiválasztási 
interjú. Az esetek többségében a szervezetek ötvözik ezeket az eszközöket, azért, hogy a végleges 
döntéshez szükséges összes információt megszerezzék a jelöltektől. 
 
Amennyiben az megfelel a szervezet elképzeléseinek, egy csoportos találkozót is szervezhetünk az 
önkéntesek részére, még a személyes interjúkat megelőzően. Ez a találkozó inkább “informatív” jellegű, 
célja az alapvető információk átadása. A résztvevőket tájékoztatjuk a szervezet történetéről és 
küldetéséről, és ami a legfontosabb, az önkéntes tevékenységről és az egyes munkakörökről. Az 
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önkéntesek és a személyzet bemutatkoznak egymásnak. Arra is van lehetőség, hogy az érdeklődők 
kérdéseket tegyenek fel. 
 
Annak érdekében, hogy az önkéntesek együttműködjenek a kliensekkel, és közeli munkakapcsolatba 
kerüljenek az intézmény dolgozóival, azt javasoljuk, hogy a megbeszélés második felében az érdeklődők 
töltsenek ki egy kérdőívet. A kérdőívnek statisztikai adatokhoz kapcsolódó kérdéseket kell tartalmaznia, 
amelyekkel alapvető információt kívánunk szerezni a potenciális önkéntesek személyiségéről és az 
intézményi munkával kapcsolatos motivációikról. A kérdőív azonban önmagában nem képes átfogó képet 
adni a jelentkezőről. Ezért személyes interjúk megtartását javasoljuk azokban az esetekben, ahol a 
kiválasztás szempontjai kulcsfontosságúak (speciális szakértelemmel, képességekkel rendelkező 
önkéntesek igénylő lehetőségek esetén). 
 
A kiválasztási interjú az az eszköz, amelynek során az önkéntes pozícióra jelentkezőkről még több 
információt tudhatunk meg. A kiválasztási interjú mindig kétirányú folyamat, amely lehetővé teszi a 
szervezet számára, hogy a lehető legtöbb információhoz jusson a jelöltektől, úgy hogy közben 
információkat szolgáltat számukra az intézmény küldetéséről, elképzeléséről, tevékenységéről, 
kedvezményezettjeiről stb. Az interjúztatást az önkéntes menedzser végzi egy másik szervezeti taggal 
együtt (aki lehet önkéntes mentor, vagy egy tapasztaltabb, régebb óta ott dolgozó önkéntes), de a 
legjobb mindig az, ha pszichológussal működik együtt. 
 
Az önkéntes menedzsernek vagy interjúvezetőnek az alábbi ismeretekkel és képességekkel kell 
rendelkeznie (McCurley, Lynch, 2000): 
 
• a szervezet/intézmény alapos ismerete, programjai, 
• a szervezet munkatársainak személyes ismerete, 
• a disztingválás képessége: mindenféle típusú emberrel képes legyen megtalálni a hangot 
•  képes legyen kommunikálni ismeretlenekkel, adott esetben külföldiekkel  
• aktív figyelem, ismerje fel a rejtett utalásokat a beszédben 
• képes legyen újabb és újabb kérdéseket feltenni 
• képes legyen tartani az interjú menetét, anélkül hogy uralná a beszélgetést – az interjú nem az 
interjúztatóról szól 
• legyen elkötelezett a szervezet és annak programjai iránt, 
• legyen képes megérteni más emberek problémáit, 
• legyen képes nemet mondani 
 
Az interjú jóval összetettebb képet ad a jelentkezőről, melybe beletartozik a róla kialakított első 
benyomás, a motiváció és a félelmek feltérképezése, az interjú befejezését követő saját önreflexió. Az 
interjú tehát egy olyan eszköz, mellyel szembesíthetjük a jelentkezőket azzal, hogy mennyire reálisak az 
önkéntes tevékenységre vonatkozó elvárásaik, illetve, hogy mik a valódi szükségleteik (idő és kapacitás 
tekintetében). 
 
Az első találkozás célja, hogy a megfelelő feladatokra a megfelelő személyeket válasszák ki. Minél 
részletesebben tájékoztatják egymást a felek elvárásaikról, annál kisebb lesz majd a csalódás. 
 
Az első találkozás vagy a kiválasztási interjú során az alábbiakat a lehető legpontosabban kell 
meghatározni:  

• az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos elvárásokat, mind a szervezet, mind a jelentkező 
oldaláról 

• mindkét oldal önkéntes munkára vonatkozó észrevételeit 
• a kölcsönös együttműködésből fakadó kötelezettségeket, 
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• az önkéntes tevékenységek végzésével kapcsolatos jogokat és kötelességeket, 
• az önkéntes tevékenységi körét, 
• a feladatok teljesítésének módját, 
• a befektetett időt. 

 
Példaként, íme néhány kérdés, amelyeket feltehetünk a jelentkezőknek: 

• A motivációra vonatkozó kérdések: 
 Miért döntött úgy, hogy nálunk akar önkénteskedni? 
 Mit vár ettől az önkéntes munkától? 
 Miért találja vonzónak szervezetünket? 
 Mi a véleménye az önkéntes tevékenységről ezen a területen? 

 
• A szabadidőre vonatkozó kérdések, melyek az önkéntes tevékenységben való részvételre és a 

pszichohigiénára kérdeznek rá: 
 Mit csinál szívesen a szabad idejében? 
 Mennyi időt tud és kíván az önkéntes tevékenységre fordítani? 

 

 Az önkéntes készségeire, munkamódszereire és preferenciáira irányuló kérdések: 
 Milyen készségekkel és képességekkel rendelkezik, és hogyan tudná ezeket hasznosítani 

az intézményi munkában? 
 Mit szeret igazán csinálni? Melyek azok a feladatok, amelyeket nem szívesen vállalna? 
 Milyen önkéntes tapasztalattal rendelkezik? 
 Hogyan oldana meg egy konkrét feladatot... hogyan járna el abban az esetben, ha ...? 

(egy, a mindennapi tevékenységre jellemző szituációs feladatot adunk az önkéntesnek) 
 Hogyan old meg egy olyan helyzetet, ami nem a tervei szerint történik? Mennyire képes 

feltalálni magát? 
 Hogyan reagálna, ha ...? 
 Milyennek képzeli azokat az embereket, akiknek segíteni kíván, és akikkel szívesen 

dolgozna együtt? 
 Hogy szeret inkább dolgozni: csoportban, párban vagy önállóan? Miért? 
 

E. Mydlíková et al. (2002) szerint az interjúztatás szabályai a következők: 

• Nyitott kérdéseket kell feltennie, hogy jobban kifejthessék a véleményüket a jelentkezők! 
• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket “ Tudna –e még többet mondani erről..?)! 
• Legyen őszinte az önkéntesekhez, ne legyen félreérthető, ne ígérjen olyat, amit nem tud 

betartani, ismerje el, ha egy adott kérdésre nem tudja a választ! 
• Figyeljen oda arra, amit az önkéntesek mondanak és arra is, amit nem! A csendnek sokszor 

nagyobb jelentősége van, mint a kimondott szavaknak. 
• Alaposan figyelje meg az önkéntes viselkedését és előadásmódját! 

 
 

Minta: Kiválasztási interjú felépítése 
 
Bevezetés 
• biztosítjuk, hogy a jelölt jól érezze magát (csökkentjük a feszültséget) 
• az interjúztató bemutatkozik 
• tájékoztatjuk a jelöltet az interjú felépítéséről 
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Fő rész 
• reális leírást adunk az önkéntes tevékenységről 
• tájékoztatást nyújtunk a pozícióról 
• a kiválasztási kritériumok és igények mentén kérdezzük a jelöltet 
• a jelentkezőt motivációjáról és az önkéntes munkával kapcsolatos elvárásairól kérdezzük 
• tapasztalatokra, tudásra, készségekre, jellemvonásokra irányuló kérdéseket teszünk fel 
• lehetőséget biztosítunk, hogy a jelölt is feltehesse saját kérdéseit 
 
Következtetés 

• megkérdezzük a jelöltet, szüksége van-e további információra 
• tájékoztatjuk a jelöltet az eljárás további menetéről 
• azonnali elutasítás esetén, ismertetjük döntésünk valódi okát 

 
Az interjúztatás hangulata hatással van az önkéntesekre. Barátságos légkört kell tehát teremtenünk, 
amelybe beletartozik, hogy az interjúztatás zavartalanul zajlik, ügyelünk a jelentkező komfortérzetére, és 
ha kell, üdítővel kínáljuk. Az interjú helyszínén ne tartózkodjanak mások, mert ez visszatarthatja a jelöltet 
a komplex információk megosztásától.  Az interjút ne szakítsa félbe telefonhívás vagy egy másik 
kollégával való találkozás. Az interjú során azt kell éreztetni a jelölttel, hogy szívesen látják és látnák a 
szervezetben. Az interjúztatónak joga van kérdéseket feltenni, a jelöltnek pedig joga van visszakérdezni. 
Az interjú egy kölcsönös információcsere, ezért a beszélgetés során az önkéntes bármire rákérdezhet, 
ami nem egyértelmű a számára (McCurley, Lynch, 2000). 
 
Az interjút követően már látszik, hogy vannak olyan pályázók – akik valamilyen okból kifolyólag – nem 
felelnek meg az önkéntes pozícióra. Ezek az okok szerteágazók lehetnek: pl. a jelölt pszichológiai 
szempontból nem alkalmas a munkára, nem eléggé motivált, vagy az interjúztató és a jelölt elvárásai 
nem esnek egybe. Az elutasításnak lehetnek egyszerűbb okai is, pl. hogy a jelöltnek nem áll elég 
szabadidő a rendelkezésére a munkavégzéshez, vagy egész egyszerűen csak nem tud részt venni az 
önkénteseknek szóló meghirdetett képzéseken vagy szupervíziós megbeszéléseken. Ha az elutasítás 
hátterében ilyen banális okok állnak, az önkéntes egy későbbi időpontban vagy egy másik projekt 
kapcsán nyugodtan visszahívható. A jelöltek elutasítása kétféleképpen történik: azonnali szóbeli 
elutasítással már az interjú során (amennyiben úgy tűnik, hogy az illető teljesen alkalmatlan), illetve az 
interjút és a kollégákkal folytatott konzultációt követően, e-mailben vagy telefonon. Azokat, akikről úgy 
véli, hogy a későbbiek folyamán még lehetnek a szervezet önkéntesei, tájékoztassa a hírlevélre vagy 
adatbázisba való feliratkozás lehetőségéről, amellyel naprakészek lehetnek és időben értesülhetnek az új 
önkéntes lehetőségekről. Sosem kellemes érzés elutasítani olyanokat, akik segítő szándékkal érkeznek. 
Ilyen esetekben megoldás lehet az is, hogy ezeket az emberek átirányítjuk a helyi Önkéntes Központba. 
Azzal, ha kiszűri az az önkéntes munkavégzésre nem alkalmas embereket, az ellátottak, a szervezet és 
végső soron az elutasított érdekét is szolgálja. A tapasztalatlan önkéntes menedzserek többsége úgy 
gondolkodik, hogy a nagyszámú jelentkező jelenti a toborzás sikerét, és hogy mindez automatikusan 
több potenciális önkéntest is jelent! Ám ez nem így van! Ha a megfelelő önkénteseket akarja bevonzani, 
akkor már az első interjú után a jelentkezők többségét el kell utasítani, és célirányosan le kell szűkíteni a 
kört a valóban megfelelő személyekre. A rosszul felmért lehetőségek is gyakori problémát jelentenek az 
önkéntesekkel végzett munka során. Pozitív válasz esetén az interjú végeztével felajánljuk az önkéntes 
pozíciót és ismertetjük a további tennivalókat (képzés, szupervízió, találkozás a kedvezményezettekkel, 
további referenciák kérése). Egy másik lehetőség, ha az interjút követő más intézményi munkatársakkal 
történt egyeztetés után, emailben vagy telefonon értesítjük a sikeres jelentkezőt. Az interjúk többnyire 
nagyon magas elvárásokat támasztanak a jelentkezőkkel szemben, akik sokszor nem is tudják pontosan, 
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mi az, ami igazán érdekelné őket, illetve nem rendelkeznek az adott tevékenységhez szükséges 
kompenciakörrel és készségekkel. 
 
Az interjúk során különös figyelmet kell fordítani, a jelentkezők esetleg patológiás motivációinak 
kiszűrésére, melyre a gyakorlatban az alábbiak utalnak (Tošner, Sozanská, 2004, Hatoková és mások 
2009): 
 

 a kliens lekicsinylését eredményező együttérzés 

 nem megfelelő mértékű és oda nem illő kíváncsiság, 

 szolgálatként tekint a munkára, erős erkölcsi elkötelezettség, 

 munkájáért cserébe mindenképpen elismerést vár 

 önfeláldozásra való hajlam, úgynevezett önsorsrontó típusok, 

 személyes sorscsapás, amellyel a jelentkező nem tud megbirkózni, és ezért akar egyensúlyt 

találni a mások kiszolgálásában (kompenzáció) 

 magányos és barátokra vágyik 

 fontosság- és pótolhatatlanság tudat 

 az önbecsülés hiánya és ezért akar magánál szerencsétlenebb sorsú emberekkel találkozni, 

 autokratizmus, vágy a mások feletti uralkodásra és befolyásra. 

 
“A fenti esetek mindegyikében a segítő szándék mögött valójában a hatalom és az elismerés iránti vágy 
húzódik meg. Ha ezek a veszélyes motivációk erőteljesen vannak jelen a jelentkező attitűdjében, vagy 
más hasonlóan negatív motivációkkal társulnak, vagy ha mindez nem kerül idejében felszínre, az súlyos 
károkat okozhat az ellátottakkal, és az intézmény dolgozóival kialakított kapcsolatokban. (Tošner, 
Sozanská, 2002, 46. o.). Ezért már az első interjúk és találkozások során oda kell figyelni az önkéntesek 
motivációira. Amennyiben már kiválasztásra kerültek ilyen típusú önkéntesek, mindenképpen 
támogatnunk kell őket a negatív motivációk leküzdésében. 
 
Következésképpen a kiválasztási folyamat inkább arról szól, hogy a szervezeti igényeket és a jelentkező 
tulajdonságait összehangoljuk, megvizsgálva, hogy utóbbiak integrálhatók–e az intézmény által kínált 
szolgáltatásokba. Ezekhez kell hozzárendelnünk tehát az önkéntesség kiválasztási folyamatát, és meg kell 
győződnünk arról is, hogy nem várunk-e el túl sokat a jelentkezőktől (túl sok jelentkezési lap, 
többfordulós interjú), hiszen mégiscsak egy önkéntes pozícióra keresünk embereket, nem egy jól fizető, 
Wall Street-i állásra! (Adolfova et al., 2016) 
 

 

Gyakorlat: A fejezetben ismertetett szerkezeti felépítés és információk alapján készítsen 
egy interjút tartalmazó lehetséges forgatókönyvet konkrét kérdésekkel, melyeket azoknak 
a jelentkezőknek szán, akik a szervezete által meghirdetett pozíciók egyikére 
jelentkeznének! (Az interjú megtervezése) 
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5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÉPZÉS 

 
Az előkészítési folyamat, amely az önkéntes munkákba történő bevezetését jelenti, két részre osztható: 
 
• Iránymutatás: az önkéntes szervezetbe való bevezetésének és a munkára történő felkészítésének 

folyamata, a mihamarabbi együttműködés érdekében (Ezt a folyamatot beiktatásnak is nevezik.) 
• Képzés: az önkéntes felkészítése a szervezet számára végzett munkák teljesítésére. 
 

Iránymutatás 
 

Az iránymutatás folyamata segíti az önkéntes feloldódását és a szervezetbe történő beilleszkedését. 
Az iránymutatás célja a szervezetről szóló háttér- és gyakorlati ismeretek megszerzésének 
biztosítása az önkéntesek számára. Ennek révén az önkéntesek azt is megérthetik, hogyan tudnak 
hozzájárni a szervezeti célokhoz. Ez gyakorlatilag a szervezet működésének, rendszerének, és 
eljárásainak megértését jelenti. McCurley, Lynch és Jackson (2013) három fő területre osztja az 
iránymutatást, ezek: az ok orientáció, a rendszerorientáció és szociális orientáció. 

 

 Ok orientáció. Ebben a részben az önkéntesek tájékoztatást kapnak a szervezet 
létjogosultságáról, küldetéséről és értékeiről. Az iránymutatás során az önkéntes és a szervezet 
között érzelmi kötődés jön létre. Az ok-orientációs ülésen a következő területeket kell érinteni: 
történelem, küldetés és filozófia, kedvezményezettek, az intézmény /szervezet által nyújtott 
szolgáltatások, a már megvalósult programok és projektek. 

 Rendszer orientáció. Ebben a részben az önkéntest a szervezeti menedzsment rendszerével 
ismertetik meg. A rendszer orientáció célja, hogy szervezeti keretet biztosítson az önkéntes 
számára, és segítsen neki megérteni, hogyan illeszkedik a szervezetbe. A szervezet gyakorlati 
oldalával foglalkozik: struktúra, organogram, alkalmazottak száma, szabályok, helyek, 
lehetőségek és munkakörök. 

 Szociális orientáció: Ebben a részben az önkénteseket bemutatják a szervezet többi tagjának/ a 
személyzetnek, akiknek a beosztását is ismertetik. Az önkénteseket az intézményi kultúrába is 
bevezetik: megismertetik őket a dress code-dal – (öltözködési szabályok,) a dohányzással 
kapcsolatos szabályokkal, étkezés rendszerével, az intézmény íratlan szabályaival és az esetleges 
rituálékkal. Az önkéntesnek az alábbiakat szükséges megértenie: Hogyan viszonyulnak 
egymáshoz az emberek? Családias vagy hivatalos a munkalégkör? Milyen a munkahelyi 
nyelvezet? Milyen a nemek közötti kapcsolat? A szervezeti kultúra megismerése segíti az 
önkéntest abban, hogy mihamarabb a csapat tagjává váljon és feloldódjon ebben a számára új 
helyzetben. Mindez különösen megkönnyíti a szervezetbe, vagyis az új munkakörnyezetbe 
történő beilleszkedést. 

 
Képzés  

 
A képzés közvetlenül kapcsolódik azokhoz az ismeretekhez és tudáshoz, amellyel az önkéntesnek az 
adott tevékenység elvégzéséhez mindenképpen rendelkeznie kell (amelyet az önkéntesnek 
mindenképpen el kell sajátítania). Ebbe beletartozik az új készségek elsajátítása, az új ismeretekkel 
szembeni nyitottság, a gyakorlat során pedig biztosítani kell, hogy visszajelzést kapjanak a 
különböző munkastílusokról és a másokkal való közreműködésről. Azoknak az önkénteseknek, akik 
betegekkel dolgoznak együtt, ismerniük kell a gondozásukkal járó pszichológiai, szellemi és lelki 
szükségleteket: például, hogy hogyan kell kommunikálni velük, hogyan kell segíteni őket, illetve, 
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hogy hogyan kell reagálni a szükségleteikre. A képzés során az önkénteseknek lehetőséget kell 
teremteni arra, hogy megoszthassák az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos elvárásaikat és 
félelmeiket. 

 
Mindig nagy segítséget jelent, ha a képzésbe és az iránymutatásba a tapasztaltabb önkénteseket 
vagy a szervezet más dolgozóit is bevonjuk, hiszen az ő segítségükkel az intézményi működés más 
nézőpontokból is bemutatásra kerülhet. A folyamat során ők is megismerkedhetnek az 
önkéntesekkel, így a beilleszkedés még gyorsabban megy végbe.  

 
Ahhoz, hogy eldönthessük, milyen típusú felkészítést kell biztosítanunk az önkéntesek, előbb az alábbi 

kérdésekre kell választ kapnunk: 

 Milyen információkkal kell rendelkezniük az önkénteseknek a sikeres munkavégzéshez? 

 Milyen készségekkel, ismeretekkel vagy attitűdökkel kell rendelkezniük az önkénteseknek a 
feladatai elvégzéséhez? 

 
Az önkéntesek felkészítéséhez (képzés és iránymutatás) további ötleteket talál a SoVol projekt 
önkénteseket felkészítő anyagaiban: https://sovol.wordpress.com/outcomes/. 

 

Útmutató önkénteseknek  
 
Az önkéntesek számára írásos útmutatót is készíthetünk, melyet a felkészítés során és azt követően is 
használhatnak. Ezt az ismertetőt az önkéntesek munkavégzés közben bármikor a kezükbe vehetik, ha 
elakadnak és a megfelelő információra van szükségük. A segédlet az alábbiakat tartalmazhatja: 

 

• a szervezet munkatársainak előszavát, melyben az intézményben végzett önkéntes 
tevékenység értékeiről szólnak 

• információkat a szervezetről, annak küldetéséről, céljairól, alapszabályairól, 

• a munkavállalók nevével közölt szervezeti felépítést, (főleg azoknak a nevét kell megemlíteni, 
akik közvetlen kapcsolatba állnak majd az önkéntesekkel)  

• az önkéntes menedzser elérhetőségeit 

• a munkavállalók etikai kódexét, az önkéntesek etikai kódexét, 

• az önkéntességre vonatkozó elveket, az együttműködés feltételeit, 

• titoktartási szabályokat és kötelezettségeket 

• a személyes adatvédelemre vonatkozó tudnivalókat 

• prezentációkat, az önkéntesek szakmai képzéséről szóló cikkeket, 

• az önkéntes és a szervezet közötti mintaszerződést 

• az együttműködés megszüntetésének okait, 

• tanácsokat a kliensekkel folytatott kommunikációhoz 

• a munkahelyi biztonsági szabályokat, 
• az öltözködésre, telefonhasználatra, és egyéb irodai eljárásokra vonatkozó utasításokat 

 
Példa: Gyakorlati útmutató rehabilitációs táborban dolgozó önkéntesek 

számára  
 

▪ „A fogyatékkal élőkkel bánj úgy, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak!” 

 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/
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▪ „Állj nyitottan a fogyatékkal élők gondjaihoz, öröméhez és bánatához!”. 

 

▪ „Ha valamit nem tudsz, kérdezd meg! Minél több kérdést teszel fel, annál jobban megismered a 
fogyatékos emberek életvitelét!” A rehabilitációs tábor kiváló alkalom a velük kapcsolatos 
ismeretekés készségek kibővítéséhez.” 

 

▪ „Beszélj nyíltan a problémáidról! Tájékoztasd a szakembereket (gondozókat) azokról a problémákról, 
amelyek aggodalomra ad okot a tábor résztvevőivel kapcsolatban. " 

 

▪ „Ne ígérj olyat, amit nem tudsz betartani! Az értelmi fogyatékosok számára az, hogy4 megbíznak 
valakiben rendkívüli fontossággal bír, ezért nagyon könnyű megbántani őket. " 

 
▪ „Mindenkinek joga van hibázni, Neked is. Ismerd be, ha valamit nem tudsz megoldani!” 

 
 

Információs csomagot is készíthet az önkénteseknek, amely általában a következőket tartalmazza: 

• Üdvözlőlevél 

• Együttműködési megállapodás (önkéntes szerződés) 

• Általános tájékoztató a szociális intézményről 

• Az önkéntes irányelvekről és az alkalmazott eljárásokról szóló dokumentumok egy példánya 

• Az ajánlott vagy tervezett képzéseket tartalmazó áttekintés 

• Fontosabb telefonszámok, elérhetőségek 

• A szervezet magazinja 
• Szervezeti ábra 
• Organogram 
• (Egyéb…) 

 
 
Gyakorlat: Töltse ki az “Önkéntes felkészítése” c. ellenőrző listát! Miután erre sor került, 

kérje ki az intézmény dolgozóinak véleményét! Közösen értelmezzék és használják fel az 

így kapott eredményeket az önkéntesek felkészítéséhez (képzés és iránymutatás)! Az 

ellenőrző lista elemei közül, melyek azok, amiket még NEM sikerült megvalósítani? Az 

önkéntes még mindig képes jól végezni a munkáját? 

 

Önkéntes felkészítése - ellenőrző lista  
 

Az önkéntes megkapta a következő tájékoztatásokat: IGEN NEM 

- a szervezet küldetéséről   

- a szervezet történetéről   

- a szervezet által nyújtott szolgáltatásokról   

- a szervezet programjairól és projektjeiről   

- a szervezet struktúrájáról   

- a szervezetben rendelkezésükre álló helyről   

                                                           
4
 Forrás: Legjobb példák - SoVol példagyűjtemény, Közösségi Önsegítő Otthon No.2, Varsó, Lengyelország 
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- az önkéntes munkájáról a szervezetben   

- az önkéntes menedzser felelősségéről és feladatairól   

- az önkéntes bemutatása megtörtént-e a szervezetben   

- a szervezeti kultúráról és a fontos szabályokról   

- a szervezettel kötött önkéntes szerződésről   

- kapott-e lehetőséget elvárásainak és félelmeinek megosztására 
a felkészítés során 

  

- az önkéntes etikai kódexről   

- az együttműködés felmondásának okairól   

- a kedvezményezettekről általában   

- a kedvezményezettek viselkedéséről   

- a kedvezményezettek gyógyszereiről   

- a kedvezményezettek betegségeiről   

- a kedvezményezettek mobilitásáról   

- arról, mit szeretnek és mit nem a kedvezményezettek   

- tájékoztatás a kedvezményezettekről, ami szükséges a munka 
elvégzéséhez 

  

- munkabiztonsági előírásokról   

- a kedvezményezettekkel kapcsolatos előítéletek és 
sztereotípiák elemzése az önkéntessel 

  

- munkájuk teljesítéséről és értékeléséről   

- arról, mit kell tenni egy felmerülő probléma esetén   

- a titoktartási szabályokról és a személyes adatvédelemre 
vonatkozó tudnivalókról 
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6. TÁMOGATÁS ÉS SZAKMAI FELÜGYELET (SZUPERVÍZIÓ) AZ ÖNKÉNTES MENEDZSMENTBEN 

 
A menetközi szakirodalom számos alkalommal használja a szupervízió, szupervíroz kifejezést az önkéntes 
menedzsment témájában. Azonban amikor a szupervízióról beszél a kiadvány, nem a szociális szakmában 
alkalmazott szakmai személyiségfejlesztő módszert taglalja, hanem az önkéntes tevékenység során 
szükséges szakmai felügyeletre, ellenőrzésre utal.  
A szociális intézményekben dolgozó önkéntesek támogatásra és szakmai felügyeletre (szupervízióra) 
szorulnak. Ezeket többféleképpen biztosíthatjuk számukra. Ugyanis a rövidtávú önkéntesek vagy például 
a gyermekkórházban dolgozó önkéntesek másfajta támogatást és szupervíziót igényelnek, mint 
amilyenbe a hosszú távú projektekben résztvevő vagy adminisztratív munkákat végző társaik 
részesülnek. Fontos, hogy az önkénteseket a feladatuknak és személyiségüknek megfelelő támogatásban 
és szupervízióban részesítsük. A ‘támogatás’ és ‘szupervízió’ kifejezéseket gyakran használják egymás 
szinonimájaként, mivel gyakori, hogy egyazon tevékenységeket és módszereket alkalmaznak a 
gyakorlatban. Ebben a fejezetben szeretnénk megosztani Önnel a támogatásra és a szakmai felügyeletre 
vonatkozó nézeteinket, melyet eszközként használhat az önkéntes menedzsment a szervezet és az 
önkénteseket igényeinek összehangolására, illetve a hatékony és produktív önkéntes tapasztalat 
átadására. Ezek a nézetek a vonatkozó szakirodalmon, a segítő szakmában (főként szociális munkában) 
alkalmazott szupervíziós tapasztalatainkon, és a Sovol partnerségben résztvevő helyi és EVS (Európai 
Önkéntes Szolgálat) szervezetek önkéntesség területen szerzett tapasztalatain alapulnak. 
 
Támogatás és szakmai felügyelet 
 
Az önkéntes menedzsmentben célszerű egy folytonos folyamatként tekinteni a támogatásra és a 
szupervízióra, amelyben egyik irányból az önkéntesek igényével, másik irányból pedig az önkéntes 
szerepből fakadó igényekkel foglalkozunk. 
 
                 Támogatás 
Személy         Feladat 
     Szakmai felügyelet  
     (Szupervízió) 
Forrás: Volunteer Now, 2012 
 
A támogatás meghatározása: 
 
“Az önkéntesek iránti érdeklődés, megértés és figyelem, melynek eredményeként az önkéntesek 
folyamatosan és jól tudnak dolgozni, akár krízishelyzetben is, és képessé válnak arra, hogy kielégítsék 
saját szükségleteiket és egyúttal a szervezeti igényeket is.” (Volunteer Now, 2012). A támogatásnak a 
személyre kell fókuszálnia. 
 
A szakmai felügyelet (szupervízió) meghatározása:  
 

1. “Az önkéntes teljesítményének folyamatos figyelemmel kísérését jelenti, amelynek célja az 
önkéntesek számára a pozíciójukból származó előnyök kiaknázása, és az arról való meggyőződés, 
hogy az önkéntes megfelelően végzi a munkáját, a problémamegoldás ösztönzésével és 
útmutatások nyújtásával.” 
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2. Piers és Rowell (2006) a szupervíziót egy olyan fejlesztési folyamatként határozza meg, amely 
képes támogatni és növelni az egyén motivációját, autonómiáját, öntudatát, és a szükséges 
készségeit a hatékony munkavégzéshez igazítja. 
 

 
A támogatásnak és a szupervíziónak a következő négy alapelvet kell tükröznie: 
 

• Légkör: Létfontosságú egy olyan légkör megteremtésének az elősegítése, amelyben az 
önkéntesek bátran tudnak segítséget kérni. Mindig kell lennie egy támogató kapcsolatnak. A 
szakmai felügyeletre az önkéntes tapasztalat részeként kell tekinteni, és nem pedig probléma 
megoldásként. 

• Hozzáférés: A támogatást és felügyeletet az önkéntesek számára megfelelő időpontokban és 
helyeken kell biztosítani. 

• Rugalmasság: Az önkéntesek különböző igényeinek kielégítésére való képesség. 
• Megfeleltetés: A támogatásnak kapcsolódnia kell ahhoz a munkához, amelyet az önkénteseknek 

el kell végezniük, és abban kell segítenünk őket. Össze kell hangolni a szervezet elsődleges 
igényei szerinti feladatok elvégzését és a szolgáltatások (felügyelet) biztosítását az önkéntes 
személyes szükségleteivel (támogatás). (Volunteer Now, 2012) 

 
Személyhez kapcsolódó támogatás az önkéntes menedzsmentben 
 
Az önkéntes menedzsmentben a támogatási funkciók az önkéntes koordinátor, és az önkéntes 
menedzser szerepéhez kapcsolódnak. Az önkénteseknek a szupervízor, a személyzet többi tagja és más 
önkéntesek is felajánlhatják támogatásukat. Az önkéntesnek nyújtott támogatás hivatalos/szervezett 
módon (pl. bevezetés, képzés, egy-egy találkozó, csoportos találkozó) és informális / nem szervezett 
módon (például az önkéntessel folytatott spontán beszélgetés) is felajánlható. Egy jó támogatási 
rendszer bármilyen stratégiát vagy kombinált stratégiát, és sokféle módszert és tevékenységet képes 
ötvözni. 
 
Az önkéntesek támogatása megtartásuk előfeltétele. Az önkéntesek támogatásának nyolc típusát 
különböztetjük meg. Ezek a következők: 
 

• Tanácsadás – Osszuk meg ötleteinket arra vonatkozóan mi lenne az adott önkéntes számára 
a legjobb cselekvési folyamat – merítsünk korábbi tapasztalatainkból! 
 

• Tájékoztatás nyújtása – Lássuk el olyan információkkal az önkéntest, amelyre egy konkrét 
helyzetben (pl. szerepismertetés, szükséges kapcsolatok stb.) szüksége lehet! 
 

• Közvetlen cselekvés – Tegyen valamit annak érdekében, hogy csökkenjen az önkéntesre 
nehezedő nyomás! 

 

• Képzés – Segítse az önkéntest a megfelelő tudás és készségek elsajátításában! 
 

• A rendszerek megváltoztatása – Dolgozzon az önkéntesek nehézségeit okozó rendszerek 
javításán és törekedjen azok megváltoztatására! Inkább a szervezeti fejlesztésre törekedjen 
az egyének fejlesztése helyett! 
 

• Személyes támogatás – Segítse az önkénteseket problémáik feltárásában és tegye lehetővé, 
hogy alternatív megoldásokat találhassanak azokra! 
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• Kölcsönös támogatás elősegítése – Tegye lehetővé, hogy az önkéntesek támogathassák 

egymást (pl. támogató csoport, partnerség, bajtársiasság)! 
 

• Szupervízori támogatás – Adjon visszajelzést az önkéntes teljesítményéről! (Volunteer Now, 
2012) 

 
 
Minden kategória egyfajta "stratégiát" jelenthet egy adott önkéntes támogatásához egy adott 
munkakörnyezetben. 
 
Egy jó támogatói rendszer bármilyen stratégiát vagy kombinált stratégiát képes magába foglalni. 
Különféle módszereket és tevékenységeket kell használni ahhoz, hogy ezt a támogatást az önkéntesek 
számára elérhetővé tegyük. 
 
Az önkénteseknek nyújtott támogatás az előfeltétele annak megtartsuk őket, ezért nem szabad 
megfeledkeznünk: 
 

• arról, hogy az önkéntesek tájékoztassuk a feladataikról. 
• arról, hogy feladatokat adjunk nekik 
• arról, hogy segítsünk nekik beilleszkedni a csoportba 
• az önkéntesek és az önkéntes koordinátor közötti rendszeres kapcsolat biztosításáról 

. 
A támogatás kulcsa az önkéntesek és a szervezet közötti folyamatos kommunikáció biztosítása, amely 
 

• megelőzi a konfliktusokat és a feszültséget; 
• elősegíti a kölcsönös bizalom és támogatás légkörének megteremtését 
• elősegíti a jelenlegi helyzetre és a szükséges változásokra vonatkozó információk megosztását 
• megakadályozza az önkéntesek távozását; 
• elősegíti az önkéntesek, az alkalmazottak és a kedvezményezettek közötti partnerség kialakítását 

 
A szociális intézményekben az önkéntesek támogatására kijelölt speciális pozíció, a mentor. Erről a 
pozícióról még több információt talál a SoVol eredmények: tréneri kézikönyvének: A szociális intézmény 
önkéntes mentorainak képzése című fejezetében. 

 
Az önkéntes munka szakmai felügyelete (szupervízió) 

 
A szociális intézményekben általában a szupervízor biztosítja az önkéntesek számára tartott szupervíziós 
lehetőségeket. Bizonyos esetekben, a szupervízor szerepét az önkéntes koordinátor tölti be, de jobban 
járunk, ha ezeket a szerepköröket egymástól elválasztjuk és két külön személyre bízzuk őket. A 
koordináció nem egyenlő az önkéntesek felügyeletével, ráadásul az önkéntesekkel való munka esetén 
szükség lehet a koordinátor és az önkéntesek közötti problémák megoldására is. 
 
A szupervíziót gyakran még mindig fenntartással kezelik, mivel az önkéntesek és/vagy szakemberek 
félnek az ellenőrzéstől. Amikor ezek az emberek meghallják a "szupervízor" szót, egy olyan ember 
rémképe jelenik meg előttük, aki a válluk felett átnézve mindenben, amit csinálnak, hibát akar találni. 
Lehet, hogy vannak olyan szupervízorok, akikre valóban ráillik ez a leírás, de a segítő szakmákban és az 
önkéntes menedzsmentben történő szupervízió a fent leírtaknak éppen az ellentéte. A szupervízor 
tanácsadóként és információs forrásként van jelen, segítséget ad a szupervízióba bevont dolgozónak, és 
érzelmi támogatást nyújt a nehéz, és sok elvárást támasztó munkához. Ugyanakkor a szupervízoroknak 
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meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az általuk felügyelt emberek jó és minőségi munkát végeznek – a 
kellő helyen vannak a kellő időben. 
 
A szupervíziónak három fő funkciója van: a vezetői vagy adminisztratív funkció, az oktatói funkció és a 
támogató jellegű funkció. Ezek erősen kapcsolódnak egymáshoz, de a szupervíziós folyamatban mindig 
van egy olyan funkció, amely túlsúlyban van a többivel szemben. (Vaska, 2012). Ez utóbbi funkciót jól 
tudjuk alkalmazni az önkéntesek ellenőrzésénél is. 
 
A vezetői vagy adminisztratív funkció a minőség biztosításához kapcsolódik és lényegében arról szól, 
hogy meggyőződünk arról, hogy az önkéntes valóban elvégzi-e azt, amit várunk tőle. Ennek a funkciónak 
a célja a munka minőségi színvonalának támogatása és megőrzése, valamint az önkéntes munka 
összehangolása a szervezeti politikával. Ez magában foglalhatja a szervezet és az igénybevevők által 
támasztott elvárások illetve az önkéntesek saját normáinak és értékeinek összehangolását! 
 
Oktatói funkció, az önkéntes egyéni tudásának, értésének és képességeinek fejlesztésére fókuszál. Ennek 
fontos részét képezi a visszajelzés adása, annak érdekében, hogy az önkéntesek a konkrét helyzetekből 
tanuljanak, felismerjék az erősségeiket és gyengeségeiket, és azonosítsák a további képzési és fejlesztési 
területeket. Ez az eljárás elsősorban arra irányul, hogy az önkéntes rálásson a saját tapasztalataira, 
ugyanakkor magában foglalhatja annak a lehetőségét is, hogy a szupervízor/mentor által megosztott 
információkkal által az egyének ismereteit és tudását is fejlesszük. 
 
A támogató funkciót a szupervíziós folyamat során, gyakran a fenti két funkcióval együtt alkalmazzuk. 
(Vaska, 2012). Ez az eljárás az önkéntes munkavégzéssel járó érzelmi folyamatokra fókuszál. A 
szupervízor fő funkciója ebben az esetben az, hogy egy olyan helyzetet biztosítson, ahol az önkéntes 
nyugodtan beszélhet a munkájáról és azzal kapcsolatban felmerülő esetleges problémákról, kérdésekről.  
A folyamat során az egyén képes lesz feltárni és kezelni a saját érzelmeit, és ez az önkéntes munkára is 
hatással lesz. A szupervízió célját nem a problémamegoldás, hanem az önkéntesek megfelelő módon 
történő támogatása jelenti. A támogatás (egy) másik kulcsfontosságú szempontja az önkéntesek 
elismerése és bátorítása, melynek révén értékes és képzett munkaerőként tekinthetnek magukra. 
 
A fenti felügyeleti funkciókat a gyakorlatban egyetlen személy biztosítja. (A kisebb szervezetek 
gyakorlatában ezeket az önkéntes menedzser látja el, aki egy személyben mentorként és szupervízorként 
is működik). 
 
Nemcsak az önkéntesnek, hanem a mentornak és a menedzsernek is szüksége van szupervízióra. Az az 
ideális, ha mind a mentornak, mind pedig a menedzsernek rendszeres külső szakmai felügyelet van 
biztosítva. Az önkéntes programban résztvevő önkéntesek mindegyikének és a fizetett személyzetnek 
biztosított szupervízió céljai: 
 

 a problémák feltárása és kezelése 

 új képességek megszerzése 

 szakmai és személyes fejlődés 

 a motiváció növelése és fenntartása 

 a munkamódszerek ellenőrzése 

 a munkahelyi konfliktusok kezelése 

 a munka hatékonyságának támogatása 

 a kedvezményezetteknek nyújtott szolgáltatások kibővítése 

 jó emberi és szakmai kapcsolatok kialakítása 

 a hozzáállás ösztönzése, a teljesítmény érdekében történő motiválás 
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 a szervezeti politika, szabványok, és normák tolmácsolása és alkalmazása 

 a kiégés megelőzése 

 kölcsönös visszajelzések (adni-kapni) 

 az autonómia elősegítése 

 a korlátok és félelmek leküzdése 

 a kedvezményezettek/ellátottak védelmének biztosítása a szakszerűtlen munkával szemben; 

 az alapvető etikai normák alkalmazása 

 a kedvezményezettek/ellátottak és a szervezet érdekeinek védelme  
 
A szupervíziós tevékenység megvalósításához bizalmi légkörre van szükség, amelyben az önkéntesnek azt 
kell éreznie, hogy meghallgatják, elfogadják, és nem érheti támadás. A szupervíziós megbeszélések nem 
minden önkéntes modellbe építhetők be, de mégis ez a legjobb módja annak, hogy sok önkéntest érjünk 
el, akik ily módon, visszajelzéseket adhatnak és kaphatnak. A szupervízió esélyt kínál az önkéntes 
munkájának nyílt, kétirányú megbeszélésére. A felügyeleti ülések lehetnek egyéniek vagy csoportosak. A 
legfontosabb alapelv az önkéntes és a szupervízor/mentor közötti bizalom megléte, illetve csoportos 
felügyelet esetében, az önkéntesek közötti bizalom megteremtése. 
 
Fontos megjegyezni, hogy a szupervízió nem egyenlő a támogatással, és a baráti beszélgetéssel. A 
szupervízió az egyén és a szervezet szükségleteinek és érdekeinek összehangolását biztosítja. (Volunteer 
Now, 2012) 
 
 

Tippek az önkéntesek szupervíziójához/ szakmai felügyeletéhez:  
 
• Rendszeresen (akár hetente) biztosítson szupervíziós megbeszéléseket! 

Győződjön meg arról, hogy mindenki értesült a meghirdetett alkalmakról, és 
megértette azok fontosságát! 

• A kevésbé fontos kérdések megválaszolását el lehet halasztani a következő ülésig – ezzel elkerülhető, 
hogy ugyanarra a kérdésre az önkéntes menedzsernek vagy a szupervízornak többször is kelljen 
válaszolnia. Ezáltal a napi szintű túlterheltség is elkerülhető! 

• Teremtsen jó hangulatot az ülések során, és ünnepelje meg az önkéntesek kisebb-nagyobb sikereit és 
eredményeit! 

• Nem szabad ujjal mutogatni azokra, akik hibáznak! Inkább azt kell elérni, hogy az egyének és a 
szakmai csapat együttesen legyenek képesek a nehéz helyzetek kezelésére! 

• Figyeljen az önkéntesek szükségleteire! Ha kell, iktasson be plusz alkalmakat, egyéni és /vagy 
csoportos megbeszéléseket! 

• A megbeszélések során értékelni kell az önkéntesek egyéni szükségleteit, és az egész csapat 
bevonásával (önkéntes menedzser, koordinátor és mentor) cselekvési terveket kidolgozni azok 
kielégítésére. 

• Olyan kreatív módszereket kell használni, amelyek az önkéntesek fejlődését és eredményeit 
hangsúlyozzák ki - pl. "kívánságkosár”, amelynek keretében minden önkéntes heti rendszerességgel 
meghatározza egyéni célját, mely a következő felügyeleti ülésen kerül értékelésre. 

 
Az önkéntes szupervízió három fontos kérdése 
Elliston (1999) szerint három fontos kérdést kell feltenni az önkéntes szupervízióban. A kérdések az 
önkéntesek önértékelésére irányulnak és a folyamatos fejlődést szolgálják. Ezeket a kérdéseket Mame 
Porter dolgozta ki évekkel ezelőtt. 
 
1. Mit szeret abban, amit csinál? 
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2. Ha még egyszer megtehetné, mit csinálna másképpen?  
3. Milyen segítséget vár tőlem?  
 
A kérdések megválaszolásával az önkéntest büszkeséggel fogja eltölteni a munkája, reflektálni tud majd 
arra, mi az, ami működött és mi az, ami nem, és szívesebben kér majd segítséget. Mindegyik kérdés 
lehetővé teszi a szupervízor számára, hogy negatív kritika nélkül, szakértelemmel és szaktanácsadással 
forduljon az önkéntes felé. 
A szupervíziós megbeszélés kérdéseit tartalmazó ellenőrző lista 
 
Az önkéntes szupervíziót segítő további kérdések a következők: 
 

 Az önkéntességről általában: Általánosságban hogy érzi magát az önkéntes tevékenység végzése 
közben? 

 Mi működik jól: Mi működik jól a programban? Van-e olyan tevékenység, amiben örömét lelte?  

 Mi nem működik jól: Mi nem ment jól? Történt-e olyasmi, amiben bizonytalan?  

 Kapcsolatok: Milyen a kapcsolata a csoport/szervezet többi tagjával?  

 Fejlesztési javaslatok: Hogyan lehetne az önkéntes programot továbbfejleszteni? Megkapta-e a 
megfelelő támogatást és képzést? 

 Személyes fejlődés: Van-e olyan támogatás vagy képzés, amire úgy érzi, hogy szüksége lenne a jobb 
munkavégzés/ beilleszkedés érdekében? 

 A szerep fejlesztése: Elégedett-e a szerepével? Hasznosnak érzi az idejét? Van-e olyan szervezeti 
feladat, amit szívesen végezne? Van-e olyan munkaterület, ahová szeretne belépni? 

 A legutóbbi ülésen elfogadott cselekvések: Az elmúlt ülésen abban állapodtunk meg, hogy …, 
beszéljük meg mennyit haladtunk ebben?  

 Új cselekvés? Van-e olyan cselekvés, amelynek végrehajtását ki kell tűznünk a következő ülésre?  
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7. AZ ÖNKÉNTESEK MEGTARTÁSA  

 
Annak érdekében, hogy önkénteseinket megtarthassuk meg kell előznünk a kiégést. Az önkéntesek 
kimerülésének leggyakoribb okait Tošner és Sozanská (2002) az alábbiak szerint ismertetik: 
 

• nagy a különbség az önkéntes által elvárt és a valódi tevékenység között, 

• azt érzik, hogy az általuk nyújtott segítség haszontalan, 

• nincs visszajelzés, dicséret vagy elismerés, 

• a feladatokban túl sok a rutin, és nincs semmi változatosság (nem tudni mit kell érteni pontosan 

a feladataik alatt), 

• sem a közvetlen munkatársak sem pedig a szervezet más alkalmazottai nem nyújtanak elég 

támogatást, 

• a végzett feladatnak nincs semmilyen presztízse, 

• nincs lehetőség személyes fejlődésre, 

• kezdeményezés, kreativitás hiánya, 

• az együtt dolgozók (személyzet és az önkéntesek) közötti feszültség 

 
Az önkéntesek olyan környezetben érzik jól magukat, amely javítja az önbecsülésüket. Magas 
önbecsüléssel rendelkező embereknek azokat tekintjük, akiknek egyidejűleg három motivációs igényük 
van kielégítve, a közös tulajdon, az egyediség és a hatalomérzet szükségessége. (McCurley, Lynch, 2000) 
 
A közös tulajdon itt azt jelenti, hogy az önkéntesek úgy érzik valamihez kapcsolódnak, valahová 
tartoznak, mégpedig egy olyan csoporthoz vagy szervezethez kötődnek, amellyel azonosulni tudnak. Egy 
jó önkéntes menedzser erősítheti ezt az érzést azáltal, hogy tiszteletben tartja az alább felsorolt egyszerű 
szabályokat: 
 

• az önkéntesek és az intézmény dolgozói egyenjogú partnerek legyenek, 
 

• az önkéntesekkel kapcsolatos követelmények nem lehetnek alacsonyabbak, mint 
a munkavállalóktól elvárt követelmények: az önkéntesek nem végezhetnek másodrendű 
feladatokat, de ugyanakkor nem szabad túlértékelni sem a szerepüket, 
 

• az önkéntes menedzsernek ugyanúgy kell viselkednie az önkéntesekkel szemben, mint az 
intézmény dolgozóival, 
 

• az önkéntes menedzsereknek a személyzettel kell dolgozniuk, így értékelik az önkéntesek 
tevékenységét. Az elismerésnek azonban valódi eredményeken kell alapulnia, különben az 
önkéntes úgy érezheti, hogy figyelmen kívül hagyják. 
 

• Az egyediség annak az érzése, hogy valaki hiteles, egyedülálló és jellegzetes tulajdonságokkal és 
jellemzőkkel rendelkezik. Az önkéntes koordinátor az egyediség érzését építi fel az önkéntes 
munka eredményeinek személyre szóló elismerésével. Az önkéntes menedzsernek elő kell hoznia 
az önkéntesben rejlő tehetséget. Egy pozitív és megértő környezetben az emberek önmagukat 
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adják. Egyedinek érezhetik magukat, miközben a csoport támogatását is élvezik. Az egyéniség 
fejlődését segítheti az önkéntes vezetők által nyújtott továbbképzés. 

 
• A hatalomérzet – pozitív értelemben a hatékonyság érzését jelenti, azt hogy az önkéntes képes 

a helyzeten változtatni. Ezért kell az önkénteseknek olyan munkát végezniük, amelynek van 
értelme. Még akkor is, ha egyszerű feladatot látnak el (pl. levelezés), el kell mondanunk, hogy 
milyen haszna van a feladatnak a szervezetre és a célcsoportra nézve, illetve, hogy mindez 
hogyan kapcsolódik más feladatokhoz, és a már elért eredményekhez. 
 

Egyedül a motiváció révén támogatható, serkenthető és befolyásolható az emberi viselkedés. Az egyén 
döntéseit és cselekedeteit sosem választhatjuk el az azokat mozgató motivációktól. Amikor 
önkéntességről beszélünk, azok a tényezők, amelyek rövid vagy hosszútávon az embereket arra 
motiválják, hogy nekivágjanak és részesei legyenek az önkéntes munkának egészen különbözőek 
lehetnek. Ezeknek a motivációs tényezőknek a megismerésével és megértésével az önkéntes vezető nem 
csupán a nehezebb pillanatokon segítheti át az önkénteseket, hanem az egyedi igényeinek megfelelő 
munkakörnyezetet is ki tudja alakítani. 
 
Az erre a területre vonatkozó elméletek és szakirodalmak áttekintésével, a motivációval kapcsolatos 
általános elméletek (például Maslow szükséglethierarchiai elmélete vagy Herzberg kéttényezős 
motivációs elmélete) mellett látható, hogy az 1970-es években kezdődött meg az önkéntességre 
vonatkozó döntéshozatalt támogató motiváció tanulmányozása, amely az 1980-as években felvázolt 
elméletekben konkrétabban strukturálódott. Ezek közül az elméletek közül három fő irányt tudunk 
meghatározni: (Brozmanová Gregorová, Matualyová, 2012): 
 

• A két vagy három tényezőre alapozott modell – Horton Smith (1981) szerint az önkéntesség 

motivációja elsősorban pszichés természetű és alapvetően altruista, ezért elkülönítette az 

altruisztikus (pl. a segítés jó érzése, másokkal törődés) és egoisztikus (kézzelfogható jutalmak, 

magukkal törődés) önkéntes motivációkat. 1987 –ben Fitch a társadalmi kötelességet is 

beemelte Smith elméletébe (ld. háromtényezős modell). 

• Az egydimenziós modell – Cnaan és Goldberg-Glen 1991-ben az összegyűjtött adatokat 
megvizsgálva rájöttek, hogy az egyének önkéntes munka motivációja nem csak egy bizonyos 
típusú tényezőre épül, hanem a lehetséges motivációs kategóriák kombinációjára. 28 motívumot 
azonosítottak és megalkották az önkéntes motivációs skálát (Motivation to Volunteer MTV 
scale). Cnaan és Goldberg-Glen azt is megfigyelték, hogy az önkéntesek nem különböztetik meg a 
különböző típusú motívumokat, és nemcsak egy motívumuk van (önzetlen és önző motivációk), 
illetve, hogy ezek a motívumok egyszerre több kategóriába is tartoznak. Arra a következtetésre 
jutottak, hogy ezeknek az indítékoknak a kombinációja az egész önkéntesség tapasztalat része, 
ezért az önkéntes motivációi egy egydimenziós modellel magyarázhatók. 
 

• A multifaktoriális modell - Clary, Snyder és munkatársaik 6 különböző motivációs tényezőt 
határoztak meg - értékek, az új tudás elsajátításának és megszerzésének szükségessége, 
életpálya, társadalmi megfelelés, az önbecsülés és az egyénre negatívan ható érzelmektől való 
védelem. 

 
2016-ban a MOVISIE – Holland Szociális és Fejlesztési Központ - kutatást végzett az önkéntesek 
különböző típusainak meghatározására Hollandiában. Ennek a kutatásnak az eredménye egy olyan 
modell lett, amely az önkénteseket négy típusba sorolta: ez az önkéntes besorolási modell. Ez a modell 
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azon a feltételezésen alapszik, hogy az egyes önkéntes típusoknak eltérő igényei, kívánságai és vágyai 
vannak az önkéntes munkával kapcsolatban. 
 
Az önkéntes besorolási modell négy dimenzióval rendelkezik; két dimenzió függőlegesen: biztonság és 
kihívás, valamint két dimenzió vízszintesen: egóra fókuszált és a csoportra fókuszált. Minden egyes 
önkéntes eltérően mozog ezekben a dimenziókban. 
 

• A függőleges szint jelöli azt a módot, ahogyan az önkéntest a szociális intézményekben 
alkalmazzák. Az önkéntesek egy része a munkája során mindig kihívásokat keres, önkéntesként 
pedig lehetősége nyílik arra, hogy kísérletezzen, vállalkozzon, létrehozzon és kockáztasson. Az 
önkéntesek egy másik része a biztonság és a szervezeti struktúra által nyújtott előnyöket élvezi. 
Ők biztonságos és nyugodt önkéntes munkára vágynak. 

• A vízszintes szint önkéntes a társadalmi környezettel szemben tanúsított magatartást jelöli. Az 
önkéntesek egy része énközpontú magatartást tanúsít: önkéntesként saját tehetségükre, 
függetlenségükre és képességeik megerősítésére koncentrálnak. Az önkéntesek egy másik 
csoportja csoportközpontú viselkedést mutat, amellyel inkább a társadalmi környezetükhöz 
igazodnak. 

 
Ez a négy dimenzió egy modellen belül kerül bemutatásra, és biztosít keretet az önkéntesek négy 
típusának meghatározásához. Ezek: kereskedők, ösztönzők, szolgáltatók és ellenőrzők. 
 

1. A kereskedők kihívásnak veszik az önkéntes munkát, valamint a személyes fejlődés 
formájának tekintik. Inkább képességeik megerősítésére koncentrálnak, mint mások 
elfogadására. A kereskedők nagyon aktívak és kezdeményezők. A nyitottság, a növekedés és 
a befolyásolás képessége nagyon fontos számukra. 
 

2. Az ösztönzők is úgy tekintenek az önkéntes munkára, mint ami tele van esélyekkel és 
kihívásokkal, de nagyobb társadalmi elismertséget és elfogadást igényelnek. Az ösztönzőknek 
világos eredményekre van szükségük önkéntes munkájuk során. A csapatmunka, az 
útmutatás és a visszajelzés nagyon fontos számukra. 
 

3. A szolgáltatók önkéntes munkájukban biztonságot és nyugalmat keresnek. Serkentőként 
nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a társadalmi elfogadottságra. A mások iránti gondoskodás 
és a megbecsülés az, ami fontos számukra. Tiszta célok, átlátható struktúra és a feladatok 
egyértelmű meghatározása biztosítja számukra az önkéntes munkájukhoz szükséges 
biztonságot. 

 
4. Az ellenőrzők – a szolgáltatókhoz hasonlóan –, az önkéntes munkában inkább a biztonságot 

és nyugalmat keresik. Ők felelősséget és felügyeletet vállalnak. Inkább önmagukra 
fókuszálnak, és kevésbé összpontosítanak a társadalmi környezetre. Az ellenőröknek 
egyértelmű megállapodásokra és szabályokra van szükségük. Fontos számukra, hogy 
befolyásuk legyen. 
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Ez a modell a négy dimenziót és a négy önkéntes besorolást mutatja be: 
 

 
   

     

Forrás: https://www.movisie.nl/ 
 
Az önkéntesek kategóriákba sorolásával nagyobb tudásra lehet szert tenni abban a vonatkozásban, hogy 
kit kell felvenni, hogyan kell kiválasztani (hogyan lehet őket megszólítani), valamint arról, hogyan lehet 
iránymutatást és támogatást nyújtani nekik. A sikeres önkéntes menedzsmentnek ez fontos eszköze. Az 
önkéntesek megfelelő módon történő támogatásával és ösztönzésével sikeresebb lesz az önkéntesek 
megtartása. 
 
Az önkéntesek motivációjának jobb megértése érdekében lehet kérdőívet is használni, melyet az 
Önkéntes menedzserek képzése szociális intézményekben című – tréneri kézikönyvben talál. Az 
eredményeket meg lehet vitatni az önkéntesekkel, és a sajátosságaiknak megfelelően lehet hozzájuk 
közelíteni. 
Az önkéntes menedzsernek, a szervezet tagjainak és a személyzetnek sem szabad megfeledkezni arról, 
hogy az önkéntesek által végzett munka egyik támogató, motiváló eszköze a jó, informális, 
interperszonális kapcsolat. Az önkéntesek menedzselése elképzelhetetlen humor, informális 
beszélgetések, nyitottság nélkül, a találkozókon, megbeszéléseken akár kávét, üdítőitalt és fagylaltot is 
fogyaszthatunk, mindezt nyugodt és bizalommal teli légkörben. 
 

Az önkéntes 

munka lehetőséget 
ad       

A környezet 

elfogadásához  

igazodás  

 

Maga az önkéntes tevékenység 

a fő cél  

A képesség és 

függetlenség 

visszaigazolása  

Kihívás 

Biztonság 

Énközpontú Csoportközpontú  

Kereskedő Ösztönző  

Ellenőrző Szolgáltató 

https://www.movisie.nl/
https://sovol.files.wordpress.com/2018/07/trainers_handbook_training_volunteer_managers_1st_version.pdf


69 
 

 

8. AZ ÖNKÉNTESEK ÉS MUNKÁJUK ELISMERÉSE  

 
Az elismerés az eredményes önkéntes program folyamatos, integrált összetevője. Az elismerés megtartó 
és egyben motivációs eszköz is. Az önkénteseket el kell ismerni a helyi közösségnek, a szervezetnek, a 
kedvezményezetteknek és a fizetett alkalmazottaknak nyújtott támogatásukért. Ez nem csupán az 
alapvető emberi szükségletek kielégítésére szolgál, hanem az önkéntesek abbéli motiválására is, hogy a 
továbbiakban is folytassák a tevékenységüket. Az elismerés az önkéntesek erőfeszítéseinek nyugtázására 
is szolgál. Segítségével nagyra lehet értékelni az önkéntesek által a szervezet számára végzett munkát, az 
önkénteseknek pedig megadja a szakszerűség és a hozzájárulás érzését. Az elismerés és a jóváhagyás az 
önkénteseket jóérzéssel, örömmel tölti el, arra vonatkozóan, hogy a munkájukat sikeresen végezték el. 
Az elismerés nyilvános kimondása annak, hogy az önkéntes erőfeszítései értékesek, és nemcsak a 
szervezet, hanem a közösség számára is. Az önkéntes elismerése több mint egy kitűző vagy egy oklevél; 
kultúrát teremt, amely az önkéntesek számára megvilágítja, hogy amit tesznek, azt értékelik, és 
fontosnak tartják a program sikere szempontjából. Az elismerés lehet formális vagy informális, kívülről 
vagy belülről jövő. Az elismerésben fontos szerepet játszhat egy mentor, egy koordinátor, egy 
szupervízor vagy egy másik alkalmazott a szervezetből. A különböző országokban más és más eszközöket 
használnak az önkéntességen alapuló kompetenciák elismerésére, amelyek szintén felhasználhatók. 
 
Az elismerés az egyén vagy csoport fejlődésének elismerése és megerősítése (Michigan 4-H Recognition 
Handbook). Lipp (2011) különbséget tesz az értékelés és az elismerés között. Az értékelés "köszönetet 
mond", amelyet formális és informális módon lehet megtenni. Az elismerés, ahogy a szótöve "ismerés" is 
mutatja, azt az üzenetet közvetíti, hogy valaki tudatában van és értékeli az önkéntes által adott egyedi 
hozzájárulást. Fontos mind a kettőt adni, mind az értékelést, mind az elismerést. 
 
Ahogy Merril (2005) mondja, az önkéntes menedzserek inkább folyamatként, mint termékként 
tekintenek az elismerésre.  
 
Az önkéntesek elismerése azért fontos, mert: 
 

• Hozzájárul a morálhoz. Az önkéntesek szempontjainak figyelembevétele, a számukra kijelölt 
munkaköri feladatok összekapcsolása az igényeikkel, és tevékenységük elismerése - mindez csak 
növeli az önkéntesek elégedettségét és hajlandóságát arra, hogy továbbra is a szervezetnek 
dolgozzanak. 

• Hozzájárul a termelékenységhez. Ha az önkéntesek értelmes feladatokat kapnak, és ezek 
elvégzését megfelelő módon jutalmazzák és elismerik, akkor úgy érzik majd, hogy tartoznak 
valahová és a teljesítményük fontos. Ez pedig növeli a termelékenységet. 

• Hozzájárul a megtartásukhoz. Az önkéntes menedzser sok időt, erőfeszítést és energiát fektet az 
önkéntesek toborzásába. Biztosítani kell tehát, hogy a szervezet javára folytassák az önkéntes 
tevékenységet. Az önkéntesek biztosan a szervezetben maradnak, ha elismerve és odatartozónak 
érzik magukat. (Humphrey-Pratt, 2006) 

 
Az önkéntes érdemeinek elismerésében az egész szociális intézmény fontos szerepet játszik, ez nem 
csak az önkéntes menedzser felelőssége. Az önkéntes elismerése nem kizárólag a menedzser feladata, 
bár természetesen van benne szerepe. Minden szociális intézményben dolgozó fizetett alkalmazottnak ki 
kell vennie a részét az önkéntesek folyamatos elismeréséből. Ahogyan minden munkahelynek saját 
egyedi vállalati kultúrája van, a szervezet légköre nagy hatással lehet az önkéntes tapasztalataira. Fontos, 
hogy az önkéntesek jól érezzék magukat, hogy a csapat tagjaként értékeljék és ismerjék el őket. 
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Az elismerés szorosan kapcsolódik a motivációhoz. Akkor a leghatékonyabb az elismerési folyamat, ha 
az embereket olyan dolgokkal jutalmazzák, amelyek számukra fontosak vagy relevánsak. Mivel az 
önkénteseket különféle motivációkkal tudjuk ösztönözni, akkor járunk el a legjobban, ha a különböző 
helyzetekben különbözőféleképpen ismerjük el őket. (Merril, 2005). A szervezetben résztvevő 
önkéntesek megtartásának kulcsa motivációjuk meghatározása, (mi motiválja őket), majd a motivációjuk 
alapján történő elismerés. A motivációt és az elismerést összekapcsolva lehet felismerni azokat az 
okokat, amelyek miatt az önkéntesek be lettek vonva a szervezetbe, ill. az önkéntesek számára fontos 
módon lehet elismerni a részvétel értékét. (Humphrey-Pratt, 2006). 
 
McClelland, Atkinson és más szerzők (1953) szerint az emberek háromféle motivációtípust mutatnak: 
hovatartozás, teljesítmény, hatalom/befolyás  
 

Az önkéntes 
motiváció típusa 

Az önkéntes sajátossága Elismerési ötletek 

Hovatartozás  Részt vesz a csoportos 
projektekben. 

 Szeret személyes kapcsolatban 
lenni a szupervízorával, vagy 
mentorával. 

 Jó embernek akar látszódni. 

 Szereti, ha kedvelik. 

 Szocializációs lehetőségeket 
keres 

 

 Születésnapra vagy egyéb alkalmakra 
üdvözlőkártya, ajándék, stb. 

 Elismerő levél a szupervízornak az 
ellátottakkal végzett munkájukról. 

 Nem várt köszönetnyilvánítás 

 Személyre szóló díjak, és 
köszönetnyilvánítás az ügyféltől. 

 Lehetőség a konkrét kedvezményezetti 
kör igényeinek kielégítésére. 

 Bankettek, ebédek, piknikek, 
kirándulások vagy közösségi 
rendezvények. 

 Prezentációkon vagy fényképeken 
bemutatni az önkénteseket vagy 
a munkájukat. 

Teljesítmény  Fő célok és határvonalak 
kidolgozásának és 
visszajelzésének igénye. 

 Egyedülálló teljesítmény 
elérésének igénye 

 A siker eléréséhez célok 
kitűzése. 

 Felelősségvállalás igénye. 

 Kézzelfogható jutalom igénye. 
 

 Kézzel fogható díjak, kitüntetések vagy 
kitűzők. 

 Elismerő levél a testületi tagoktól vagy 
a helyi újságokban cikk az 
eredményeiről 

 A saját ötletek felhasználásának 
lehetősége a célok elérése érdekében 

 Részvétel az alkalmazotti 
értekezleteken, ha szükséges 

 Regionális, állami vagy nemzeti díjra 
való nevezés 

 Nem szabad az idejüket pazarolni 

 Színes névkitűzők, jelvények a 
szervezetnél eltöltött idő tiszteletére. 

Hatalom/befolyás  Hatással lenni másokra és 
befolyásolni másokat. 

 Szívesen tanít másokat. 

 Tud válaszolni emberek vagy 
programok igényeire. 

 Megnyerő munkaköri megnevezés 

 Folyamatban lévő program vagy 
webhely név számukra. Széleskörű 
elismerés, amelyet a hatalomban levő 
emberek látnak 
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 Pozíciót és felelősséget keres 

 Fontos számára a cím, ami 
hatalmat tükröz. Státusz és 
presztízsfüggő 

 Levél, amely elismeri hatását és 
jelentőségét, és amelyet elküldenek 
újságokba és magazinokba. 

 Elküldeni önkéntes szemináriumokra, 
felkérés mások tanítására 

 Befolyásos embereknek és a médiának 
történő bemutatás 

Forrás: Fox, Arcemont, Martin: Ideas for Volunteer Recognition.  
 
Az elismerést személyre kell szabni és egyénileg kell kialakítani. Az önkéntes menedzsernek minden 
erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy személyre szabott elismerést adjon, és hogy állandó 
kapcsolatban álljon az egyes önkéntesekkel. Az önkéntes elismerésénél nincs "mindenkihez egyformán 
illő" megközelítés. Az elismerés fajtái annyira változatosak és sokrétűek lehetnek, mint maguk az 
egyének. Az az elismerés, amelyet az önkéntesek jól fogadnak és értékelnek egy adott helyzetben nem 
biztos, hogy egy másik szituációban is a legmegfelelőbb és leghatékonyabb lesz. Minden egyes önkéntes 
egyedi. Minden önkéntes program sikere annak megértésén alapul, hogy az önkéntesek mindenben 
különbözőek lehetnek: alkatban, korban, sokféle készséget és képességet hoznak magukkal és különböző 
okokból jelentkeznek a munkára. Ennek a felismerése lehetőséget nyújt az önkéntes koordinátor 
számára, ahhoz hogy megfelelő módon, hatékonyan és érzékenyen vegye figyelembe az egyéni 
preferenciákat. 
 
Egyensúlyba kell hozni az önkéntesek különféle típusai között az informális és formális elismerési 
módokat. Az informális elismerés minden önkéntes program állandó eleme. A fogadó szervezet minden 
alkalmazottja fontos szerepet játszik az informális elismerésben. Az önkéntesek üdvözlése és a velük való 
napi kapcsolattartás az informális elismerés részét képezi. A fogadó szervezet valamennyi munkatársa 
minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megtanulja az önkéntesek nevét, elismerje 
jelenlétüket, és értékelje hozzájárulásukat. Akadnak azonban olyan önkéntesek is, akik számára a 
formális elismerés a fontosabb és ettől érzik magukat motiváltnak. Az önkéntesek formális elismerésének 
hagyományos és strukturált módszerei vannak. Az önkénteseknek elismerő okleveleket, kitűzőket vagy 
más jelképeket adhatunk, amelyek emlékeztetik őket a szervezetben végzett munkájuk elismerésére. Az 
önkénteseket nyilvánosan is elismerhetjük újságban, rádióban vagy televízióban, illetve a közösségi 
médiában.  
 
Tippek a megfelelő elismeréshez: 
 

 Legyen időszerű és spontán! Minél tovább vár vele, annál nehezebb lesz kimondania, és annál 
kevésbé lesz hatásos a dicséret! Mondja ki azonnal, ne halassza az éves értékelés időpontjára! 

 Legyen őszinte! Ha nem úgy gondolja, inkább ne is mondja! Ha megpróbáljuk becsapni az 
önkéntest, a nonverbális kommunikációnk azonnal elárul minket, és a dicséret mesterkéltnek és 
kikényszerítettnek fog hatni! 

 Legyen pontos! Ügyeljen a részletekre! Pontosan határozza meg, miért volt fontos az önkéntes 
munkája! A “kisebb” és “nagyobb” tetteket egyaránt ismerje el! 

 Non-verbális (szavak nélküli) elismerés. Egy kedves hátbaveregetés, egy kacsintás, egy mosoly, 
egy beleegyező bólintás, csillogó szemek, - háromszorosára növeli, mindazt, amit csupán 
szavakkal szeretnénk kifejezni. A dicséret hatása a közlés módjától függően felerősödhet vagy 
csökkenhet. 

 Alkalmazza gyakran! Az önkéntesek többszöri elismerése a teljes önkéntes év/időszak során, 
informális alapon történjen!  Mondanivalóját mindig kezdje a"köszönöm” szóval! 
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 A személyt ismerje el, ne a munkát! A legjobb, ha az egyén hozzájárulását ismerjük el, nem 
pedig a végeredményt. A "Nagyszerű munkát végzett!" mennyivel szebben hangzik, mint az, 
hogy "Ez egy nagyszerű munka!” 

 Legyen következetes! Győződjön meg arról, hogy a szervezetben/intézményben kialakított 
elismerési formákat következetesen fent lehet-e tartani a következő években! Egy, az 
önkéntesek elismerésére szervezett vacsora egy évre meghatározhatja a majdani önkéntesek 
elvárásait! 

  Testreszabás. Minél jobban megismeri az önkénteseket és érdeklődési köreiket, annál inkább 
fogja tudni, hogyan kell elismerni őket, ahhoz, hogy különlegesnek érezzék magukat. 
 
 (Volunteer Appreciation Guide – Útmutató az önkéntesek elismeréséhez, Lip, 2005) 

 
Néhány ötlet és tipp az önkéntesek elismerésére (Mc Curley, Lynch, 2005): 
 
Az elismerés kifejezésének napi szintű eszközei: 
 

• "Köszönöm" 
• Így dicsérjünk:"Nagyszerű munkát végzett!" 
• Hívjuk meg az önkénteseket egy kávéra! 
• Kérjük ki a véleményüket! 
• Reggelente üdvözöljük az önkénteseket! 
• Tanúsítsunk figyelmet személyes érdeklődési körük iránt! 
• Mosolyogjunk rájuk! 
• Elégedettséggel szóljunk róluk a vezetőnek (a jelenlétükben)! 
• Kis köszönő cédulákat adjunk nekik! 
• Munka után hívjuk meg őket egy frissítőre! 
• Hangsúlyozzuk az önkéntes személyiségének pozitívumait! 
• Tájékoztassuk az önkénteseket a szervezetnél tett legutóbbi látogatás óta történt dolgokról! 

 
Az elismerés kifejezésének közvetítő eszközei: 
 

• Hívjuk meg az önkénteseket ebédelni! 
• Biztosítsuk az étkezés lehetőségét a megbeszéléseken is! 
• Az általuk készített terméken tüntessük fel a nevüket!  
• Adjunk referenciát! 
• Tegyük be őket fontos munkacsoportokba vagy bizottságokba! 
• Grafikus megjelenítések segítségével mutassuk be, hogyan haladnak a céljaik felé! 
• A főbb közreműködőket név szerint is említsük meg a vezetőségnek szóló jelentésekben! 
• Az önkénteseket hívjuk meg az eredmények ismertetésére! 
• Biztosítsunk lehetőséget számukra a képzésekre történő beiratkozásra, vagy szakmai 

találkozókon való részvételre! 
• Teljesítményükről közöljünk újságcikkeket és hírleveleket! 
• Köszöntsük fel őket születésnapjukon! 
• Ünnepeljük meg az általuk elért jelentős eredményeket! 
• Tegyük lehetővé, hogy az önkéntesek képviseljék szervezetünket a fontos alkalmakkor! 

 
Az elismerés fontosabb eszközei: 
 

• Készítsünk speciális sapkákat, ingeket, táskákat, napirendet! 
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• Ösztönözzük az önkénteseket, hogy írjanak cikket egy választott munkahelyi teljesítményükről! 
• Plakett vagy oklevél átadásával ismerjük el azokat, akik a legtöbbet fejlődtek! (más címen is 

adhatunk oklevelet)! 
• Biztosítsunk számukra jó minőségű eszközöket a feladatok elvégzéséhez! 
• Az önkéntes újságban közölt fényképe alatt jelenjen meg az általa végzett kiváló tevékenység! 
• Adjunk újabb pozíciót és felelősséget az önkéntesnek! 
• Az önkéntesek munkáját köszönjük meg az újságban! 
• Készítsünk dobozt a javaslatoknak és az ajánlásoknak! 
• Üssük el humorral a stresszes pillanatokat! 
• Szervezzünk tanulmányutakat! 
• Támogassuk az önkénteseket számukra fontos szakmai kapcsolatok kiépítésében! 

 
Ezen a linken még több, az önkéntesek elismerésére szolgáló ötletet talál a Volunteering Australia 
ausztrál önkéntes szervezet jóvoltából: http://volunteeringaustralia.org/wp-content/uploads/VA-
Managers-101-Ways-to-Recognise-Your-Volunteers.pdf  
 

 

Gyakorlat: Nézze át az ellenőrzőlistát és válassza ki azokat az elemeket, amelyekről úgy 
véli, hogy segíthetik az önkéntesek motiválását és megtartását saját 
intézményén/szervezetén belül! 
 

 
 
 

 "Köszönjük" szó. 

 Elmondani az önkéntesnek, hogy remek munkát végzett. 

 Kapcsolatba kerülni egy "másik valósággal", azaz elsajátítani egy új szemléletet. 

 A szabadidő eltöltésének vonzó és aktív módja 

 Jó hangulatú munkakörnyezet 

 Kikapcsolódási lehetőségek 

 Új barátok és munkacsoport 

 Közös értékek megosztása 

 Hasznosságérzés 

 Barátságos légkör 

 Új információk, tapasztalatok, tudás, készségek megszerzése 

 Továbbképzési lehetőségek 

 Visszajelzés a személyes fejlődéshez 

 Önmegvalósítási lehetőség 

 Saját ötletek és víziók megvalósításának lehetősége 

 Tapasztalat, hogy mit képesek megtenni, megszervezni 

 A láthatóság lehetősége 

 A jól végzett munkából származó kellemes érzés 

 A másokon való segítés igényének kielégítése 

 A valahova tartozás igényének kielégítése 

 Az elismerés iránti igény kielégítése 

 Az önbecsülés növelése 

 Névnapi vagy a születésnapi köszöntések 

 Tanúsítvány a képzésben való részvételről 

http://volunteeringaustralia.org/wp-content/uploads/VA-Managers-101-Ways-to-Recognise-Your-Volunteers.pdf
http://volunteeringaustralia.org/wp-content/uploads/VA-Managers-101-Ways-to-Recognise-Your-Volunteers.pdf
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 Ajánlólevelek 

 Köszönőlevelek 

 Részvétel a kizárólag önkéntesek számára tartott rendezvényeken 

 Részvétel az alkalmazottakkal közösen tartott rendezvényeken 

 Különleges ajándékok 

 Tréneri pozíció az új önkéntesek betanítására 

 Nyilvános elismerés 

 Médiában megjelentetett interjú az önkéntesekkel  

 
Eszközök az önkéntesség során szerzett kompetenciák elismerésére és érvényesítésére 
 
Az önkéntesség a nem-formális oktatás egyik módja, melynek során az emberek újfajta készségeket, 
kompetenciákat, ismereteket fejlesztenek ki és sokféle tapasztalatot szereznek. Az önkénteseket az 
egyes országokban kifejlesztett különböző eszközökkel segíthetjük abban, hogy felismerjék és 
érvényesítsék ezeket a tapasztalatokat és kompetenciákat. 
 
Annak érdekében, hogy az önkéntesség még láthatóbbá váljon a munkaerő-piacon, valamint a 
továbbképzésben is megjelenhessen, Horvátországban Az önkéntességről szóló törvény 2013. évi 
módosítása a hosszú távú önkéntes projektekben résztvevők esetében lehetővé tette egy, a szerzett 
kompetenciákról – ismeret, szakértelem és gyakorlat – szóló tanúsítvány kiállítását. Ennek a 
dokumentumnak a célja, hogy támogassa az önkénteseket az önkéntesség során szerzett kompetenciáik 
(tudás, készségek, és a hozzájuk tartozó autonómia és felelősség) elismertetésében, és egy harmadik fél 
részére történő bemutatásában. A tanúsítvány kidolgozásához az egész életen át tartó tanuláshoz 
szükséges kulcskompetenciák európai referenciakerete szolgált alapul. A törvényről angol nyelven még 
többet olvashat az http://kompetencije.hcrv.hr/en honlapon. 
 
A Romániában létrehozott www.Hartavoluntariatului.ro online felület a fogadó szervezeteknek nyújt 
segítséget az önkéntes bizonyítvány, a VoluntPass kiállításában. A tanúsítványokat az egyes önkéntes 
tapasztalatok alapján állítják ki. A dokumentumnak tartalmaznia kell az önkéntesség időtartamát, és a 
végzett önkéntes tevékenység típusát. A szervezeteknek egy tevékenységi jelentés kitöltésére és 
kibocsájtására is lehetőségük van, melyben az önkéntes által végzett főbb tevékenységek és 
kötelezettségek, valamint az önkéntesség során szerzett 5 kompetencia kerül részletes bemutatásra. A 
dokumentum célja, hogy segítse az önkéntesek munkaerő piaci elhelyezkedését. 
 
Az önkéntesség során elsajátított szakértelem és kompetenciák értékelésének eszközeit (VAEB) 
eredetileg az IRIV – az Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat (Önkéntesség 
Információs és Kutató Központja) nevű francia területen működő szervezet dolgozta ki a Leonardo 
projekt keretében. 
 
A projekt címe: “Az önkéntes tapasztalatok értékelése: az önkéntesség során, informális tanulási keretek 
között szakmai céllal szerzett tapasztalatok és képességek azonosítása, felmérése és értékelése”. Ennek 
keretében hét országból gyűjtöttek adatokat: Franciaországból, Németországból, Ausztriából, 
Magyarországból, Olaszországból, Lengyelországból és az Egyesült Királyságból. Ezt a francia kísérleti 
projektet az EU Leonardo da Vinci szakképzési programja és Champagne-Ardenne régió tanácsa 
támogatta. A projekt honlapja: www.eEuropeassociations.net. Az előzetesen megszerzett tudás 
érvényesítését (EVC) több területen is szisztematikusan fejlesztik. A MOVISIE (Holland Szociális és 
Fejlesztési Központ) létrehozott egy, a megszerzett kompetenciák elismeréséről szóló dokumentumot 
(EVC) az önkéntesek számára. Erre vonatkozóan a MOVISIE mint az önkéntes szektor kutatóintézete) egy, 
az elismertetésre vonatkozó eljárást is kidolgozott. Az eljárás anyagát az önkéntes portfóliója és két (egy 

http://kompetencije.hcrv.hr/en
http://www.hartavoluntariatului.ro/
http://www.eeuropeassociations.net/
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szupervízornak szóló és egy értékelőnek szóló) útmutató képezi. További információ: 
https://www.movisie.nl/publicaties/evc-procedure-vrijwilligerswerk 
 
Szlovákiában létezik egy az önkéntesség során szerzett kompetenciák és készségek elismertetésére 
szolgáló online eszköz, a Vskills for Employment. Ezt az online eszközt egy tesztelési időszak után, 2015 
elején vezették be. A Vskills for Employment lehetővé teszi az önkéntesek számára, hogy szerzett 
kompetenciáikat a Besztercebányán működő Matej Bel Egyetem szakbizottsága hivatalosan is elismerje. 
 
Az Erasmus + programok által támogatott projektek Youthpass tanúsítványt adnak. 
Ha többet szeretne megtudni az Youthpass-ról, annak fontosságáról, és arról, hogyan szerezhetik meg az 
önkéntesek, kattintson erre a linkre: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ 
 
További hasznos eszközöket találhat a CIVCIL projekt weboldalán is: www.civcil.eu   
Az önkéntes tapasztalatot értékelő kompetencia portfóliókat az azokat kidolgozó Assessing a Voluntary 
experience- AVE mintaprojekt weboldalán találja: http://www.iriv-vaeb.net/projet-
pionnier9.php#portfolio  
 
 

https://www.movisie.nl/publicaties/evc-procedure-vrijwilligerswerk
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
http://www.civcil.eu/
http://www.iriv-vaeb.net/fichiers/Projet%20Vaeb%202003-2006.pdf
http://www.iriv-vaeb.net/fichiers/Projet%20Vaeb%202003-2006.pdf
http://www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier9.php#portfolio
http://www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier9.php#portfolio
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9. AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉSI SZEMPONTJAI 

 
Az önkéntes program létrehozásában az önkéntesek külsős csapattagoknak tekinthetők. Az önkéntesek a 
szervezeti struktúrán belül helyezkednek el, a kedvezményezettek, azok rokonai és a szervezet partnerei 
is a csapat részének tartják őket. Ezért az előbb említett két csoportot mindenképpen tájékoztatni kell az 
önkéntes programról és az önkéntesekről, különösen azokban az országokban, ahol még nincs kialakult 
hagyománya az önkéntességnek. 
 
Az önkéntes programról szóló tájékoztatót a szervezeten belül, mindenki számára jól látható helyen kell 
elhelyeznünk, és az önkéntes tevékenységről szóló információkon kívül, az önkéntesek fotóit, az 
önkéntes menedzser telefonszámát is fel kell tüntetnünk rajta. Az önkéntesek igazolványait ugyanezen a 
helyen tartsuk. A személyi igazolvány méretű fényképes önkéntes igazolványnak az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia: név, születési év, az önkéntes programhoz való csatlakozás dátuma, az önkéntes pozíciója. 
Ezek a dokumentumok azt a célt szolgálják, hogy az intézmény dolgozói, kliensei, és azok hozzátartozói 
képesek legyenek a szervezetben dolgozó önkéntesek azonosítására. Vannak olyan szervezetek is, ahol az 
önkéntesek egyenruhát is viselnek – többnyire egy “önkéntes” feliratú pólót. Abban az esetben, ha az 
önkéntesek nevükkel ellátott kitűzőket viselnek, azt javasoljuk, hogy a vezeték és a keresztnév mellett jól 
látható helyen tüntesse fel az “önkéntes” megjelölést. 
 
A szervezetbe való belépéskor és távozáskor az önkénteseknek a munkanaplóba bele kell írniuk az 
önkéntes tevékenység dátumát, típusát, megnevezését és a munkavégzés pontos idejét. Speciális 
esetben, az önkéntes szolgáltatást igénybevevő kedvezményezetteket (ellátottakat) is fel lehet tüntetni. 
A munkavégzésről szóló igazolást az önkéntes menedzser vagy mentor állítja ki. A nyilvántartás vezetése 
több okból is fontos. Például Szlovákiában az Önkéntességről szóló törvény szerinti nyilvántartást 
ajánlják. Az időnyilvántartást az állampolgárok által végzett önkéntes munkaórák áttekintésére lehet 
használni, ahogy bármely állampolgár a jövedelemadójának 3% -át is felajánlhatja egy non-profit 
szervezet számára, úgy az idejét is, és ez a nyilvántartás az önkéntesek számára is hasznos lehet, 
amennyiben tevékenységükről ilyesfajta visszaigazolást kérnek. 
 
Az önkéntes menedzsernek az önkéntesek bevonását követően azonnal létre kell hoznia egy ún. 
önkéntes adatbázist, amely folyamatos frissítést igényel. Az adatbázisnak a következőket kell 
tartalmaznia: név, születési idő, cím, pozíció, e-mail cím, mobiltelefonszám, önkéntes heti munkaideje 
stb. Az egyes országokban egyértelmű jogszabályi rendelkezések vannak az önkéntes tevékenység 
nyilvántartására vonatkozóan, ezért kérjük, vegye figyelembe az ön országára jellemző vonatkozó 
szabályokat és előírásokat! Az önkéntesség magyarországi szabályozását és a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényt (Köt.) előírásait az „Útmutató az önkéntes törvényhez – 
amit a fogadó szervezeteknek tudniuk érdemes” című kiadvány tartalmazza.  
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényről magyar előírásokat itt olvashatja el! Az adatbázis 
készítésénél az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) is vegye figyelembe! Az 
önkéntesek számára elérhető adatbázis az önkéntes menedzser és más alkalmazottak elérhetőségeit 
tartalmazza. Ennek köszönhetően az adatbázisban szereplő tagok a rendszeres megbeszéléseken és 
találkozókon kívül is kapcsolatba léphetnek egymással.  

http://www.oka.kicsiperec.hu/sites/default/files/attachment/3/torvkiadvanyszervezeteknekjavitott1_0.pdf
http://www.oka.kicsiperec.hu/sites/default/files/attachment/3/torvkiadvanyszervezeteknekjavitott1_0.pdf
https://encryption.eset.com/hu/
https://encryption.eset.com/hu/
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10. AZ ÖNKÉNTESEK ÉS AZ ÖNKÉNTES PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 

 
Az értékelés - az önkéntes menedzsment folyamat egyik lépéseként - két részre osztható. Az első rész az 
önkéntesek értékelésére irányul, a második pedig az önkéntes program monitoringjáról és értékeléséről 
szól. A monitoring jelentése: szisztematikus napi, heti, havi gyakoriságú teljesítményértékelés, amely az 
adott aktuális eredményeket és a kitűzött célokat veti össze. A második részhez ajánljuk elolvasni 
a SOVOL partnerek által készített kiadványsorozatból o Az önkéntesség hatásvizsgálata és az 
eredmények kommunikációja, Kézikönyv szociális intézmények számára című kiadványt, amelyben még 
több információt talál az önkéntes program értékelésére vonatkozóan: 
https://sovol.wordpress.com/outcomes/.  
 
 Az önkéntesek értékelése  

 

Az önkéntesek értékelésének egyik formája az értékelő megbeszélés. Az értékelő megbeszélés egy olyan 
megbeszélés, amelyen mindkét fél jelen van. Ennek során a résztvevők beszélhetnek az önkéntesek 
teljesítményéről, kifejezhetik irántuk érzett elismerésüket, és megvitathatják a fejlődésükre vonatkozó 
javaslatokat. 

 
Az önkéntesek értékelése a gyakorlatban egyszerűen a dicséret vagy elutasítás kifejezéséből áll. A pozitív 
értékelés lehetőséget nyújt arra, hogy jutalmazza azokat, akik jól dolgoznak. Gyakran találkozunk ilyen 
aktív és megbízható önkéntesekkel. Az önkéntes menedzsernek ezért köszönetet kell mondania az 
önkénteseknek minden adandó alkalommal, és ki kell emelnie az önkéntesek összes pozitívumként 
értékelhető képességet és teljesítményét. Az értékelő megbeszélés annak megállapítására is szolgál, 
hogy az önkéntesek hogyan látják a saját munkájukat. Egyes önkéntes pozíciókban (súlyos betegekkel, 
fogyatékkal élőkkel, bántalmazottakkal, hajléktalanokkal folytatott munka) előfordulhat, hogy az 
önkéntes túlterheltté válik vagy kiég. Főleg azon nagyon lelkes önkéntesek esetében történhet ez meg, 
akik nem vigyáznak és túlságosan bevonódnak az önkéntes tevékenységbe. A szupervízornak, önkéntes 
menedzsernek illetve mentornak az értékelés alatt (vagy a szupervíziós megbeszélések során) észlelnie 
kell a kimerültség jeleit. Sok esetben a szupervízió értékelő megbeszélés is egyben. Az önkéntesek 
személyes értékelése természetesen nemcsak pozitív lehet. Amennyiben az önkéntes által végzett 
tevékenység nem kielégítő, el kell utasítani az önkéntest, hiszen szem előtt kell tartani a 
kedvezményezettek, a szervezet és az önkéntesek védelmét is.  
 
Az önkéntesek problematikus viselkedésének kezelésére vonatkozó elvek: 
 

• Legyen hiteles! 

• Legyen konkrét, pontosan nevezze meg mi az, amit az önkéntes megtesz és mi az, amit nem! 
 

• Emelje ki az önkéntesek pozitív tulajdonságait és azokat a készségeket és képességeket, amikben 
jeleskednek! 

 
• Beszéljen a szervezetre és az önkéntes szolgáltatás igénybevevőire vonatkozó tudnivalókról és 

szabályokról és azok következményeiről! Mutasson rá, hogy a program, a szervezet és az 
igénybevevők egyaránt minőségi szolgáltatást várnak el! 

 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/
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• Kérdezze meg az önkénteseket, mennyire elégedettek magukkal a tevékenység során? Kérje ki a 
véleményüket az esetleges javítási lehetőségekről! 

 
• Őszintén beszéljen azokról a területekről, amelyek fejlesztésre/ módosításra szorulnak! 

 
Mindig biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy az önkéntes véleményét is meghallgassuk a 
történtekről. McCurley és Lynch (2002) a következő tanácsokat adják a pozitív korrekció alapvető 
lépéseinek betartása érdekében: 
 

1. Hagyja, hogy az önkéntes ismertesse a nem megfelelő viselkedést! 

2. Válassza el a viselkedést az önértékeléstől! 

3. Mondjon az önkéntesnek valami pozitívumot! 

4. Kérje meg az önkéntest, hogy javítsa ki a hibáit! 

5. Ha a teljesítmény javult, dicsérje a pozitív változást! 

 
Az önkéntesnek a programból való elbocsátásáról szóló döntés az utolsó lehetőség. Ha így kell 
döntenünk az azért lehet, mert önkéntes menedzsmentünk kudarcba fulladt már az elején -, mert nem a 
megfelelő önkéntest választottuk ki, vagy, mert a szupervízió vagy a képzés nem lett megfelelően 
kiválasztva/elvégezve. McCurley és Lynch (2000) más lehetőségeket is kínálnak nekünk arra nézve, mit 
tehetünk, mielőtt végleg megszüntetnénk az önkéntessel való (munka) kapcsolatot. Ezek: 
 

• Hangsúlyt fektetni a vezetésre: Az önkéntes nem értette meg az elején a szabályokat és azok 
betartásának fontosságát. Ezeket újból ki kell hangsúlyoznunk és újfajta megközelítésben kell 
ismertetnünk ahhoz, hogy az önkéntes megérthesse fontosságukat! 
 

• Új munkaterületre való átirányítás: Ha lehetősége van rá, az önkéntesnek egy másik önkéntes 
pozíciót adhat! Előfordulhat, hogy a szervezet tagjai kezdetben nem ismerték meg az önkéntesek 
érdeklődési köreit, vagy nem értették észrevételeiket, de az is, hogy maguk az önkéntesek voltak 
azok, akik rosszul ítélték meg saját teljesítményüket. Próbálják ki tehát magukat egy új 
tevékenységben, aztán majd meglátjuk… 
 

• A képzés megismétlése: Ha lehetősége van rá, elküldheti az önkéntest egy másik tanfolyamra. 
Vannak, akiknek több időre van szüksége bizonyos technikák elsajátításához, vagy más 
megközelítést igényelnek. Ha az önkéntesnek hiányzik valamilyen konkrét tudása, biztosítani kell 
neki egy újbóli egyéni képzés lehetőségét. 
 

• Feltöltődés: Az önkéntesnek valószínűleg csak egy kis pihenésre van szüksége, különösen abban 
az esetben, ha sokat követelő helyzetekkel vagy ellátottakkal dolgozik. Nem az önkénteseknek 
kell ezt felismerni. Egy jó szupervízornak vagy önkéntes koordinátornak kell észlelni ezt a 
problémát. Ezért néha el kell, hogy "rendeljenek" az önkéntes számára egy kis pihenőt, ami akár 
hetekig, hónapokig is eltarthat. 
 

• Ajánlás: Az önkéntes idővel rájöhet arra, hogy sem a szervezet/intézmény, sem az önkéntes 
tevékenység nem alkalmas neki, és hogy valójában valami egészen mást keres. Ilyenkor egy 
másik szervezetet ajánlhatunk neki, amelyről úgy véljük, képes lesz a számára megfelelő 
lehetőséget biztosítani. 
 

• Távozás: Előfordulhat, hogy az önkéntes már nem tudja olyan színvonalon ellátni az egyes 
feladatokat, ahogy azt korábban tette. Ilyen esetekben, köszönje meg és ismerje el az önkéntes 
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addigi munkáját, és segítse abban, hogy az intézményből méltósággal, jó érzéssel távozzon! Ezzel 
elejét veheti a mindkét fél számára veszélyes és kellemetlen helyzeteknek! 
 
Amennyiben az önkéntes tevékenysége már nem javítható/fejleszthető; egy nem megfelelő 
önkéntes viselkedés többször is megismétlődik; vagy az önkéntesek személyes okból maguk 
döntenek úgy, hogy elhagyják a szervezetet – a szervezetnek a munkakapcsolatot meg kell 
szakítani. 
 

 
 
Valójában az önkéntes program értékelése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megtudjuk, mi az, ami az 
önkéntes menedzsmenten belül javítható, illetve hogyan növelhető annak színvonala az önkéntesek 
számára. Másrészt az értékelés lehetőséget ad az elért eredmények közzétételére a nyilvánosság, a 
média, és a finanszírozók felé. Az értékelés megadja valaminek az értékét. Meghatározza a program 
eredményeinek jelentőségét és minőségét. Az önkéntes program megfelelő értékelése segítséget nyújt 
Önnek és szervezetének a kritikus döntések meghozatalában, például, hogy az önkéntesek erőfeszítései 
közül melyek voltak eredményesek, és melyek azok, amik felfüggesztésre, vagy változtatásra szorulnak, 
illetve a jövőben melyek lesznek azok a területek, ahol a szervezet a lehető legjobban tudja kihasználni a 
szűkös erőforrásokat. 
 
A nyomonkövetésnek (monitoring) és az értékelésnek nem kell túlságosan időigényesnek lennie. Ez a 
folyamat korlátozódhat csupán az önkéntes részvétel egyik aspektusára, vagy vonatkozhat az egész 
programra.  Ami ennél is fontosabb, hogy ez nem csak egy papírmunka. Az értékelésből egyértelműen ki 
kell derülnie annak, mi megy rosszul (és hogy mi működik jól) illetve, hogy milyen útmutató lépéssekkel 
tudunk szolgálni az egyes teendők javításához. 

A nyomonkövetés (monitoring) az önkéntes programhoz kapcsolódó tények és számadatok 
összegyűjtésének folyamata. Ezek alatt általában az alábbiakat értjük: 

• Önkéntesek száma 
• Demográfiai adatok figyelembe véve az adatkezelési előírásokat 
• Adatok arra vonatkozóan, hogy milyen gyakran és mennyi ideig önkénteskednek az emberek 
• Az önkéntesek által végzett tevékenység típusa 
• Az önkéntes hozzájárulás közgazdasági értéke 
• Az önkéntesek bevonásának költségei 
• Az önkéntessel kapcsolatba került kedvezményezettek száma 

Az ellenőrzésre vonatkozó információk naponta, havonta vagy negyedévente gyűjthetők be. A 
monitoring segít ellenőrizni, hogy a tevékenység a várakozásoknak megfelelően valósul-e meg. Ezen 
információk összegyűjtésével látni lehet, ha valami nem működik jól, vagy éppen a vártnál jobban 
működik, illetve, hogy van-e olyan, amiben változtatni kell a programban. Annak a megállapítása, hogy 
hány önkéntes jelentkezett, hány tréninget tartottak, stb., nem írja le és nem méri a hatásokat, mivel 
nem mondja meg, hogy milyen változásokat tapasztaltak az érintettek. Azonban a későbbi értékelési 
folyamathoz szükséges információkat tartalmazza. 
 
Az értékelés magában foglalja azokat az összegyűjtött információkat, amelyek felhasználásával válaszolni 
lehet az önkéntes programra vonatkozó kérdésekre, fel lehet tárni az esetleges hiányosságokat és 
fejlesztéseket, és be lehet mutatni az eredményeket, pl. az önkéntesek munkája közötti különbségeket. 
Az értékelés folyamatába a monitoring információk elemzése és bármilyen begyűjtött visszajelzés, 
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esettanulmány, önkéntes tapasztalat beletartozik. A monitoringból származó információk leírják a 
történteket. Az értékelés egy lépéssel előbbre van annál, mint amit a neve sugall, azt jelenti, hogy ennek 
a leíró jellegű információnak “értéke” van – hogy az elért hatás megfelelő-e? Érdemes volt-e, megérte-e 
belefektetnünk az erőforrásokat? A tapasztalt hatáshoz milyen mértékben járult hozzá a program 
eredménye és az önkéntesek bevonása? 

Az értékelés két fő típusa: 

• Formatív, azaz “tájékoztató” értékelés. Egy tevékenység, vagy projekt folyamatos fejlesztését és 
kivitelezését segíti. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezéssel vagy a folyamattal kapcsolatos kérdésekre válaszol, 
például "Milyen mértékben jut el a program a kedvezményezettekhez?". Ez a monitoring információk 
arra vonatkozó értékelését jelentené, hogy hányan vettek részt az elvárt résztvevők számával szemben. 

• Szummatív azaz “összefoglaló” értékelés. Ez a program vagy projekt érdemeiről, értékeiről szóló 
átfogó következtetések megfogalmazását jelenti, melyre gyakran azok befejezése után kerül sor. A 
szummatív értékelések olyan kérdésekre adnak választ, mint a “Hogyan és milyen mértékben részesültek 
a kedvezményezettek az önkéntességből?” illetve “Mennyire volt eredményes az önkéntes program? 
(megérte-e  a ráfordítás (erőforrás) ezt az eredményt)?  
 
(Útmutató az önkéntesség hatásának méréséhez, 2013 - Guide to Measuring impact of volunteering, 
2013) 
 
Az önkéntes program értékeléséhez kétféle adattípusra van szükségünk: kvantitatív (mennyiségi 
outputok, "kemény") és kvalitatív (minőségi inputok, "puha") adatokra. A jó értékelés kvantitatív és 
kvalitatív méréseket egyaránt alkalmaz, ezáltal teljesebb képet mutatva az önkéntes programról. 
 
Kvantitatív adatok 
Az információkat számokkal adják meg. Számos különböző adat áll rendelkezésre, például: 
 

 A programba bevont önkéntesek száma éves, havi, heti bontásban 

 Az önkéntességgel töltött összes óraszám  

 Az önkéntes munkaórák közgazdasági értéke  

 Azoknak a kedvezményezetteknek száma, akiknek az önkéntesek segítettek 

 Az önkéntesekkel dolgozó fizetett alkalmazottak száma (milyen mértékben?) 

 A szervezetben átlagosan önkéntességgel töltött idő  

 A forrásokat, ahonnan az önkéntesek tudomást szereztek a szervezetről  

 Az önkéntesekre vonatkozó kategóriák: kor, nem, stb.  

 Az önkéntes tevékenység eredményeként keresett vagy megtakarított pénzösszeg, több más 

mutatószám között 

 
A napi szintű tevékenységről a kérdőívek és interjúk segítségével szerezhetünk kvantitatív információkat, 
amelyeken keresztül felszínre kerülnek a program szolgáltatásait igénybevevők érzelmei és véleményei, 
amelyek nagy befolyással bírnak. 
 
Kvalitatív adatok 
 



81 
 

Az önkéntesség hatásának egyes aspektusait nem egyszerű számszerűsíteni. Ezeket nevezzük kvalitatív, 
azaz minőségi adatoknak. Ezek alatt többek között a megnövekedett személyzeti morállal járó 
immateriális javakat, a közösségi kapcsolatok javulását, a programok iránti fokozott érdeklődést és a 
szervezet iránti lojalitást értjük. A kedvezményezettek növekvő elégedettségét eredményező, jólétüket 
javító és a közösségi támogatást fokozó programeredmények is példaként hozhatók a kvalitatív 
szempontból mérhető immateriális javakra. Kvalitatív adatokat tartalmaznak az elbeszélések, interjúk, 
megjegyzések és észrevételek, (szolgálati/működési) bizonyítványok, valamint a szervezeti jelentések. 
Ezek az ún. “puha” adatok valószínűleg nagyobb szerepet fognak kapni az értékelési folyamatban, mint a 
“kemény” adatok, bár a tények és a számok is fontosak. Minden értékelés a munkakör meghatározásával 
kezdődik. Jól kidolgozott munkakör nélkül az önkéntes menedzserek, mentorok és szupervízorok nem 
tudják, mit várjanak el és mit kérjenek az önkéntesektől. (McCurley, Lynch, 2000). 
 
Az önkéntes program kvalitatív értékelésének számos módszere létezik. Az önkéntesek, a 
kedvezményezettek és az alkalmazottak strukturált, félig strukturált és nem-strukturált beszélgetések 
során értékelhetik a program minőségét és hatékonyságát – vagyis megbeszélések, fókuszcsoportok, 
interjúk és kérdőívek formájában. 
 
Bizonyos esetekben érdemes - az idő, a kapacitás és tanulmányi okok miatt - megválasztani az értékelő 
kérdőív módszerét. Ezek azok az esetek, amikor az önkéntesekre vagy az egész programra vonatkozó 
értékelést tőlünk, vezetőktől illetve más személyektől - kollégáinktól, alkalmazottainktól, 
kedvezményezetteinktől (igénybevevőinktől) vagy azok családtagjaiktól - kérik. Ebben az esetben a 
kérdőívben szereplő válaszok archiválásra kerülnek, majd később visszatérünk rájuk, különösen az 
értékelés és az összehasonlítás okán. 
 
Például az önkénteseknek szóló kérdőívben olyan kérdéseket tehetünk fel, mint: 
 

 Mennyiben teljesültek azok az Ön által megfogalmazott elvárások, amelyekkel az első találkozóra 
érkezett? 

 Melyik feladat jelentette Önnek a legnagyobb kihívást? 
 Mi az, amivel szívesen kiegészítené az önkéntes tevékenységét? Mi az, ami hasznos lenne 

Önnek? 
 Hogyan értékeli az önkéntes menedzserrel folytatott kommunikációt és együttműködést? Min 

változtatna ezzel kapcsolatosan? 
 A szupervíziós megbeszélések vonatkozásában mi az, amit hasznosnak és támogatónak talál? Mit 

talál még szükségesnek? 
 
Az intézmény dolgozói számára készített kérdőívben felmerülhetnek olyan kérdések, mint például: 
 

 Az önkéntesek által végzett tevékenység előnyös-e a szervezet számára? 
 Az önkéntesek által végzett tevékenység hatással van-e a kollektíva kapcsolataira? 
 Vannak-e olyan változások a szervezetben, amelyeket az önkéntes tevékenység hozott magával? 

Ha igen, akkor melyek ezek? 
 Véleménye szerint, a szervezetén belüli önkéntes tevékenység hordoz-e magában bármilyen 

kockázatot? 
 Változott-e a véleménye az önkéntesekről, mialatt azok a szervezetben dolgoztak? Milyen 

irányba? 
 Ön szerint az önkéntes segítheti a személyzeti munkát? 

 
A kedvezményezettekkel / célcsoportokkal folytatott beszélgetés vagy kérdőívezés során olyan 
kérdéseket tehetünk fel (McCurley, Lynch, 2000), mint: 
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 Mit szeret az önkéntesekben? 
 Mit nem szeret az önkéntesekben? 
 A programunknak van-e értelme az Ön számára? 
 Ha igen, az milyen értelemben hasznos az Ön számára? 
 Megbízik az önkéntesekben? 
 Mit változtatna az önkénteseken? 
 Milyen osztályzattal értékelné őket? (pl. 1-10-ig) 
 Ajánlaná-e az önkénteseket más klienseknek/ egy másik szervezetnek/intézménynek? Válaszát 

indokolja! 
 Az önkéntesek által Önnek nyújtott szolgáltatások közül melyik a leghasznosabb? 
 Az önkéntesek megbízhatóak? 
 Megjelentek-e mindig a megbeszélt időben? 

 

Az összegyűjtött adatokat, elemezni és értelmezni kell. 

 
Az outputok vagy a kvantitatív adatok esetében ez magában foglalhatja a következőket:  
Sikerült-e megfelelni az önkéntes toborzás céljainak? Az önkéntesek széleskörű és sokszínű háttérrel 
rendelkeznek?  

 
Az eredmények vagy kvalitatív adatok alapján megkérdezheti:  
 

Elérte-e mindazt, amit maga elé kitűzött, vagy voltak-e váratlan eredmények, például néhány önkéntes 
abbahagyta-e az önkéntességet fizetett munkáért, amelyben aztán felhasználta az önkéntesség során 
szerzett tapasztalatokat?  
 Le kell vonni a következtetéseket a szerzett tapasztalatok alapján. Az információk értelmezésekor azt 
is figyelembe kell vennie, vannak-e más lehetséges magyarázatok is a leszűrt következtetésekre 
vonatkozóan. Miután felismerte a hiányosságokat, meg kell vizsgálnia, hogyan tud azokon javítani. A 
javításra irányuló javaslatoknak reálisnak, konkrétnak és megvalósíthatónak kell lenniük. Mindez jó 
alkalmat biztosít az output és az eredmények felülvizsgálatára. (https://www.ncvo.org.uk) 

https://www.ncvo.org.uk/


83 
 

11. AZ ÖNKÉNTESSEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEZÁRÁSA  

 

Természetesen a személyes érdeklődés, a jó kapcsolatok és az önkéntesek komplex figyelemmel kísérése 
ellenére is csökkenhet az önkéntesek száma. Az önkéntesekkel folytatott együttműködés 
megszüntethető:  
 

• Az első interjú során - amikor kiderül, hogy a felek (az önkéntes és a szervezet) motivációi és 
elvárásai különböznek egymástól. Ezt a folyamatot különösen az nehezítheti, ha az önkéntes nem 
tudja megérteni, miért nem alkalmas az adott tevékenység végzésére. 
 

• Kis idő elteltével - az első napokban vagy hetekben. Az önkéntes valódi képet kaphat az 
önkéntes munka jellemzőiről és tartalmáról, és megismerheti a határait. Sok félelem leküzdhető 
a szupervízorral /önkéntes menedzserrel folytatott konzultációk során. Egyes esetekben 
elegendőnek bizonyulhat az önkéntes tevékenység vagy a kedvezményezett “cseréje”, más 
esetekben viszont jobb, ha megszüntetjük az együttműködést. 
 

• Hosszabb idő elteltével - Történhetnek változások az önkéntes magán- vagy szakmai életében. 
Az új feladatok korlátozhatják az önkéntes kapacitását (különösen a szabadidő mennyiségét). 
Ezért megtörténhet, hogy az önkéntes egyre kevesebb feladatot vállal, illetve az is, hogy 
személyes okokból (pl. a város egy másik részébe költözött, férjhez ment, teherbe esett, szülővé 
vált, beteg lett). nem vállalja azok teljesítését.  
 

Búcsút mondani az önkéntes menedzser egyik legnehezebb feladata. Annak ellenére, hogy gyakran 
lelkes emberekkel dolgoznak együtt, problémás önkéntesekkel is találkoznak. A jó önkéntes 
menedzsment folyamatot az ilyen típusú önkéntesek megfelelő kezelésének képessége jellemzi. 
McCurley és Lynch (2000) olyan rendszert kínál, amely segít Önnek az ilyen helyzetek kezelésében: 

 
• Egyértelmű filozófia kidolgozása. Az önkéntesekkel való együttműködés megszüntetésének 
módja a tervezés, különösen az önkéntes stratégia részét kell, hogy képezze, és a döntésben 
lehetőség szerint több alkalmazottnak is részt kell vennie. 
 
• Olyan rendszer bevezetése, amely lehetővé teszi az önkéntesekkel való együttműködés 
megszüntetését. Egy ilyen rendszer segíti az önkéntes menedzsert a döntéshozatal 
problémamentes kezelésében, ugyanakkor egyaránt igazságos a szervezettel és az önkéntessel 
szemben. Ha a rendszert a megfelelő módon építik fel, a problémás önkéntesek maguk döntenek 
úgy, hogy távoznak, még azelőtt elküldenék őket. Ez a rendszer a következőkből áll: 
 

 Figyelmeztetés / Előzetes információk: 
 

o Az önkéntesek toborzására vonatkozó szabálycsomag kidolgozása. 
 
o Az önkéntesek e szabályokról szóló tájékoztatását szolgáló rendszer 
kidolgozása. Olyan mechanizmusról van szó, amely segítené a szabályok 
átültetését a mindennapi gyakorlatba (munkaköri leírások és szerződések, 
amelyekben elmagyarázzák az önkéntes tevékenység követelményeit). 
 

 Vizsgálat / döntéshozatal: 
 



84 
 

o Folyamat az önkéntes hibalehetőségeire vonatkozó döntések vizsgálatára. Be 
kell vezetni egy olyan folyamatot, amely alapján eldönthető, hogy az önkéntes 
hibázott-e. Ez történhet az önkéntesek rendszeres értékelésének formájában pl. 
szupervíziós megbeszéléseken keresztül. Azokat az önkénteseket, akiknek a 
teljesítménye nem megfelelő, szembesíteni kell a kudarcukkal, és tanácsokkal 
kell ellátni stb. Bizonyos esetekben szükség van arra, hogy más önkéntesek vagy 
alkalmazottak is megerősítsék, hogy az önkéntes hibázott. 
 

 A rendszer bevezetése: 
 

o A szabályoknak, az elutasításnak és a büntetésnek mindenkire nézve 
igazságosnak és elfogulatlannak kell lenniük, nem személyre szabottnak. 

 
Az együttműködés megszűntetésekor az önkéntes menedzser számára fontos, hogy értékelje az 
önkéntes pozitív képességeit és tulajdonságait, valamint tevékenységét a többi önkéntes és a kollégák 
előtt. Ebben a pillanatban, annak ellenére, hogy az együttműködés megszűnésének különböző okai 
lehetnek, az önkéntes koordinátornak nem szabad megfeledkeznie arról, hogy köszönetet mondjon az 
önkéntesnek. Az alábbiakban néhány tippet talál a távozási interjú levezetéséhez McCurley a Lynch 
(2000) ajánlásában: 
 

• Az interjút olyan környezetben kell megszervezni, amely bizalmi légkört biztosít az önkéntes és az 
önkéntes koordinátor méltóságának biztosításához. 
 

• Legyen meggyőző, hiteles és közvetlen! Az önkéntesnek meg kell értenie, hogy ezek az elválás 
pillanatai, és hogy a továbbiakban már nem térhet vissza a szervezethez. 
 

• Ne vitatkozzon, csak tényeket közöljön! Ennek a megbeszélés az a célja, hogy békésen 
tájékoztassa az önkéntest arról, hogy a továbbiakban már nem kap szerepet a szervezetben. A 
megbeszélés további részében már ne módosítsa az önkéntes távozására vonatkozó döntését! 
 

• Legyen reális! Ne adjon tanácsot! 
 

• Miután meghallgatta az önkéntes véleményét és reakcióját, zárja rövidre az interjút! Jelezze 
egyértelműen távozási szándékát elfoglaltságaira hivatkozva! 
 

• A megbeszélést követően küldhet egy levelet az önkéntesnek, amely részletesen ismertetheti az 
együttműködés megszüntetésének okait. Döntéséről a többi önkéntest, az ellátottakat, és az 
intézmény dolgozóit is tájékoztatnia kell, az ahhoz vezető okok ismertetése nélkül. Ilyenkor külön 
figyelmet kell fordítani azokra a kliensekre, akik már hosszú ideje kapcsolatban álltak az 
önkéntesekkel. Amennyiben lehetséges, ők kapjanak új önkéntes segítőt. 
 

Példa: Távozási interjú minta 
 
Az önkéntesek úgy érzik, hogy őszintébb és nyíltabb visszajelzést adhatnak, 
amikor befejezték önkéntes tevékenységüket a szervezetnél. A távozási interjú 
lehetőséget ad értékes visszajelzések gyűjtésére, amely segíthet a szervezetnek javítani a 
munkamódszerein és megtanulni, hogyan lehet jobban megtartani az önkénteseket. Az önkéntesek nem 
kötelesek részt venni a távozási interjúban, ilyenkor köszönetet kell mondani nekik az idejükért és 
őszinteségükért, és újra emlékeztetni kell őket arra, hogy milyen sokkal járultak hozzá a szervezet 
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munkájához. Ez az egyszerű ellenőrző lista / sablon biztosítja azt, hogy a távozási interjú egybefüggő, 
ellentmondásoktól mentes és könnyen lefolytatható legyen. Az alábbiakban egy írországi önkéntes 
szervezet, a Volunteer Ireland távozási interjúját közöljük, amelyet ön saját szervezetéhez igazíthat. 
 
Nagyra értékeljük a velünk szerzett önkéntes tapasztalatokról tett visszajelzéseket. Értékesnek találjuk 
megjegyzéseit és bízunk benne, hogy ezek az információk a későbbiekben javítani fogják a munkánkat, és 
így még jobb minőségű önkéntes tapasztalatot szerezhetnek a nálunk tevékenykedők.  
 
Önkéntes neve:___________________Önkéntes pozíció:____________________ 
Az önkéntes szolgálat kezdete és vége: Távozási interjú készítője:  
Dátum:  
 
1) Mi az elsődleges oka a távozásának (ikszelje be)? 

 Közlekedés/elköltözés  

 Az önkéntes tevékenység típusa 

 Személyes okok 

 A mentorálás minősége 

 Saját vállalkozás indítása 

 A munkafeltételek 

 Karrierlehetőségek 

 Juttatások és térítések 

 Egészségügyi okok 

 Az elismerés hiánya 

 Egyéb, sorolja fel 
 
2) Mit kedvelt legjobban a nálunk töltött önkéntesség során? 
3) Mi az, amit nem kedvelt a nálunk töltött önkéntesség során? 
4) Felkészültnek érezte magát az önkéntesként betöltött szerepére? 
5) Megfelelő volt-e az önnek nyújtott támogatás és szupervízió? 
6) Szervezeti politikánk és eljárásaink támogatták vagy akadályozták a munkáját? 
7) Vannak-e olyan javaslatai, amelyekkel javíthatnánk az önkéntes programunkon? 
8) Ajánlaná-e a szervezetünket másoknak? 
9) Van-e még valami, amit megosztana velünk önkéntes tapasztalatai kapcsán? 
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