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Bevezetés 

Jelen kézikönyvünk az önkénteseket integráló európai szociális intézmények azon igényeire kíván reagálni, amelyek az önkéntesség hatásvizsgálatának 

lefolytatásával, a vizsgálati eredmények közösségekben való kommunikációjával, illetve az önkéntes munka értékének minél hatékonyabb kiaknázásával 

kapcsolatban fogalmazódnak meg. A SOVOL projekt keretein belül 6 ország szakemberei működtek közre egy olyan eszközkészlet kidolgozásában, amely a 

szociális intézményeket segíti az önkéntes programok elindításában. Jelen kézikönyv is a készlet részét képezi. 

Az önkéntes programok elindításához a szociális intézményekben mind kezdeti erőforrás-befektetés, azt követően pedig folyamatos befektetések 

szükségesek, amelyek olyan elvárásokat támasztanak a programokkal szemben, hogy azok képesek legyenek a helyi közösségen belüli értékteremtésre. 

 

. 

Az önkéntes programok strukturált hatásvizsgálati stratégiája megkönnyíti a szociális intézmények képviselőinek, hogy egyértelmű és számszerűsíthető 

képet kapjanak az önkéntesek hozzájárulásának értékéről. A rendszeres hatásvizsgálatok által bármilyen 

típusú szociális intézmény közvetlenül összeköthetné az önkéntesek bevonását az intézmény gazdasági 

hatékonyságának növelésével, ezáltal pedig az intézményi célokat is egy magasabb szinten lehetne 

megvalósítani. 

Ahhoz, hogy mindez létrejöjjön, rendkívül fontos a megfelelő eszközök kiválasztása, amelyek révén egyre 

több szociális intézmény ismerheti majd meg az önkéntesek bevonásával járó előnyöket, valamint azokat 

a szociális intézményeket, amelyekben már működnek önkéntes programok és folyamatosan, újabb és 

újabb erőforrások befektetésével fejlesztik azokat. 

Egyre több nemzetközi szervezet ismeri el az önkéntes tevékenység fontosságát. 2001-ben az Egyesült 

Nemzetek Szervezete Közgyűlése az önkéntesség támogatásáról szóló ajánlásokba foglalt 

állásfoglalásában az önkéntességet “minden olyan stratégia fontos elemeként határozta meg, amely a 

szegénység csökkentésére, a fenntartható fejlődésre, az egészség megőrzésére (..), valamint a társadalmi 

kirekesztés és megkülönböztetés (diszkrimináció) leküzdésére irányul”. 

 

Tíz évvel később az Európai Bizottság a 2011-es évet az Önkéntesség Európai Évévé nyilvánította, annak 
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érdekében, hogy "felhívja a figyelmet az önkéntesség értékére és fontosságára" (Európai Unió Tanácsa, 2009). 

A kézikönyv fő célja, hogy segédletet nyújtson a szociális intézményekben megvalósuló önkéntes programok hatásának méréséhez és azok 

kommunikációjához. 

 

Kézikönyvünkben olyan fontos szakaszoknak szentelünk figyelmet, mint a tervezés, az értékelés, illetve a közösség tájékoztatása az intézményben 

végbemenő - az önkéntesekkel való együttműködés által magvalósult - változásokról. Jelen kiadványunkat – nagyságtól függetlenül – minden olyan 

intézmény alkalmazhatja, amely céljai elérése érdekében önkénteseket von be a munkájába.  Mivel itt a fő cél a szociális intézmények kapacitásának 

növelése az önkéntesség területén, kézikönyvünket bármilyen típusú, a témában érdekelt, önkénteseket fogadó szervezet egyaránt hasznosíthatja. 

 

A. A Kézikönyv felépítése 

Bevezető fejezetünkben igyekszünk feltárni a hatásvizsgálati folyamat lehetséges vonatkozásait és szemléltetni egy, az elért hatás mérésére és 
kommunikációjára szolgáló rendszer kidolgozásának lehetséges előnyeit. Ezt követően azok a kulcsfontosságú fogalmak kerülnek bemutatásra, amelyekkel 
dolgozni fogunk.  

Első fejezetünket az önkéntességre vonatkozó hatásvizsgálatnak szenteljük. Megvizsgáljuk azt a négy lépést, amelyek segítenek minket célunk elérésében. A 
fejezetből az is kiderül, hogyan kell meghatározni a célokat, hogyan tervezzük meg a hatásvizsgálati tervet, illetve, hogy hogyan lássunk hozzá az adatok 
összegyűjtéséhez, majd feldolgozásukhoz.   

Az adatok összegyűjtése után a 2. részben megnézzük, hogyan használhatjuk fel a hatásvizsgálat eredményeit. Miért fontos az eredmények közlése? Ki a 
célcsoportunk? Mit kell szem előtt tartanunk, miközben kommunikálunk és mi a kommunikáció legjobb módja? – ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk ebben 
a fejezetben. 

Könyvünk 3. részében ajánlásokat fogalmazunk meg és azokkal a kihívásokkal foglalkozunk, amelyek a hatásvizsgálati és az eredményeket közlő folyamat 
tervezése és lefolytatása során fordulhatnak elő. 

 

B. Miért fontos a hatásvizsgálat? 

A fenntartók, a támogatók és egyéb érdekeltek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a szociális intézményekre, hogy azok munkájuk és eredményeik 

nagyobb átláthatóságának érdekében, megfelelően, kellő alapossággal dokumentálják, és igazolható eredményekkel bizonyítsák, hogy szervezetként és 

tevékenységükkel hogyan támogatják és ösztönzik a társadalmi változásokat.  
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Ebben az összefüggésben a szervezet küldetésének és jövőképének, valamint jövőbeli terveinek hivatalos közzétételénél többre van szükség. Az új 

kontextusban minden kétséget kizáróan bizonyítani kell, hogy a szervezet és a projektjei ténylegesen hozzájárulnak a kívánt és remélt változáshoz. 

 

Ráadásul azok, akik anyagi erőforrást fektetnek egy szervezet projektjeibe, közvetlenül érdekeltek abban, hogy megértsék mennyire hatékonyan használták 

fel ezeket az erőforrásokat, illetve, hogy azok milyen módon járultak hozzá a társadalmi változásokhoz. A hatások a különböző szinteken mérhetők és 

igazolhatók, amely a változás összetettségéhez igazodó módszertanokon alapul. 

 

Egyre több szociális intézmény dönt úgy, hogy önkénteseket von be programjaiba és tevékenységébe, ezek az intézmények időnként olyan szolgáltatásokat 

építenek ki ellátottaik/kedvezményezetteik számára, amiket teljes mértékben az önkéntesek nyújtanak, kiegészítő tevékenységként, ezáltal növelve - az 

intézményi célokkal összhangban - a szervezet hatékonyságát. 

Az intézményen belül lefolytatott, (az) önkéntességre vonatkozó hatásvizsgálat arra irányul, hogy (az egyes csoportokra lebontva) kihangsúlyozza azokat az 

intézmény által vállalt változtatásokat/végeredményeket, amelyek megváltoztathatják az emberek életét, munkáját, szabadidejét, egymáshoz való 

viszonyulásukat, szükségleteik kielégítésének megszervezését, és amelyek a társadalom tagjaira egyaránt hatnak. 

Jelen kézikönyvünk a szociális intézmények dolgozóit hivatott segíteni az 

értékelések és hatásvizsgálatok megtervezésében és lefolytatásában, 

amellyel hozzájárulhatnak az intézmény és az abban létesített önkéntes 

programok általános hatásainak értékeléséhez. 

 

 

 

C. Az önkéntesek munkájának hatását mérő hatékony rendszerrel szembeni elvárások 

1. Határozza meg az önkéntes program közgazdasági értékét! 

2. Mutassa be az önkéntes program hatását a finanszírozóknak! 

3. Mutassa be a támogatási kérelemhez vagy pályázathoz szükséges adatokat! 
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4. Mutassa be, hogyan jelennek meg az önkéntesség hatásai a különböző szinteken (önkéntesek, kedvezményezettek, intézmények és a közösségre 

gyakorolt hatások általában)! 

5. Az értékelés eredményeinek nyilvános közzétételével növelje az intézményi jelenlétet! 

6. Fejlessze tovább az intézmény önkéntesek bevonására és szervezésére vonatkozó gyakorlatát, valamint a konkrét önkéntes tevékenységeket! 

7. Igazolható eredmények felmutatásával törekedjen arra, hogy több támogatást és finanszírozást kapjon az önkéntes programok megvalósításához, 

intézménye vezetőségétől! 

8. Motiválja az intézményben jelenleg is dolgozó önkénteseket és fizetett alkalmazottakat! 

9. Bővítse a szolgáltatást igénybevevők körét! 

10. Ismertesse az önkéntes program valódi értékét! 

A mérési vagy ellenőrzési folyamat megtervezése alapvető fontosságú. A leghatékonyabb eszközöket és a legjobb megközelítést, a számunkra fontos 

kutatási szempontok függvényében választhatjuk ki. Például, ha azt szeretnénk megtudni, hogy az önkéntes programba beválasztott kedvezményezettek, 

illetve az abban résztvevő intézményi dolgozók elégedettsége növekedett-e, akkor érdemes interjúkat készítenünk vagy kérdőíveket kitöltetnünk velük – 

egyet még azelőtt, hogy az önkéntesek elkezdenék az intézményi munkát, egyet pedig egy évvel később, mikor befejezik önkéntes tevékenységüket.  

Ha már a folyamat elején tervet készítünk, azzal sok időt takaríthatunk meg, hiszen az minden rendelkezésre álló adatot, vagyis a számunkra szükséges, 

témához kapcsolódó releváns adatokat tartalmazza. Például, az önkéntes program gazdasági értékének meghatározásához fontos tudnunk, hogy hány órát 

dolgoztak az önkéntesek, illetve, hogy milyen típusú önkéntes tevékenységeket végeztek. Az egyes önkéntesek által vállalt munkaórák pontos számának 

ismerete itt nem fontos, ahogy az önkéntesek neme és etnikai hovatartozásuk sem – tehát az ezekre irányuló adatgyűjtést nem szükséges elvégeznünk. 

Ha már a folyamat elején meg tudjuk határozni, hogy pontosan mit szeretnénk kutatni, az segíteni fog minket az intézményünk számára legmegfelelőbb 

eszközök megtalálásában és kiválasztásában. Az interjúkészítésnél figyelembe kell vennünk a kedvezményezettek fizikai és mentális állapotát, hiszen ezek 

nagymértékben befolyásolják az interjú sikerességét. Abban az esetben, ha az ellátottak/kedvezményezettek szavakkal nem képesek kifejezni 

elégedettségüket, a gondozásukban résztvevő személyeket kell megkérdeznünk. Készíthetünk interjúkat a gondozókkal, az ellátottak barátaival, 

hozzátartozóival, és az önkénteseket is megkérhetjük, hogy készítsenek feljegyzéseket az általuk tapasztalt, az ellátottak elégedettséget kifejező 

viselkedéséről. 

 

. 
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A következő oldalakon segítséget nyújtunk az adott igényeknek legjobban megfelelő terv kidolgozásához. A kézikönyv két részre tagolódik: az egyik a 

hatásvizsgálatra összpontosít, a másik pedig arról szól, hogyan kommunikáljuk azokat a hatásokat, amelyeket az önkéntesség gyakorol a szociális 

intézményre. 

Az első rész három fő fejezetből áll, ezek a mérési folyamat elvi magyarázatával, tartalmával, az adatgyűjtéshez szükséges konkrét eszközökkel és az 

eredmények közzétételének módjaival foglalkozik. A fejezetben említett elméleti szempontok keretet nyújtanak az olvasónak az abban bemutatott 

módszerek és eszközök jobb megértéséhez. Ebben a részben jól elkülönülnek egymástól az olyan fogalmak, mint az eredmények/output, hatások/outcome 

és az önkéntes tevékenységhez köthető hatások. 

A második rész két fejezetből áll, amelyek középpontjában az önkéntesség hatásainak belső és külső kommunikációja áll; vagyis az, hogyan találjuk meg a 

legjobb módját annak, hogy megosszuk az értékelés eredményeit az érdekelt felekkel és szereplőkkel. 
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Fogalommagyarázat  

Szociális intézmény – Projektünk céljaival és ezzel a kiadvánnyal összhangban, szociális intézmény alatt olyan önálló jogi személyt értünk, amely szociális és 

közjóléti szolgáltatásokat és programokat szervez az arra rászorulók számára, valamint azok számára, akik kedvezőtlen (családi) körülmények között élnek. 

Input – Bemenet- a szervezethez beáramló, felhasználásra szánt erőforrások   A szervezetnek egy adott programra szánt erőforrásait jelenti, amelyek 

lehetnek pénzügyi és emberi erőforrások. Az emberi erőforrások a projekt célokhoz rendelt feladatcsoportok alapján tervezhetők. A tervezés során, a 

mennyiség megadása időegységhez kötött: a dolgozók és az önkéntesek ideje. 

Output – Kimenet- a szervezetből kiáramló, kibocsátott termékek illetve szolgáltatások  Mit ad a program, mi a program kimenete? Például adhat képzési 

tanúsítványt. Az outputok mérhetőek és könnyen meghatározhatóak. 

Outcome - Az eredmény, vagyis az a hatás, amit a program gyakorol a benne résztvevőkre és a célt szolgáló ügyekre. Az eredmény tehát a program hatására 

bekövetkezett változás. Mérhető és időegységhez kötött, de teljes hatását hosszú távon fejtheti ki. 

Hatás1 –  a projekt / program hatása a tágabb környezetre, és hozzájárulása a projekt / program általános célkitűzésében foglalt kiterjedtebb ágazati 

célkitűzésekhez, valamint a projekt/ program hatása hogyan jelenik meg az átfogó európai / nemzeti / helyi politikai célkitűzések elérésében (Burdge, 

Vanclay 1996). 

A befektetés társadalmi megtérülése - A SROI. 2a befektetések társadalmi megtérülésének, extra-pénzügyi értékének kiszámításának alapelve. Ezt a 

módszert bármely jogi személy (intézmény, szervezet) alkalmazhatja, annak megállapítására, hogy az értékteremtő folyamat milyen hatással van az érdekelt 

felekre, melyek a teljesítmény javításának lehetséges módjai, illetve hogy hogyan növelhető a befektetések teljesítménye. 

 

Önkéntesség / önkéntes tevékenység - bár a hivatalos meghatározása országonként változik a jogszabályok szerint, az önkéntesség alatt olyan strukturált 

tevékenységet értünk, amely szabad akaraton alapul, és amelyet anyagi ellenszolgáltatás nélkül, mindig egy harmadik személy (aki nem hozzátartozó vagy 

közeli barát) vagy egy csoport javára végeznek egy szervezet keretein belül.  

                                                           
1
 Burdge, R. J., & Vanclay, F. (1996). Social impact assessment: a contribution to the state of the art series. Impact Assessment, 14(1), 59-86 

2
 Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies (CCSS), “International Labour Office Manual on the Measurement of Volunteer Work”, 2011 – 

http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Volunteers/ILO%20Manual%20on%20Measurement%20of%20the%20Volunteer%20Work.pdf 
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Önkéntes - az a személy, aki szabadidejében önkéntesen és anyagi ellenszolgáltatás nélkül végez civil, jótékonysági vagy humanitárius célú tevékenységet 

vagy szolgáltatásokat egy szervezeten belül. 

Önkéntes program – egy szervezet folyamatos tevékenysége / szolgáltatásai, amelyekben az önkéntesek jelentős szerepet játszanak, és amelyek célja a 

szervezet küldetésének teljesítése és megvalósítása. 

 

Az önkéntesség közgazdasági értéke 

Az önkéntesség közgazdasági értéke a beáramló erőforrásokból, vagy az inputok összességéből képződik, ezek további értékteremtő folyamatokat indítanak 

el, amelyek továbbnövelik ezeknek az inputoknak az értékét, egészen addig, amíg nagyobb piaci érték nem jön létre az értéklánc következő szintjén.3 Az 

önkéntesség közgazdasági értékét az önkéntes programba befektetett erőforrások és az önkéntes szolgáltatások értékének különbsége adja. 

 

Az önkéntesség társadalmi értéke 

Társadalmi érték akkor képződik, amikor az erőforrások, az inputok, az egyes eljárások és rendelkezések egymással való kombinációja fejlődést eredményez 

az egyén vagy a társadalom egészének életében. Az önkéntesség területén, amely többnyire non-profit jellegű, a legnagyobb nehézséget ennek a teremtett 

értéknek a pontos mérése jelenti. Amikor társadalmi értékteremtésről beszélünk, olyan “termékekre” gondolunk, mint pl. kulturális, és művészeti 

előadások, egy erdei kirándulás élményének öröme, vagy egy igazságosabb társadalom előnyei. (Emerson, Wachowicz, Chun, 2000). 

A monitoring az önkéntes programhoz kapcsolódó tények és számadatok összegyűjtésének folyamata. Ez a következőket foglalhatja magában: 

• Önkéntesek száma 

• Demográfiai adatok, pl. életkor és etnikai hovatartozás 

• Az önkéntes tevékenység időtartama és gyakorisága  

• Az önkéntes tevékenységek típusa 

• Az ellátottak/ kedvezményezettek száma 

 

                                                           
3
 J. Emerson, J. Wachowicz, S. Chun, ”Social Return on Investment: Exploring Aspects of Value Creation in the Nonprofit Sector”, 2000, The Roberts Foundation - 

http://redf.org/current/web/app/uploads/2013/10/REDF-Box-Set-Vol.-2-SROI-Paper-2000.pdf 
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Az értékelés az összegyűjtött információk felhasználásának folyamata, amely során választ kapunk az önkéntes program működésével kapcsolatos 

kérdéseinkre, feltárjuk, és azonosítjuk a meglévő hiányosságokat és azt, ami fejlesztésre szorul, valamint ismertetjük az eredményeket arra vonatkozóan 

milyen változást hoztak magukkal az önkéntesek, illetve hogy bevonásukkal milyen többletérték keletkezett. Az értékelési folyamat magába foglalja az 

ellenőrzést, a visszajelzéseket, az esettanulmányokat, és az önkéntesektől begyűjtött tapasztalatok elemzését is. 

A monitoring információk azt írják le, ami történt. Az értékelés egy lépéssel tovább halad – ez a leíró jellegű információkon alapuló értékelést jelenti – más 

szavakkal azt, hogy elég jó-e a hatás? Megtérültek-e a befektetett erőforrások? A tapasztalt hatás mennyiben tudható be a program eredményének és az 

önkéntesek bevonásának? 

Az olyan fogalmakat, mint az input (bemenet), az output (kimenet) - vagy az (outcome) eredmény és a (impact) hatás semmiképpen sem szabad 

felcserélnünk. Ahhoz, hogy hatékonyan folytathassuk le a hatásvizsgálatot, mindenképpen ismerni és érteni kell a köztük lévő különbségeket. Amikor az 

önkéntes tevékenységre utalunk, nagyon fontos, hogy külön-külön is ismerjük ezeknek a szavaknak a pontos jelentését, és az is, hogy egymáshoz képest is 

meg tudjuk őket határozni. 

INPUT (bemenet), meghatározza azokat az erőforrásokat, amelyeket egy szervezet egy adott programra fordít. Ezek lehetnek pénzügyi erőforrások, de lehet 

az alkalmazottak vagy az önkéntesek időráfordítása is. Például egy szociális intézményben bevezetett önkéntes programban az input lehet a bevont 

alkalmazottak száma, és az önkéntes menedzsmentre (toborzás, kiválasztás, képzés, monitoring stb.), az önkéntes tevékenységek megvalósítására, a 

szükséges felszerelésekre és anyagokra fordított pénz is. 

Amikor OUTPUTról (kimenetről) beszélünk azokat az elemeket értjük alatta, amelyeket az önkéntes program termel vagy állít elő. Ezek az elemek az 

önkéntes program által kibocsátott termékek, illetve szolgáltatások. Az outputok mérhetők és egy adott tevékenység eredményessége egyértelműen 

meghatározható a segítségükkel, pl. az önkéntes programban szereplő tevékenységek száma, a tevékenységekben résztvevő kedvezményezettek (a 

szolgáltatás igénybevevőinek) száma, a nekik szervezett tevékenységekben résztvevő önkéntesek száma, az önkéntes munkaórák száma/időegység stb. 

Az OUTCOME (végeredmény, kimenetel) kifejezés a program révén keletkezett előnyökre utal, melyek általában az egyes tevékenységek ideje alatt vagy 

azok lezárultával jelentkeznek. A fent említett példához kapcsolódva, az outcome kifejezéssel utalhatunk a hosszú távú önkéntesek számára, az elégedett 

kedvezményezettek számára, valamint egy konkrét programba belépő új kedvezményezettek számára. 

Az IMPACT kifejezéssel (hatás) azokat a változásokat írhatjuk le, amelyekkel a program a tágabb környezetre hosszútávon hatott. Segítségével növelhető az 

intézmény jelenléte és láthatósága a helyi közösségen belül, illetve a kedvezményezetteknek szóló szolgáltatások színvonala is emelhető a nekik szervezett 

önkéntes programokon belül.  
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A várt hatás megértése és az, hogy egyértelműen megfogalmazzuk azt a változást, amit szociális intézményként ösztönözni szeretnénk nem mindig könnyű, 

de feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy képesek legyünk egy ellenőrzött és kiszámítható folyamat kidolgozására, amely idővel megerősíti a helyi 

közösségen belül betöltött szerepünket. 
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1. FEJEZET: Az önkéntesség hatásvizsgálata 

 

A hatások mérése és a hatásvizsgálati folyamat megtervezése első ránézésre ijesztőnek, és túlságosan bonyolultnak tűnik a belőle 

származó előnyökhöz képest, viszont az a pozitívum benne, hogy más intézmények vagy szervezetek tapasztalatait is 

felhasználhatjuk, és így könnyebben elérhetjük céljainkat. 

Az önkéntesség hatásáról szóló általános tanulmányok kijelölik azokat a szereplőket és dimenziókat, amelyekre az önkéntes 

programok hatással lesznek. 

 

Szereplők  

- Önkéntesek (egyéni szintű hatások) 

- Önkénteseket fogadó szervezet (intézményi szintű hatások) 

- Közvetlen ellátottak/szociális szolgáltatásokat igénybevevők  

- A szélesebb közösség, pl. családtagok, a kedvezményezettek barátai, helyi non-profit szervezetek, stb. 

 

Dimenziók 

- Humán tőke– az emberek tudása, szakértelme és egészsége 

- Gazdasági tőke – pénztőke és dologi termelési tényezők (többlethozam, profit) 

- Társadalmi tőke – együttműködőbb kapcsolat az emberek között 

- Kulturális tőke – saját identitásunk érzékelése, mások identitásának a megértése 

 

 

Az alábbi táblázatban azt láthatjuk, hogy az egyes szereplőkre hogyan hatnak a különböző dimenziók. Ez a hatás intézményenként és helyzetenként eltérő 

lehet. Azonban, ha gondolatban behelyettesítjük a táblázat rubrikáit az intézményünkre vonatkozó sajátosságokkal, áttekintést kaphatunk az önkéntes 

program hatásáról és képesek leszünk eldönteni, mely szempontok mérésére és kommunikációjára lesz szükségünk. 
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Humán tőke 

(az emberek tudása, szakértelme és 

egészsége) 

Társadalmi tőke 

(együttműködőbb kapcsolat az emberek 

között) 

Gazdasági erőforrás 

(pénztőke és dologi termelési tényezők, 

többlethozam , profit) 

Kulturális erőforrás 

(saját identitásunk érzékelése, mások 

identitásának a megértése) 

Ö
n

ké
n

te
se

k 

- intenzívebb személyes fejlődés 

(önbizalom, empátia, stb.) 

-még több átadható kompetencia (főleg a 

szociális szolgáltatások terén) 

- jobb egészségi állapot és jóllét 

- a foglalkoztathatóság növelése 

(elhelyezkedés a szociális szektorban, 

illetve azon kívül). 

- személyes szociális háló bővítése 

- másokba vetett bizalom növelése (egyének 

és közösségek) 

- fejlettebb szociális kompetenciák  

- még több elsajátítható készség 

- jobb egészségi állapot és jóllét 

- szélesebb körű hozzáférés olyan 

tréningekhez, amelyek egyébként térítési díj 

ellenében vehetők igénybe 

- jobb foglalkoztatási kilátások és magasabb 

keresetek  

- a saját identitás jobb megértése 

- a mások kultúrájának és érdeklődésének 

nagyobb elismerése 

 - a társadalom és az egyén szerepével 

kapcsolatos hozzáállás megváltoztatása 

In
té

zm
é

n
ye

k 

- az intézmény dolgozóinak személyes 

fejlődése és készségfejlesztése 

- az intézmény dolgozóinak motiváltabbá 

tétele a szakmai készségek fejlesztésében, 

az önkéntes menedzsment területén 

- a személyzet elégedettsége  

- csökken a fluktuáció  

- jobb szervezeti munkamódszerek 

- nagyobb bevétel az intézmény számára 

- munkahelyteremtés 

- a társas kapcsolatok (interakció) javulása az 

intézményen belül 

- az intézmények láthatóságának növelése  

 

 

- a szervezet tevékenységei pénzben 

kifejezett értékének növelése (nagyobb 

hatás ugyanazon költségek mellett) 

- a szolgáltatások jobban tükrözik a közösség 

kulturális sokszínűségét 

- az intézményi élet sokszínűbbé tétele  

K
ed

ve
zm

é
n

ye
ze

tt
e

k 

- intenzívebb személyes fejlődés 

(önbizalom, empátia, optimizmus) 

- készség – és képességfejlesztés 

- javul a testi és lelki egészség 

- a kedvezményezettek jobban érzik 

magukat, elégedettebbek 

- egyre több kedvezményezett ismeri meg 

az önkéntes lehetőségeket 

- egyre több kedvezményezett vállal 

önkéntes tevékenységet  

 

-- új barátságok, kapcsolatok és hálózatok 

- egyre több kedvezményezett válik 

önkéntessé 

- az önkéntesség előnyeinek fokozott 

tudatosítása 

- nagyobb részvétel a helyi tevékenységekben, 

csoportokban vagy klubokban 

- magasabb szintű felhatalmazás a 

kezdeményezésekre 

 

- szélesebb körű hozzáférés azokhoz a 

tréningekhez, amelyek egyébként csak 

térítési díj ellenében vehetők igénybe  

- a foglalkoztathatóság növelése az 

elsajátított készségek és az egyéni fejlődés 

által 

 

- a csoporthoz való tartozás érzése, a 

kultúrában való részvétel és az értékek 

kifejeződésének növekedése 

- a mások kultúrájának és értékeinek 

megértése 

- több lehetőség a bizalom gyakorlására és 

kifejezésére 

- a kívánatos viselkedés kialakítása 

- a civil aktivizmus ösztönzése (a 

kedvezményezettek önkéntesekké válhatnak)  

 

K
ö

zö
ss

ég
 

- fejlettebb készségek és termelékenyebb 

munkaerő 

- intenzívebb személyes fejlődés 

- a helyi közösség fokozott tudatossága a 

helyi problémákkal kapcsolatban 

 

- kibővült közösségi hálózatok 

- fokozott bizalom és részvétel 

- több szervezet együttműködése 

- a közszolgáltatások pénzbeli értékének 

növekedése 

- a befektetés pénzügyi értékének növelése 

(nagyobb hatás elérése ugyanazon a 

költségen) 

- az antiszociális magatartás csökkentése 

- az önkéntesség elismerése, népszerűsítése és 

gyakorlása  

- új értékek népszerűsítése a közösségen belül 

- szolidaritás, emberi méltóság és emberi 

jogok 
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A hatásvizsgálati folyamat lépései 

Ahogy azt a fenti példában is láthattuk, az önkéntesség hatásai rendkívül összetettek és kiterjedtek. Bár lehetne magas szintű és mélyreható tudományos 

értékelést is készíteni, de a gyakorlatban ehhez nem rendelkezünk a szükséges erőforrásokkal (idő, eszközök), és nincs is rá feltétlen szükségünk. 

Annak érdekében, hogy folyamatainkra összpontosíthassunk, és biztosítsuk a hatásvizsgálat elérhető és releváns eredményeit, négy nagymértékben 

egymásra épülő lépést ajánlott követnünk (a VOLUM Federation Guide-ból adaptált modell):4 

 

1. A hatásvizsgálat céljának meghatározása – arra a kérdésre igyekszünk választ adni: "Miért érdekelt a szervezet a hatásvizsgálat lefolytatásában és az 

eredmények felhasználásában?" 

2. A hatásvizsgálat megtervezése - a módszerek, technikák és eszközök, valamint azok felhasználási módjainak meghatározása, az információforrások 

felkutatása, a hozzáférés módjainak és a szükséges forrásoknak a felvázolása. Ezekből az eredményekből állítjuk az adatok gyűjtésére és elemzésére 

vonatkozó konkrét tervet. 

3. Az adatgyűjtés - a vonatkozó adatok és információk összegyűjtése a korábban kidolgozott terv szerint, a hibák kiküszöbölésére irányuló ellenőrzés.  

4. Adatelemzés és következtetések – a rendelkezésre álló adatok összegyűjtése, összefüggések és kapcsolat keresése a különböző adatelemek között, a 

releváns információk kiszűrése és értelmezése. Ez a fázis általában egy jelentés elkészítésével zárul. 

Például, ha az önkéntes program közgazdasági értékének megállapítása a cél, akkor ahhoz összesítenünk kell az önkéntes munkaórák számát és az önkéntes 

tevékenységek típusait. Még mielőtt az önkéntesek megérkeznének, meg kell terveznünk a folyamatot azért, hogy biztosan össze tudjuk gyűjteni az összes 

szükséges adatot. Kiválasztjuk a módszereket: a mentor, az önkéntes, kettejük vagy egyéb, az egyes tevékenységtípusokra fordított munkaórák 

összesítéséért felelős személy kijelölése; az eszközök: papíralapú napló vagy online eszköz. A program elindulását követően biztosítjuk az adatgyűjtést. Az 

adatgyűjtéssel megbízott személyeknek pontosan tudniuk kell, hogy mit, hogyan és miért csinálnak. Egy év elteltével, vagy egy tetszőleges időszak 

lezárásakor elemezhetjük az adatokat és következtetéseket vonhatunk le belőlük. Az önkéntesség közgazdasági értékét egy egyszerű matematikai képlet 

segítségével számíthatjuk ki, amelyről később ejtünk szót az adatelemzés és a VIVA modell kapcsán (23. oldal). 

                                                           
4
 VOLUM Federation – ”Guide for measuring the effects and impact of volunteering on the host organzation” -  http://federatiavolum.ro/wp-

content/uploads/2016/07/ghid_masurare_efecte_voluntariat_A4_210x297_mm_VOLUM.pdf 
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A cél meghatározása   

A hatásvizsgálat céljának egyértelmű meghatározása fontos lépés, amely az önkéntes részvétel révén összekapcsolja a teljes folyamatot a nyújtott 

szolgáltatások minőségének és hatékonyságának javítására irányuló általános intézményi stratégiával. 

Mindig van egy egyértelmű oka annak, hogy egy intézmény miért szeretné felmérni az önkéntesek jelenlétének köszönhető különbséget, aminek fontos 

szerepe van a további lépések kijelölésében és megtervezésében, illetve azok logikus összekapcsolásában a cél elérése érdekében. A meghatározott cél 

egyben ki is jelöli az Ön által alkalmazandó megközelítést, és azt is hogyan fogja felhasználni az eredményeket a folyamat végén. 

Az önkéntességre vonatkozó átfogó hatásvizsgálat lefolytatásának leggyakoribb okai a következők: 

 

- egyértelmű forrásokkal szeretnénk szolgálni a finanszírozók felé a szolgáltatás különböző szempontjait illetően 

- meg akarjuk határozni az önkéntes program társadalmi-gazdasági értékét 

- meg akarjuk határozni az önkéntesség hozzáadott értékét az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségével kapcsolatban 

- ki akarjuk deríteni, milyen mértékben teljesültek a különböző programokkal és tevékenységekkel kapcsolatosan megfogalmazott célok 

- ki akarjuk deríteni, mennyire van jelen az intézményünk abban a közösségben, amelyet az önkénteseken keresztül érünk el 

- meg akarjuk tudni mi az, ami jól működik, és mi az, amin még javítani lehet a megvalósított önkéntes programon belül  

Másképpen fogalmazva, ahhoz hogy az intézményben végzett hatásvizsgálathoz szükséges feltételek teljesüljenek, a folyamattervezés kidolgozásakor az 

alábbi két kérdésre kell választ kapnunk5: 

 

 

                                                           
5
   Volunteering Impact Assessment Kit - Institute for Volunteering Research 2015 (Önkéntesség Hatásait Kutató Intézet - önkéntesség hatásait mérő eszközkészlet 

(Volunteering Impact Assessment Toolkit)alapján 
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- Mire akarunk rámutatni? 

Ahhoz, hogy ezt eldönthessük, választhatunk a fent 

közzétett listából, vagy meghatározhatunk egy másik 

okot, amely összhangban van az intézményi 

igényekkel. A mire? egyértelmű és konkrét 

meghatározása már releváns információkkal szolgál 

az összegyűjtendő adatok típusáról, arról, hogyan 

kell azokat összegyűjteni, milyen célcsoportok 

szolgáltatják azokat, és a szempontokról is, amelyek 

kijelölik a számunkra legmegfelelőbb eszközöket. Az 

értékelés célja alapján a hatásvizsgálat a hatások 

összetettsége ellenére is pontosan lefolytatható. 

 

 

- Kinek készül az értékelés? 

Ha már a folyamat elején tudjuk, hogy kinek 

készül az értékelés, az segít meghatározni az 

adatgyűjtés általános megközelítését (ha 

értékelésünket a fenntartóknak, támogatóknak, 

vezetőségi tagoknak címezzünk, akkor a 

mennyiségi szempontokra koncentráljunk, ha 

pedig az önkénteseknek, a szolgáltatás 

igénybevevőinek/ kedvezményezetteknek, vagy a 

helyi közösség tagjainak szánjuk, inkább a 

minőségi szempontokat részesítsük előnyben). 

Ha így járunk el, az nagyban befolyásolja a végső 

eredmények ismertetésének módját. 

 

 

Amit bemutatunk  A célközönség 

Önkéntesek bevonása -> a szolgáltatások köre bővül -> az ellátás 

színvonala növekszik az intézményekben -> jó reklám és hírnév  

 

 Támogatók – motiváltabbak az intézmény támogatásában 

Alkalmazottak – motiváltabbak és lojálisabbak az 

intézményhez 

Közösség – bizalommal viseltetnek az intézmény iránt és 

bekapcsolódnak annak szolgáltatásaiba 

 

Önkéntesek bevonása -> kompetenciájuk, szakértelmük tovább 

fejlődik -> munkát találnak -> növekszik az önkéntesek 

életszínvonala  

Önkéntesek – motiváltabbak és fogékonyabbak az önkéntes 

programra 

Közösség – a majdani önkéntesek forrása 
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Amint azt a fenti példákban láthatjuk, egyfajta hatás többféleképpen érheti a különböző szereplőket. Annak érdekében, hogy a kívánt változás 

bekövetkezzen a viselkedésükben, meg kell győződnünk arról, hogy megkapják és megértik az üzenetet. Az, hogy az értékelés milyen célközönségnek szól, 

alapvetően meghatározza a folyamat lépéseit, a megfelelő eszközöket, az adatok mennyiségét és az eredmények bemutatásának módjait. 

A hatásvizsgálat megtervezése 

- Pontosan melyek azok az adatok, amelyekre szüksége lehet? 

A hatásvizsgálat tervezésekor különféle értékelési szempontokat kell figyelembe venni. A hatásvizsgálat alapjául szolgáló adatok típusától és az adatgyűjtés 

módjától függően megkülönböztethetünk: 

 

1. Kvantitatív (azaz mennyiségi) vizsgálatot – ahol számszerűsített adatokkal 

dolgozunk, amelyek statisztikai módszerekkel elemezhetők. Az alábbi kérdésekre 

keressük a választ: hol, milyen gyakran, mennyit és mikor? 

Például: Hány kedvezményezett vett részt olyan tevékenységekben, amelyekbe 

önkénteseket vontak be? Milyen gyakran vállalnak szerepet önkéntesek az egyes 

szolgáltatásokban? Hány olyan szervezeti egység és helyszín volt az intézményen belül, 

ahol önkénteseket vontak be a munkába? 

2.  Kvalitatív (azaz minőségi) vizsgálatot – ahol a nem számszerűsíthető információkat dolgozzuk fel, például ilyenek az írásos szövegek és szóbeli interjúk. 

Attitűdökből, nézetekből, tapasztalatokból épül fel, a legfontosabb témák kerülnek elemzésre, kidolgozásra. 

Minőségi adatokat nyerhetünk az alábbi kérdésekkel: Milyen különbségeket tapasztalnak azok a 

kedvezményezettek, akik kapcsolatba kerülnek az önkéntesekkel? Hogyan befolyásolják az önkéntesek az 

intézményről a köztudatban alkotott képet? stb. 

 

Az adatgyűjtés általában hosszú távú folyamat, mely az összes szükséges információ (mennyiségi és 

minőségi) összegyűjtését célozza meg a hatásvizsgálat lefolytatásához. Attól függően, hogy mennyi időt 

szánunk az adatgyűjtésre és mennyi adatot kívánunk összegyűjteni, mindkét értékelési típus használható. 

Ha az önkéntesség hatását kívánjuk vizsgálni, mindkét módszer, tehát a mennyiségi és minőségi módszer együttes alkalmazása javasolt ahhoz, hogy egy 

teljesebb képet kapjunk a vizsgált helyzetről.  
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Például: Ha valaki az önkéntes programnak betudható változásokat szeretné értékelni saját intézményén belül, a kedvezményezettek tapasztalatai alapján, 

akkor az alábbi kérdéseket kell feltennie: Hány kedvezményezett került kapcsolatba az önkéntesekkel? Ők mennyi ideig álltak kapcsolatban egymással? 

Milyen tapasztalatokat szereztek az önkéntesekkel? Milyen változásokat tapasztaltak? Ha ezt a hatást szeretnénk felmérni, minőségi és mennyiségi 

vizsgálatot egyaránt végeznünk kell. 

 

 

-  Kinél van a szükséges információ? 

Ha rá akarunk mutatni arra, hogyan változott a kedvezményezettek, azaz a szolgáltatást igénybevevők életszínvonala az 

önkénteseknek köszönhetően, akkor arról őket és a közvetlen családtagjaikat kell megkérdeznünk, nem pedig az önkénteseket 

vagy az intézmény dolgozóit.  

 

Ha meg akarja érteni, hogy az önkéntes program hogyan képes növelni a munkatársak hatékonyságát, akkor kollégáitól és/vagy 

az intézmény dolgozóitól kell begyűjtenie az erre vonatkozó adatokat. 

Nagyobb apparátusú, sok alkalmazottal, önkéntessel, kedvezményezettel dolgozó intézményeknél nem lehet mindig minden szereplőt belehelyezni egyetlen 

konkrét kategóriába, ilyenkor mintavétellel kell adatot gyűjtenünk. Reprezentatív mintavétel alatt azt értjük, hogy a megkérdezni kívánt csoportok tagjainak 

csupán egy részét választjuk ki, ilyen esetekben a reprezentativitást az arány (a megkérdezettek száma/egészhez) adja. 

Egy adott csoportkategóriából történő mintavétel esetén, ismét meg kell határoznunk az adott kategória jellemzőit, egy kisebb skála segítségével. A 

mintavétel megkezdése előtt meg kell határozni a vizsgálati eredmények szempontjából releváns jellemzőket (nem, társadalmi-gazdasági helyzet, 

iskolázottsági szint, stb.). Ha az önkéntes programban résztvevő női önkéntesek aránya 60%, akkor a mintavételben is ugyanennek az aránynak kell 

szerepelnie. 

 

- Ki gyűjti az adatokat és milyen forrásokból?  

Minden önkéntességre vonatkozó hatásvizsgálat befektetést igényel, akár rövidebb, akár hosszabb ideig tart, ezért 

mindig figyelembe kell vennünk, melyek azok a források, amelyek jó, ha a folyamat teljes időtartama alatt 

rendelkezésünkre állnak: 

- Idő – mennyi idő áll rendelkezésre a hatásvizsgálat lefolytatásához, vannak-e időkorlátok (határidők, események, 
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ütközés stb.)? 

- Személyzet/ Intézményi dolgozók – kiket lehet bevonni a folyamatba és milyen szakértelemmel rendelkeznek, amit fel tudnak ajánlani? 

- Anyagi erőforrás– Milyen költségeket von maga után a hatásvizsgálat? (nyomtatás, az intézményi dolgozók munkaórái, a vizsgálatban résztvevők 

utazási költségei, stb.) Van-e költségvetési korlát? 

- Eszközök és felszerelések – milyen speciális eszközökre lehet szükség (hangrögzítő, mikrofon, stb.)? 

Azoknak az intézményeknek, amelyek első alkalommal folytatnak le az önkéntes programra vonatkozó hatásvizsgálatot és még nem rendelkeznek az ehhez 

szükséges gyakorlattal, a folyamat során célszerűbb, ha kevesebb szereplőre és alacsonyabb elemzési szintre szűkítik le a kutatást. Az intézmények az esetek 

többségében a saját szervezetükön belül kezdik meg az önkéntességre vonatkozó hatásvizsgálat lefolytatását (mivel az helyben van), és csak azt követően 

terjesztik ki az önkéntesekre, a kedvezményezettekre, végül pedig arra a közösségre, amelyben működnek. 

 

 

- Melyik a megfelelő módszer egy konkrét csoport esetében?  

 

 

A 

 

Annak függvényében, hogy a hatásvizsgálat során milyen típusú adatokat kíván összegyűjteni, egy vagy több célcsoportot 

kell megkérdeznie. Minden egyes csoport (önkéntesek, kedvezményezettek, intézményi dolgozók) és minden egyes 

helyzet (kis és nagy csoport, különböző korcsoportok) más és más módszereket és eszközöket igényel. Ahhoz, hogy 

segítséget nyújthassunk Önnek az intézmény igényeinek leginkább megfelelő módszerek kiválasztásában, a következő 

fejezetben különböző, a gyakorlatban használt eszközöket és módszereket mutatunk be példaként. Függetlenül attól, 

hogy mit mérünk/értékelünk (kimenetek, eredmények és hatás), munkánk eredményes csak akkor lehet, ha először 

világosan megtervezzük a folyamatot, majd szisztematikusan összegyűjtjük és elemezzük a különböző típusú adatokat. 

Annak érdekében, hogy az önkéntes munka hatásainak mérésére egy átvett megközelítést használhassunk, fontos, hogy 

szem előtt tartsuk azokat a kritériumokat, amelyek segítenek a tervezést a célokhoz és az intézmény profiljához igazítani. 
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A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által Az önkéntes munka mérésének kézikönyvében megfogalmazott legfontosabb 

szempontok a következők6: 

 

 

a. Összehasonlíthatóság – győződjön meg róla, hogy ugyanaz a jelenség / ugyanazok a szempontok ugyanúgy kerülnek rögzítésére a különböző 

időpontokban. Például különösen fontos ez akkor, amikor az összes önkéntes tevékenységekhez tartozó munkaórákat rögzítjük, amikor azonban 

csak néhány tevékenység munkaóráit vagy az elégedettségi szintet vizsgáljuk, más a helyzet. 

b. Megvalósíthatóság – gondoskodjon arról, hogy a folyamat minden lépése egy adott helyen és időpontban történjen. Arra összpontosítson, amit 

meg tud valósítani. 

c. Költséghatékonyság – győződjön meg arról, hogy a hatásvizsgálat lefolytatásába fektetett erőforrások arányosak-e az Ön által elért eredményekkel. 

Az elégedettség felmérésére egy rövid játék vagy kérdőív is jó, nem feltétlenül kell minden egyes résztvevővel mélyinterjút készítenünk ahhoz, hogy 

az elégedettségre vonatkozó adatokra szert tegyünk. 

d. Hatékonyság - maximalizálja az eredményeket és minimalizálja az összes erőforrás-befektetést. Előfordulhat, hogy egyetlen eszköz vagy módszer 

használata is elegendő lesz a kívánt eredmény eléréséhez. 

e. Megbízhatóság - annak biztosítása, hogy a lefolytatott hatásvizsgálat megbízható eredményeket hozzon. Ahhoz, hogy hasznosítható eredményekre 

tegyünk szert, biztosítanunk kell, hogy az értékelési folyamat elejétől a végéig átlátható és hiteles legyen. Egy alaposabb vizsgálatnál nem lehetnek 

kételyek afelől, hogy a végső értékelés a valóságot tükrözi-e. 

Adatgyűjtés 

A hatásvizsgálat megtervezését követő harmadik lépés a további vonatkozó adatok összegyűjtése. Az adatok rendszerezéséhez és ahhoz, hogy könnyebben 

eligazodjunk három kategóriába soroljuk a kutatási eszközöket: tisztán mennyiségi eszközök, tisztán minőségi eszközök, valamint mennyiségi és minőségi 

eszközök vegyesen. 

Még mielőtt néhány példát ismertetnénk az eszközök megfelelő használatáról, mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy attól függetlenül, hogy végül 

milyen eszközöket választunk a hatásvizsgálat lefolytatásához, folyamatos és következetes, a nyomonkövetési tervhez szigorúan igazodó adatgyűjtésre van 

                                                           
6
 
6
 http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Volunteers/ILO%20Manual%20on%20Measurement%20of%20the%20Volunteer%20Work.pdf  

 

http://www.ifrc.org/docs/IDRL/Volunteers/ILO%20Manual%20on%20Measurement%20of%20the%20Volunteer%20Work.pdf
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szükség a program teljes időtartama alatt. Még ha úgy is döntünk, hogy erőfeszítéseinket csak egy minimális eredmény elérésébe fektetjük, akkor is olyan 

összefüggéseket és következéseket tárhatunk fel, amelyeket az önkéntes menedzser vagy pénzügyi vezető is felhasználhat az adományozók számára fontos 

átláthatóság bemutatására. 

 

  

Kvantitatív, mennyiségi eszközök: 

1. Az önkéntes jelenléti ív ellenőrzése, nyomonkövetése 

 

Ezzel az egyszerű, könnyen használható eszközzel konkrét képet kaphatunk azokról a munkaórákról, amelyeket az egyes önkéntesek egy adott 

tevékenységgel/programban töltöttek. A jelenléti íveket kinyomtatjuk és rendszeresen kiosztjuk az önkénteseknek, az intézmény notebookjára mentjük, 

illetve online megtekintésre is bocsájthatjuk. A jelenléti íven pontosan szerepelnie kell az önkéntes munkaóráknak, azokhoz pedig minden esetben hozzá kell 

rendelnünk az önkéntesek által végzett tevékenységeket. Ezeken belül – kiegészítő információként  – részletesen megadhatjuk azt is, hogy az önkéntesek 

pontosan milyen feladatokat láttak el az egyes tevékenységeken belül (tervezés, előkészítés, kivitelezés, értékelés stb.) Az adatokat maguk az önkéntesek 

gyűjtik össze, és az önkéntes menedzser ellenőrzi és hagyja jóvá egy bizonyos időintervallumban (naponta, hetente, havonta), a tevékenység típusától 

függően. 

Az eszköz használatával 

- pontos képet kapunk az önkéntesek munkaóráinak számáról 

- szabályozható az önkéntesek által végzett munkamennyiség 

- mérhetővé válik az egy adott tevékenységhez szükséges munkaórák száma 

- mérhetővé válik az önkéntesség közgazdasági értéke 

 

Az eszköz korlátai 

- a rugalmas munkarendben dolgozó önkéntesek esetében, főleg akkor, amikor munkájukat az intézményi dolgozó nem felügyeli az összegyűjtött adatok 

pontos ellenőrzése akadályokba ütközhet. 
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Ennek az eszköznek a használata a lehető legkevesebb költséggel jár és számszerűsíthetőbb adatokkal szolgál az önkéntesek intézményen belüli 

részvételéről. 

  

Példa az önkéntes jelenléti ív monitoringozására: 

Önkéntes neve 

Érkezés ideje Távozás ideje A tevékenységgel töltött idő 

10:00 14:30 4:30 

14:00 17:30 3:30 

   

 

Ez a legalapvetőbb eszköz, amely fontos adatokkal szolgál a tevékenység végén: az önkéntes intézményben végzett összes munkaórájáról, és azokról a 

napszakokról, amelyet az önkéntesek többsége vállalt. A jelenléti ívet az önkéntes könnyedén ki tudja tölteni. 

Ha ezeken felül még több információra van szüksége, további oszlopokkal egészítheti ki az alábbi táblázatot, melybe felvezetheti azt, hogy például melyik 

szervezeti egységben dolgozott az önkéntes, illetve hogy ott milyen típusú feladatot látott el. Így rendszeresen végezhet ehhez hasonló értékeléseket: 

“Maria 27 órát ajánlott fel a múlt hónapban, 3 különböző egységben dolgozott és 11 különféle feladatot látott el. 8 önkéntesünk közül ő az egyetlen, aki 

délelőtt szeret dolgozni.” Innen letölthető a Sablon az önkéntesek egyéni értékeléséhez.  

 

Az alábbiakban egy másik mintát mutatunk be, amely megjelenítésében egy kicsit eltér az előzőtől, de minden fontos információval rendelkezik az 

önkéntesekről: 

Az intézmény neve 

Önkéntes neve Tevékenység ideje órában Szervezeti egység Tevékenység típusa 

Maria 4 Dep1 T1, T2, és T3 

Marta 3 Dep2 T5, T4, és T2 

    

 

 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/2_sablon-az-c3b6nkc3a9ntesek-egyc3a9ni-c3a9rtc3a9kelc3a9sc3a9hez.pdf
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Ez a második változat ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint az előző, csak központosítottabb formában. Jó példája annak, hogyan szerkeszthetjük 

át a táblázatot igényeinknek megfelelően. Mivel egy ilyen táblázatban az összes önkéntes adatai szerepelnek, szembetűnőbbek az önkéntes programra 

vonatkozó olyan általános információk, mint “Önkénteseket intézményünk 5 különböző szervezeti egységében foglalkoztattunk (Dep1-5) 8 fő feladattípust 

láttak el”(T1-8) Ha egyéb számunkra szükséges adatot is fel szeretnénk tüntetni, újabb oszlopokkal bővíthetjük táblázatunkat. A táblázat adatait 

digitalizálhatjuk, pl. Microsoft Excel-be is felvihetjük, amely automatikusan összesíti a számokat, de szűrőket is alkalmazhatunk a különböző kritériumokra 

(pl. az önkéntes, szervezeti egység, vagy feladat). Innen letölthető a Sablon az önkéntesek heti beosztásához. 

Innen letölthető Sablon az önkéntesek értékelésének összesítéséhez. 

 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/4_sablon-az-c3b6nkc3a9ntesek-c3a9rtc3a9kelc3a9sc3a9nek-c3b6sszesc3adtc3a9sc3a9hez.pdf
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2. Az önkéntesek beosztása, a tevékenység ütemezése  

Az általános ütemterv egy gyakran használt tervezőeszköz. Ha az önkéntes programra vonatkozó rögzített ütemtervet sikerült tartani, 

az eszközt a nyomonkövetési folyamat során is használhatjuk. A monitoring során másfajta adatgyűjtésre is sor kerülhet, mint például 

az önkéntesek által végzett munkaórák száma, az önkénteseket foglalkoztató szervezeti egységek, az önkéntesek által az intézménynek 

felajánlott átlagos időtartam, az önkéntesek által szívesen vállalt műszakok (napszakban kifejezve). Természetesen ahhoz, hogy pontos 

adatokat kapjunk, figyelmesen kell az adatokat kezelni, abban az esetben is, ha azok nem a terv szerint alakulnak. 

Minél több eltérést tapasztalunk az eredeti ütemezéshez képest, annál figyelmesebben kell ellenőriznünk és bevinnünk a valós adatokat; ezért van az, hogy 

ha az ütemterv rugalmasabb, az csak tervezésre használható, a nyomonkövetés lefolytatására nem. 

Az eszköz hasznosnak bizonyul: 

- a tevékenység tervezésében és nyomonkövetésében 

- ha különböző adatokat akarunk összegyűjteni egyetlen eszköz segítségével – annak megfelelően, hogy mit akarunk kimutatni és hogyan alkalmazzuk 

erre a célra az eszközt 

- ha pontosabb képet akarunk kapni az önkéntesek rendelkezésre állásáról 

- az önkéntes program hatékonyságának értékelésében (az intézmények által az önkéntes program létrehozásába és működtetésébe fektetett órák 

száma, szemben az önkéntesek által a kedvezményezetteknek nyújtott szolgáltatások óraszámával) 

 

Az eszköz korlátai: 

- a szükséges adatok begyűjtése nehézkes lehet azoknak az önkéntes programoknak az esetében, amelyekbe rugalmas munkaidőt vállaló önkénteseket 

vonnak be 

- ennek az eszköznek a használata szigorú ellenőrzést és az ütemezés betartását igényli  
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Példa az általános ütemezésre: 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

Délelőtt 

4 óra 

Feladatok T1 T4 T3 T5 T7 T8 T4 T3 T4 T5 T2 T6 T1 T1 

Önkéntesek Maria Maria & Tom Marta & Tom Tom Marta Tom Maria 

Délután 

4 óra 

Feladatok              

Önkéntesek        

 

Ez a tervezőeszköz a számunkra szükséges adatokat tartalmazza. Például, Maria ezen a héten 4 délelőtti műszakot vállalt, ami összesen heti 16 órát jelent, ez 

idő alatt pedig az 1,4,3,5 és 7. számú feladatokat látta el.  

Az ütemezés a tevékenységnek és a nyomonkövetés céljának megfelelően testre szabható.  Előfordulhat, hogy az önkéntesek csupán heti 2 napot vesznek 

részt az intézmény munkájában és így egy hónapos időtartamra lehet ütemtervet készíteni. Azonban ha azt szeretnénk megtudni, hogy az önkéntes mely 

kedvezményezettekkel dolgozik együtt, akkor az elvégzett feladat helyett a kedvezményezett nevét tüntetjük fel a táblázatban. 

A tervezésnél mindig az a legfontosabb, hogy emlékezzünk a kezdeti célunkra: Mire akarunk rámutatni? Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogyan 

működik az intézményünk.  

A nyomonkövetési folyamatban alkalmazott eszköz segít meghatározni az önkéntesek preferenciáit, főleg a hosszú távú önkéntesek esetében, akik néha 

egészen más nézőpontból képesek látni a dolgokat, mint az intézmény dolgozói.  

Innen letölthető a Sablon az önkéntesek heti beosztásához. 

 

  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/3_sablon-az-c3b6nkc3a9ntesek-heti-beosztc3a1sc3a1hoz.pdf
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3. Az önkéntesek bevonásának gazdasági értelemben vett megtérülése  

 

 

 

Az itt bemutatott eszköz az egyes intézményeknek nyújt segítséget abban, hogy képesek legyenek önkéntes vagy önkéntesek 

bevonásával végzett tevékenységeik közgazdasági értékét számszerűsíteni. A pénzügyi támogatásban és adományokban részesülő 

szervezetek esetében növekvő fontossággal bír a tevékenységek költség-haszon vizsgálatának bemutatása, valamint azok gazdasági 

hatásának igazolása. Ezzel az eszközzel egyszerűen kiszámítható az önkéntes programba/kezdeményezésbe fektetett pénz 

megtérülése, vagyis az, mennyi értéket termelt az önkéntes program minden egyes befektetésre került euro/dollár után. A VIVA-képlet tulajdonképpen egy , 

az önkéntes tevékenységek közgazdasági értékének számszerűsítésére szolgáló eszköz, melyet Katherine Gaskin dolgozott ki 1996-ban.7 

Az önkéntesség közgazdasági értékének meghatározásához először meg kell vizsgálni az önkéntes programhoz rendelt inputok értékét. Milyen plusz 

költségek keletkeznek az intézmény részéről az önkéntesek foglalkoztatásával? Fizetni kell az intézmény dolgozóinak, hogy megszervezzék és menedzseljék 

az önkéntességet, a tevékenységek során használt anyagok és eszközök is pénzbe kerülhetnek. Az ezekhez hasonló összes input értéket kell 

összegyűjtenünk. 

Ezt követően közgazdasági értelemben értékeljük az outputokat. Felmerül a nagy kérdés, hogyan kell ezeket értékelni? Noha az önkéntes tevékenységért 

nem jár fizetés, az ily módon végzett munkának igenis van közgazdasági értéke. Ha az intézmény nem vonna be önkénteseket az egyes szolgáltatásokban, 

akkor több fizetett munkaerőre lenne szükség, ahhoz, hogy ezeket a feladatokat ellássák. A VIVA modell azt javasolja, hogy az önkéntesek munkáját a velük 

egyenértékű munkát végző, fizetett intézményi dolgozókéhoz hasonlítsák, hiszen ily módon lehetővé válik, hogy egy könnyen értelmezhető számot 

rendeljünk az önkéntesekkel megvalósított tevékenység értékéhez. Természetesen ebben az esetben csak az önkéntesség közgazdasági értékéről 

beszélhetünk, mivel egyértelmű, hogy az önkéntesek intézményekbe történő bevonásának előnyeit nem tudjuk csupán egyetlen számmal kifejezni. Végül 

két számot kapunk: az outputok értéke és az inputok értéke közötti különbség adja meg a befektetés gazdasági megtérülésének értékét. 

 

Itt találja az önkéntesség összértéknek kiszámításához letölthető eszköz, amelyet az intézmény igényeihez szabva alkalmazhat. 

                                                           
7
 A VIVA modellről bővebben itt: 

7
 http://www.pkc.gov.uk/media/21097/The-volunteer-investment-and-value-audit/pdf/VIVA-bulletin-(second-edition)_1_ 

 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/onkentessc3a9g_osszc3a9rtc3a9knek_kiszamitasa.xls


 

 

 

 

29 

 

 

Az eszköz hasznosnak bizonyulhat: 

- az intézményen belüli önkéntesség közgazdasági értékének meghatározásában 

- az önkéntes program pénzügyi költség-haszon elemzésének meghatározásában 

- az önkéntes program költségvetési átláthatóságának teljes körű biztosításában 

- az önkéntesség közgazdasági értékének konkrét információkon alapuló igazolásakor, amely információkat társfinanszírozási forrásként lehet 

hasznosítani a projektekben, és amelyekkel a különböző programok gazdasági hatékonysága is bizonyíthatóvá válik a fenntartók, adományozók és 

politikai döntéshozók előtt. 

 

Az eszköz korlátai: 

- csak és kizárólag a közgazdasági érték meghatározására használható, bármilyen más szempont szerinti (humán, társadalmi vagy kulturális hatásokat 

kutató, feltáró) elemzésre nem 

- a többi eszközhöz képest alaposabb és folyamatosabb adatgyűjtést követel (az önkéntesek által befektetett idő, az önkéntes programmal 

kapcsolatban felmerülő költségek), amely a személyzet (önkéntes menedzser, pénzügyi vezető, program koordinátor, stb.) számára is pluszmunkát 

jelent. 
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Minőségi és mennyiségi eszközök kombinációja: 

1. Önkéntesek jelentései, beszámolók 

Ez egy összetettebb jellegű monitoring eszköz, amely egyrészről mennyiségi adatokat (egy adott tevékenység végzésével töltött 

önkéntes munkaórák száma; a kedvezményezettek/ellátottak száma, akikkel az önkéntes egy bizonyos időszakban kapcsolatba 

került, stb.; azon tevékenységek száma, amelyekben az önkéntes részt vett), másrészről pedig az önkéntesek programban való 

részvételére vonatkozó minőségi adatokat tartalmaz (az elégedettségi szint meghatározása az ütemterv, a tevékenységek, 

csoportok, dinamika, az önkéntesek által elsajátított kompetenciák, és a csoportos kommunikáció tükrében). Az eszköz előnye, 

hogy könnyen az önkéntes program/ önkéntes tevékenység által támasztott igényekhez alakítható. Az eszköz – az önkéntes csoport 

sajátosságaitól függően– nyomtatott és online változatban egyaránt használható, utóbbi sokkal könnyebben konvertálható. 

 

Az eszköz használatához szükséges adatgyűjtést maguk az önkéntesek végzik, a begyűjtött adatokat az önkéntes menedzser ellenőrzi és hagyja jóvá egy 

meghatározott időintervallumban (naponta, hetente, havonta) a végzett tevékenység jellemzőinek megfelelően. 

Az eszköz hasznosnak bizonyul:  

- az önkéntesek programban elért egyedi eredményeinek és perspektíváinak komplex szintű szemléltetésében 

- abban, hogy betekintést enged az önkéntesek programmal kapcsolatban megfogalmazott elégedettségi szintjébe  

- abban, hogy információt nyújt arról, hogy mit lehet fejleszteni, min lehet javítani az önkéntes programban 

 

Az eszköz korlátai: 

- az önkéntes jelentésekben szereplő információk alapos ellenőrzése túlzottan időigényes lehet; 

- az önkéntes jelentésekből begyűjtött információk központosítása és értelmezése – az összes önkéntes részvételét igényli, ezért fontos odafigyelni az 

időgazdálkodásra 

- az önkéntesek által adott információk és visszajelzések feldolgozását folyamatosan biztosítani kell a munkával megbízott intézményi dolgozónak  

 

Az előzetesen kijelölt célokkal összhangban, a minőségi kérdések a következőkre irányulhatnak: 

- az önkéntes személyes tapasztalatára:  

Milyen önkéntes tevékenységet végez a legszívesebben és miért?  

Mi jelenti az Ön számára a legnagyobb kihívást?  
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Mit tanult, amióta…?  

Mi a véleménye a kedvezményezettekről? 

- az önkéntes programra/tevékenységre:  

Mit gondol, mi működik a legjobban a tevékenységünkben/önkéntes programunkban és miért? Min változtatna és miért? 

- a csoport együttműködésére:  

Milyen a kapcsolata az intézményi dolgozókkal? Milyennek írná le a többi önkéntessel folytatott együttműködést? 

 

2. Kérdőív (önkénteseknek, intézményi dolgozóknak, kedvezményezetteknek) 

Ezt az eszközt a folyamatok kiértékelésére használják, azért, hogy folyamatosan alkalmazkodhassanak a kérdőíves kutatásban 

résztvevő önkéntesek, intézményi dolgozók, és kedvezményezettek elvárásaihoz és igényeihez. A kérdőív olyan háttérkérdéseket 

tartalmaz, amellyel a válaszadó profilja létrehozható. A profil létrehozásához szükséges adatok mellett, mennyiségi adatokat 

(elégedettségi / relevancia szint, egy konkrét szempont kijelölésével, számokban kifejezve) és minőségi adatokat (személyes 

kihívások, eredmények ismertetése) tartalmaz. A kérdőívet az értékelni kívánt folyamat sajátosságainak figyelembevételével 

dolgozzuk ki és állítjuk össze. Egy adott folyamat (önkéntes programhoz, konkrét eseményhez köthető értékelés) során kétszer 

végezhetünk kérdőíves kutatást, egyszer a köztes értékeléskor, másodszor pedig a végső értékeléskor. A kérdőív “előtte” - “utána” 

típusú helyzetértékelésnél is használható. 

 

Az eszköz hasznosnak bizonyul: 

- egy konkrét folyamat komplex, egyedi perspektívájának biztosításában 

- abban, hogy a folyamat során sokszempontú betekintést enged az önkéntesek, az alkalmazottak és a kedvezményezettek elégedettségi szintjébe  

- abban, hogy konkrét információkkal szolgál azokról a szempontokról, amelyek egy adott folyamaton belül fejleszthetők/ alkalmazhatók. 

- abban, hogy személyes perspektívát ad egy adott folyamat eredményeiről és a hatásairól (egyéni és csoportszinten egyaránt)  

Az eszköz korlátai: 

- ha olyan komplex kérdőívet állítunk össze, amely egy adott folyamatra több szempontból kérdez rá, annak kitöltése időigényes lehet 

- a kérdőívben összegyűjtött információk feldolgozása és összegzése szintén sok időt vesz igénybe. 
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Az eszköz hatékony alkalmazása érdekében meg kell győződnünk arról, hogy az adott kategóriába tartozó személyek (önkéntesek, intézményi dolgozók, 

kedvezményezettek) mindegyike kitöltötte, azért, hogy az összesített dokumentumok kategóriánként általános áttekintést nyújtsanak arról a folyamatról, 

amelyben az előbb felsorolt szereplők részt vettek. 
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Minőségi 

1. Személyes (One on one) interjú 

Az interjú, melyet készíthetünk az önkéntesekkel, az intézmény dolgozóival, a kedvezményezettekkel és azok családtagjaival, olyan 

kérdéseket tartalmaz, melyek segítségével információkhoz juthatunk attitűdjükkel, hiedelmeikkel és a folyamattal kapcsolatos érzéseikkel 

kapcsolatban. A személyes interjú során szabadon megválaszthatjuk, hogy előre összeállított kérdéscsoport vagy csak egy tematika alapján 

haladunk és amennyiben szükséges, további kérdéseket is feltehetünk, addig amíg nem vagyunk elégedettek a kapott válaszokkal. 

Az interjú során, a hatások értékelésekor, a legszemélyesebb adatokhoz férhetünk hozzá – pl. az önkéntes programban résztvevők boldogságszintjeiről, az 

önkéntes programnak köszönhető személyes fejlődésről, a résztvevők bizonyos időintervallum alatt teljesített és nem teljesített szükségleteiről. 

Az eszköz hasznosnak bizonyul: 

-  az emberek attitűdjének, hiedelmének, tapasztalatainak megismerésében; 

- a tisztázandó kérdések feltárásában 

- az önkéntes program nem várt, illetve nem tervezett eredményeinek azonosításában 

Az eszköz korlátai: 

- az interjú előkészítése, lefolytatása és az eredmények elemzése sok időt vesznek igénybe; 

- lényegesen több adat kerül összegyűjtésre, mint amennyire szükségünk van, és ez lassítja az elemzést; 

- csak korlátozott számú személlyel valósítható meg; 

- az anonimitást kedvelő emberektől nehéz őszinte választ kapni. 

Ennek a módszernek a hatékonysága teljes mértékben az interjúkészítő azon képességén múlik, hogy képes-e bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani az 

interjúalannyal, hogy aktív hallgatással, azaz értő figyelemmel végig tudja-e hallgatni a válaszokat, illetve, hogy végig tudja-e vezetni az interjút a kívánt 

eredmény érdekében. 

 

 

 

 

2. Fókuszcsoportok 
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A fókuszcsoport egy kvalitatív kutatási módszer, melyben emberek egy csoportjával készítünk interjúkat ugyanabban az időpontban. A fókuszcsoportos 

interjúban a csoport tagjainak benyomásait, gondolatait, hiedelmeit, attitűdjeit vizsgálják a szolgáltatással, a koncepcióval, az elképzeléssel és a programmal 

stb. kapcsolatban. A kérdéseket interaktív csoportos környezetben kell feltenni, ahol a résztvevők szabadon beszélhetnek más csoporttagokkal. Az interjú 

során a kutató jegyzeteket vagy feljegyzéseket készít azokról a kulcsfontosságú véleményekről, amelyeket a csoporttól kapott. A hatékony, megbízható, és 

tájékoztatást nyújtó válaszadás érdekében a kutatóknak körültekintően kell kiválasztaniuk a fókuszcsoport tagjait.  

Az eszköz hasznosnak bizonyul: 

- mivel ugyanabban a témában különböző személyektől szerezhetünk információkat (intézményi dolgozók, önkéntesek, kedvezményezettek, stb.) – a 

csoportdinamika érdekes eredményeket hozhat; 

- mivel ösztönzi azokat az embereket, akik kevésbé szeretnek írásban feltett kérdésekre válaszolni és azokat is, akik nem tudnak őszintén megnyílni az 

egyszemélyes interjúk során 

- egyúttal jó módszer arra is, hogy az emberek megismerjék egymást, és megkönnyíti a csapatépítést is 

Az eszköz korlátai: 

- hatékony moderálás hiányában a résztvevők elterelhetik a témát (off-topic), vagy a beszélgetés átfordulhat a csoporttagok közötti személyeskedésbe 

- a kérdéses témák száma korlátozott lesz, mivel egyre több ember fog részt venni a javasolt kérdések megválaszolásában 

A fókuszcsoport hatékonysága nagymértékben azon múlik, hogy a facilitátor (csoportos folyamatokat, megbeszéléseket levezető személy) képes-e olyan 

környezetet teremteni, ahol az emberek hajlandóak megosztani ötleteiket és érzéseiket, képes-e moderálni a megbeszéléséket anélkül, hogy feszültség 

keletkezne a csoporton belül, illetve képes-e alaposan megfigyelni és rögzíteni a csoport által adott válaszokat. 

A siker a csoport összetételén is múlik. Abban az esetben, ha tudomása van arról, hogy a résztvevők egy adott témát akarnak nyilvánosan vagy egymás 

között megvitatni, ne a fókuszcsoportos interjút válassza eszközként. 
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3. Naplók  

A napló egy kiváló eszköz az egyének látásmódjának és reflexióinak mélyebb megismerésére. Megkérhetjük az önkénteseket, hogy reflektáljanak egy adott 

tevékenységben szerzett vagy egy időszakhoz köthető tapasztalatukra azért, hogy jobban megérthessük azt a szemléletet, amellyel feladataikat végezték. 

 

A napló formába öntése sokféle lehet: irodalmi napló, blogbejegyzés, videófelvétel (vlog) vagy audionapló. Ahhoz, hogy biztosan azokra a témákra kapjunk 

visszajelzést, amelyek érdekelnek bennünket, előre adhatunk néhány támpontot, mint pl.: Hogyan érzem magam, amikor elköszönök a kedvezményezettől, 

Mikor alkalmaztam azt a tudást, amit az önkéntes programban való részvétellel szereztem? Hogyan változtatott az önkéntes program a szokásaimon? 

 

Az önkénteseknek iránymutatást adhatunk arra vonatkozóan, hogyan írjanak a kedvezményezettekkel való munkában betöltött szerepükről, egyes 

tevékenységekben elért fejlődésükről, a saját viselkedésükben tetten érthető változásokról, illetve az újonnan szerzett kompetenciákról. Az önkéntes által 

megfogalmazott válaszok a programnak az önkéntes életére gyakorolt hatását tükrözik. 

 

Az eszköz hasznosnak bizonyul: 

- abban, hogy részletes információkhoz jussunk a személyes tapasztalatokról és szemléletről; 

- abban, hogy rugalmasságot biztosít a jelentés elkészítésében, amellyel érdekes/meglepő dolgokat tárhatunk fel  

- abban, hogy lehetőséget ad a téma kreatívabb és életszerűbb megközelítésére; 

- a kreatív értékelésben. 

Az eszköz korlátai: 

- teljes mértékben az egyén önkifejezési képességén alapul, azon, hogy világosan, teljesen és őszintén fejezze ki magát; 

- a rögzítést akadályozhatja az a gondolat, hogy a naplót valaki egyszer olvasni/hallgatni fogja 

- az adatok feldolgozása és elemzése időigényes lehet 

A napló olyan személyes tárgy, amelybe az ember a legmélyebb és legtitkosabb tapasztalatait és gondolatait rögzíti. Ez az általános elképzelés az, amely 

értékes, ugyanakkor kockázatos eszközzé teszi a naplót. A naplóval kapcsolatban a legfontosabb, hogy már a program elején az összes résztvevőt 

tájékoztatnunk kell arról, hogy milyen felvételeket/bejegyzéseket használunk majd fel, ebből mennyit hozunk majd nyilvánosságra és tisztáznunk kell, 

hozzájárulnak-e ezek közléséhez. Ha kötelezővé tesszük a naplóírást, az felületes, bizonytalan, nem őszinte, nem együttműködő beszámolókat 

eredményezhet. (Önkéntesség Hatásait Kutató Intézet - önkéntesség hatásait mérő eszközkészlet (Volunteering Impact Assessment Toolkit 2015). 

Amennyiben minden óvintézkedést betartanak, a kedvezményezettek az általuk vezetett naplók segítségével kreatív módon vonhatók be az önkéntes 

tevékenység hatásainak értékelésébe. 



 

 

 

 

36 

 

 

 

4. Legjelentősebb változás – MSC (angol rövidítés Most Significant Change) 

Ez egy olyan eszköz, amely magában foglalja az egyes beavatkozások által bekövetkezett jelentős változásokra utaló történetek 

rendszeres gyűjtését és értelmezését. A többi értékelési eszközhöz képest az MSC tisztán minőségi megközelítést nyújt a 

hatásvizsgálathoz. Az eszközt Rick Davies dolgozta ki 1994-ben. 

Az eszköz az egy adott folyamatban / programban résztvevő egyes szereplőktől begyűjtött történetekkel dolgozik, és maga az 

értékelés 10 lépésből áll: Az érdeklődés felkeltése és növelése, A változás területeinek meghatározása, A jelentési időszak 

meghatározása, Jelentős változásról szóló történetek összegyűjtése, A legjelentősebb történetek kiválasztása, Visszajelzés a 

kiválasztási folyamat eredményeiről, Történetek ellenőrzése, Számszerűsítés, Másodlagos elemzés és meta-monitoring, A 

rendszer felülvizsgálata.8 

Az eszköz hasznosnak bizonyul: 

- a tényleges hatáselemek kiemelésében olyan konkrét változások bemutatásával, amelyeket az egyén életébe hozott egy adott tevékenység; 

- abban, hogy nem csupán egy egyszerűsített numerikus, hanem komplex képet mutat azokról a mechanizmusokról, amelyek változásokat idéznek elő 

- azoknak a nem tervezett hatásoknak az azonosításában, amelyeket egy adott program/tevékenység idézett elő 

- a komplex programok és tevékenységek kedvezményezettekre gyakorolt hatások dimenzióinak feltárásában a különböző szinteken 

A módszer/eszköz korlátai: 

- az eljárás erősen szubjektív (az egyéni érzékelések és hatások függvényében); 

- az emberek hajlamosak elhallgatni a velük történt negatív dolgokat, ez a tendencia pedig befolyásolhatja az értékelés eredményességét; 

- általános következtetések nem vonhatók le, mivel a megközelítés nagyon személyes; 

- alkalmazása időigényes lehet 

  

                                                           
8
 További részletek az MSC módszerről Rick Davies és Jess Dart:“The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique című művében  

https://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf  

https://www.mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf
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-  

4. Adatelemzés  

Minden korábban begyűjtött adatot összegeznünk és elemeznünk kell annak érdekében, hogy levonhassuk a vonatkozó információkat és következtetéseket. 

Az eredmények ellenőrzésével ellentétben, amely azt vizsgálja, hogy a kitűzött célokat elérték-e, a hatásvizsgálat az alábbi kérdés megválaszolására épül: “A 

résztvevők jóléte hogyan változott volna, ha a beavatkozás nem történt volna meg?” 

Az adatelemzés része egy, a tények összevetésén alapuló elemzés is, amely alatt "a ténylegesen bekövetkezett események és a beavatkozás nélküli fiktív 

események közötti összehasonlítást" értjük. A hatásvizsgálatok célja az ok-okozati kérdések megválaszolása. Más szóval egy olyan helyzetben keresik a 

változásokat, amely közvetlenül egy programnak tulajdonítható. 

Az ilyen típusú összehasonlító elemzésnél, az összegyűjtött információk alapos adatelemzésére van szükség. 

Ahogy azt már korábban említettük, az összegyűjtött adatok számokban (kvantitatív) vagy szavakban (kvalitatív) is kifejezhetők. Minden egyes adattípus 

elemzése más - más megközelítést igényel. 

 

Mennyiségi adatok esetén   

Az elemzéshez az önkéntesektől be kell gyűjtenünk az általuk adott összes választ egy adott szempontra vonatkozóan 

(például: a kedvezményezettek száma, akikkel kapcsolatban állt, egy héten belül vállalt önkéntes tevékenységek 

típusai stb.), ezután az összesítés következik. Az olyan kérdések esetében, amelyekre több lehetséges válasz adható - 

mint a második példa esetében -, az eredmények összesítésekor az egyes kategóriákba tartozó válaszokat 

mindegyikét egyesével hozzáadjuk. (5 önkéntes vett részt a tevékenység tervezésében, 7 önkéntes vett részt a 

kedvezményezettekkel végzett önkéntes tevékenység megvalósításában, 7 további önkéntes pedig a tevékenységek 

értékelésében.) 

Ezután készíthetünk táblázatot, listát vagy grafikont azon megkérdezettek számával / százalékával, akiktől minden 

kérdésünkre választ kaptunk. 

A minimum értéket, a maximum értéket és az átlagot is kiszámíthatjuk, és egy adott tétel leggyakoribb értékét is 

meghatározhatjuk. 

Az információk összegyűjtése történhet manuálisan (kézzel), nyilvántartva azokat a kérdőíves felmérés / kérdőív / 

jelentés / válaszadók minden egyes elemének felvezetésével vagy számítógépes szoftver használatával (amellyel sok 
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időt takaríthatunk meg, különösen, ha sok elemmel dolgozunk), ekkor automatikusan generálhatunk eredményeket. 

A leggyakrabban erre a célra használt szoftver az Excel táblázat. 
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Minőségi adatok esetén   

A kvalitatív (minőségi) adatok elemzése más forrásokat igényel. Amíg a mennyiségi adatoknál technikai készségekre és műveletek alkalmazására van 

szükség, addig a minőségi adatok elemzése, ahogy mondani szokták, már-már művészet. A szóban és írásban megosztott történetekből származó adatokat 

nyitottan kell értelmezni, és alaposan ki kell elemezni. 

A legnagyobb kihívások, melyek a két módszer különbözőségéből adódnak, a következők: 

- a minőségi adatoknál inkább a jelentésre kell fókuszálni, nem a mennyiségre 

- előre meghatározott kategóriák nélkül kell tanulmányozni minden egyes jelentést vagy helyzetet 

- az egyes helyzeteknél inkább a kontextusra kell összpontosítani, általános szabályszerűségek keresése helyett 

- az elemzést végző személyek objektivitásának megőrzése rendkívül fontos 

A minőségi adatok elemzésénél 2 fő lépés van:  

1. a kijelölt céloknak megfelelően, a begyűjtött információkból kiszűrjük a vonatkozó részeket 

2. amelyeket az értékelés célközönsége számára rekonstruálunk 

Az értékelés céljának figyelembe vételével kell összegyűjteni a minőségi adatokkal kapcsolatos megállapításokat. Ha a cél az önkéntes program értékének 

igazolása a vezetőség és a résztvevők felé, akkor minden olyan információt össze kell gyűjtenünk, amely azokat a változásokat dokumentálja, amely a 

szolgáltatásnyújtás területén következett be az önkéntesek részvételének köszönhetően. Ezt a módszert az összes rendelkezésre álló adatra alkalmazni 

lehet, ezáltal Önnek lehetősége nyílik arra, hogy az intézmény munkatársainak munkájában megmutatkozó eredményeket és hatásokat bemutassa, az 

intézmény és a kedvezményezettek, valamint azok családtagjai, illetve az intézmény és az egész közösség kapcsolatában. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a 

témához nem tartozó nagy mennyiségű információval nem foglalkozunk. Mégsem javasoljunk, hogy hagyja figyelmen kívül azokat az információkat, amelyek 

nem hozhatók kapcsolatba a célokkal, mivel a kvalitatív adatgyűjtés módszerei megkövetelik, hogy az emberek szabadon fejezhessék ki önmagukat és 

képviseljék saját szemléletüket.  Sosem lehet tudni előre, hogy hol bukkanunk rá egy, az önkéntes program fejlesztését célzó nagyszerű ötletre. 

Miután minden, a téma kifejtéséhez szükséges információt összegyűjtöttünk, egy olyan anyagot kell összeállítanunk azokból, ami a leghatékonyabb módon 

adható át a célközönségnek. Ennek a folyamatnak a második részét a következő szakaszban ismertetjük. 
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A monitoring terv – minták és példák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A célok meghatározása 
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Tervezés, kidolgozás 
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Tervezés, kidolgozás 

az önkéntesekkel 
kapcsolatban levő 

kedvezményezettek száma 

A kedvezményezettek 
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A táblázat első részében (A. A cél meghatározása/kijelölése) két kérdésre kell választ adnunk. Mi a célunk, vagyis mire szeretnénk rámutatni, és kinek 

szeretnék azt megmutatni? A fentiekben három példát láthatunk. Előfordulhat, hogy mindhármat szeretnénk megjeleníteni, de az is lehet, hogy csak 

néhányat, és az is elképzelhető, hogy teljesen mások a céljaink. A táblázat második részében (B. A tervezés fejlesztése), a következő lépésben szintén a már 

bemutatásra került három példát követjük, és megtudjuk, mi alapján kell begyűjtenünk a számunkra szükséges adatokat: mit akarunk kidolgozni, kinél van az 

információ, ki gyűjti össze, milyen módszert használ? 

 

Innen letölthető a Sablon önkéntes program hatásmérésének tervezéséhez. 

 

Ezzel az eszközzel gyakorlatilag elkészíthetjük a nyomonkövetési (monitoring) folyamat vázlatát, és egy olyan áttekintést kaphatunk, amely már a folyamat 

elején segítséget nyújt számunkra az esetleges hibák felfedezésében. Például előfordulhat, hogy észrevesszük: mennyiségi eszközt akartunk rendelni 

minőségi adatokhoz. Vagy hogy olyan adatokat igényeltünk, amelyekkel senki sem rendelkezett. Azonban, ha lépésről lépésre haladunk a kitűzött célokat 

szem előtt tartva, és a folyamat végén ismételt ellenőrzést hajtunk végre, akkor monitoring eszközünk hasznosnak és könnyen alkalmazhatónak bizonyul 

majd. Az első monitoring terv kitöltésekor ajánlott visszatérni a kézikönyvben ismertetett első lépésekhez. 

 

Miután kijelöltük és meghatároztuk az első lépéseket, következhet az adatgyűjtés és az elemzés. 

 

 

  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/1_sablon-c3b6nkc3a9ntes-program-hatc3a1smc3a9rc3a9sc3a9nek-tervezc3a9sc3a9hez.pdf
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2. FEJEZET: Az értékelés eredményének felhasználása 

 

A. Az önkéntesség hatásának kommunikációja (A hatásvizsgálat eredményeinek megosztása)  

Az intézményi/szervezeti önkéntes program hatásának kommunikációja általában véve bármely PR, kommunikációs stratégia lényeges eleme, különösen 

igaz ez az önkéntes stratégiára. Ha az üzenet nem éri el célcsoportot, a monitoring folyamat sem ér célt. Támogatók, fenntartók, finanszírozó szervek, 

döntéshozók és politikusok, jelenlegi és majdani önkéntesek, az intézmény dolgozói és a közösség általában véve értesülni kívánnak arról, hogy az intézmény 

milyen hatást gyakorol önkéntes programja révén, és milyen módon teremti meg a közösség tagjai számára azt a környezetet, amelyben önkéntesként részt 

vehetnek és hozzájárulhatnak a kívánt változás eléréséhez. Az a képesség, hogy hatékonyan tudjuk kommunikálni a hatásvizsgálat eredményeit, 

kulcsfontosságú tényezőként van jelen az egyes szereplők megtartásában, ily módon pedig megszilárdíthatja a közös együttműködés jövőjét. Az első 

fejezetben az ismertetni kívánt információk összegyűjtésére és igazolására összpontosítottunk, ebben a fejezetben pedig az ily módon létrehozott 

információs csomaggal és annak a kívánt célcsoporthoz való eljuttatásával foglalkozunk. 

 

 

Miért fontos mindez? 

Az önkéntességre vonatkozó hatásvizsgálat eredményeinek kommunikációja lehetővé teszi a különböző, érdekeltek számára, hogy jobban megértsék azokat 

a változásokat, amelyeket az intézmény a helyi közösségre gyakorolt. Ennek megértése és tudomásulvétele a legfontosabb szempont, különösen akkor, 

amikor arra törekszünk, hogy minden egyes olyan résztvevő motivációs szintjét növeljük, akik alapvetően különböző módon vesznek részt az 

önkéntességben, és az intézmény tevékenységeinek támogatásában. 

 

Az eredmények közlése nem egy bonyolult folyamat és nincs hozzá szükség magas szakmai színvonalú PR-osztályra, az általános hatásvizsgálatban résztvevő 

személyek bármelyike ismertetheti azokat. Fontos azonban az alábbi szempontok figyelembevétele: 

- Bemutatni a fenntartóknak/támogatóknak/adományozóknak/ finanszírozóknak és döntéshozóknak, hogy az önkéntesek bevonása az intézmény 

szolgáltatásainak költséghatékonyabbá tételében alapvető fontosságú, mivel mindenki a lehető legkisebb befektetés mellett szeretné a lehető 

legjobb hatást elérni. Az adományozók azokra a konkrét és jelentős eredményekre kíváncsiak, amelyeket a tőlük kapott pénzből valósítottak meg. 
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- Az intézmény jelenlétének növelése a helyi közösségen belül növelheti azoknak az új kedvezményezetteknek a számát, akik az intézményt választják. 

akik értik az intézmény/szervezet működését, értik a kedvezményezettekre gyakorolt hatását és ezért hajlandóak azt választani. 

 

- Az önkéntesek motiválására és megtartására tett erőfeszítéseinkkel elérhetjük, hogy meggyőzzük az önkénteseket arról, hogy megújítsák 

kötelezettségüket. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy megmutassuk nekik, milyen hatást gyakoroltak az intézmény életére. Ez azért fontos, mert 

az intézmény számára a hosszú távú önkéntesek jelentik a befektetések legnagyobb mértékű megtérülését (mind a képzés, mind pedig a szakmai 

fejlődés tekintetében), ezen kívül értékes szerepet töltenek be az új önkéntesek toborzásában, és nagyobb valószínűséggel válik belőlük adományozó 

a későbbiekben, mint a közösség nem-önkéntes tagjaiból. 

 

- Az önkéntes program eredményeinek és hatásainak szemléltetésével a helyi közösségben több ember értheti meg a szervezet / intézmény 

munkáját, ismerheti meg annak kedvezményezettekre gyakorolt hatását, ezáltal pedig többen és szívesebben támogatják az intézményt 

adományaikkal, önkéntes munkáikkal. 

 

- Az intézményi dolgozók motiváltabbak lesznek abban, hogy részt vegyenek az önkéntesek támogatásában, mivel egyre inkább megértik, hogy az 

önkéntesek jelenlétükkel hogyan járulnak hozzá a szervezeti/intézményi szolgáltatásokhoz és ezáltal ők is részt vesznek az önkéntes program 

értékelésében és finomhangolásában. 

 

Az hatásvizsgálat eredményeit többféleképpen közölhetjük. Azt, hogy miért éppen az egyiket vagy a másikat választjuk, az alábbi kritériumok határozzák 

meg: a kommunikáció célja, a célcsoport, az ismertetett adatok típusa, a rendelkezésre álló erőforrások (humán, anyagi, idő), a kommunikációs környezet 

Ezeknek az elemeknek a figyelembevételével a következőket lehet elkészíteni:  

 belső jelentés 

 az egyes szereplőknek készített szórólapok / információs grafikonok  

 weboldalakon, blogokon, és közösségi médiafelületeken közzétett összefoglalók 

 sajtóközlemények 

 éves jelentések 

 népszerűsítő videók 

 különféle eseményeken előadott prezentációk 
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1. Kik azok, akik felé a hatásvizsgálat eredményét kommunikáljuk? 

A hatásvizsgálat eredményei iránt érdeklődőket két csoportra oszthatjuk. Az egyikbe azon személyek tartoznak, akik már közvetlen kapcsolatban állnak az 

önkéntes programmal vagy az intézménnyel, a másikba pedig azok, akiket szeretnénk magunknak megnyerni, akikkel szeretnénk kapcsolatba kerülni. A 

közölt üzenet tartalma ennek megfelelően eltérő lehet: 

 

- Az önkéntesség hatásának közlése a szervezeten belül: 

 az intézmény vezetőségének 

 A fizetett alkalmazottaknak  

 az önkénteseknek 

 a kedvezményezetteknek 

Ezek azok a csoportok, amelyek közvetlenül részt vesznek a programban és az önkéntes program napi tevékenységüket is több szinten érinti. A vezetőséget 

a költség/haszon arány érdekli, azon belül is az önkéntes programba befektetett emberi és anyagi erőforrások, a kínált szolgáltatások színvonala, a 

kedvezményezettek életszínvonala, az intézményi dolgozók elégedettségi szintje. Az önkénteseket az érdekli, milyen hatással van a munkájuk a 

kedvezményezettek életére és azokra az intézményi dolgozókra, akikkel együtt dolgoznak. Másrészről pedig az elkészült hatásvizsgálati jelentést oktatási 

célokra is felhasználhatjuk, és bemutathatjuk az egyes csoportoknak, milyen eredményeket lehet elérni együttműködéssel. 

A hatásvizsgálat eredményeinek bemutatásával motiválni lehet az önkéntes programban résztvevő személyeket egy jövőbeni újabb együttműködésre. 

- Az önkéntesség hatásának közlése a szervezeten kívül: 

 a kedvezményezettek családtagjainak vagy barátainak 

 potenciális jövőbeni kedvezményezetteknek 

 partnereknek 

 fenntartóknak/ támogatóknak/adományozóknak 

 a helyi közösségeknek 
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Az intézményen kívüli csoportokkal folytatott kommunikáció célja: megnyerni őket, hogy részt vegyenek a közös munkában. Ebben az esetben is 

körültekintően kell kiválasztanunk a célcsoportot és azt, mi tartozik rájuk. 

A kedvezményezett családját az érdekli, hogy szerettük számára milyen előnyökkel jár az önkéntes program, a támogatók a szervezet kapacitásába, 

hatékony költségvetés menedzsmentbe (igazgatás) kívánnak betekintést nyerni, illetve arra kíváncsiak, az önkéntesek részvétele hogyan mutatkozott meg az 

egyes tevékenységekben. Az önkéntesek többségét a helyi közösség adja, így érdeklődésük lehet személyes indíttatású vagy az adott helyhez köthető. 

A SoVol projekt keretében, a kutatási eredmények alapján a következő területeket határozták meg, 6 különböző ország vonatkozásában: 

 

 

 

 

Vezetöség  Jelentések 

Intézményi dolgozók  Interjúk 

Önkéntesek  
 Munkatársi értekezletek /Szakmai 

értekezletek 

Kedvezményezettek és rokonaik  Szupervíziós megbeszélések 

Helyi közösség  Az intézményes éves rendezvényei 

Az önkéntesek szervezetei  Éves jelentések 

Más önkéntes menedzserek  Web és közösségi media felületek 

Civil szervezetek  Helyi media 

Központi Statisztikai Hivatal  Szájhagyomány 

Városháza  Szórólapok 

Városi Tanács   

a kommunikáció 
célcsoportja 

a kommunikáció 
eszközei 
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2. Az eredmények közlésének szempontjai 

Az, hogy a hatásvizsgálat eredményeinek szerkesztése és a tartalomfejlesztés módja hogyan jelenik meg a kommunikációban és a PR anyagokban rendkívül 

fontos a célközönség elérése szempontjából. Egy, a kommunikációs stratégia kulcsfontosságú szempontjainak figyelembevételével készült anyag elérheti a 

célját. 5 szempont következik a sikeres kommunikációs anyag elkészítéséhez: 

  

 Legyen mondanivalója! – Próbálja meg kideríteni, mi számít divatosnak a követői között, mert ha valami népszerű és 

aktuális, az nagyobb eséllyel éri el a közönséget. 

 

 Ismerje meg a közönségét! - A sikeres kommunikáció egyik lényeges eleme, hogy a 

különböző célcsoportokhoz, személyekhez különböző megközelítéssel és tartalommal lehet eljutni. Az adományozók, 

támogatók és a finanszírozó szervek általában adatokat, statisztikákat, összetett értelmezéseket és számszerűsíthető 

eredményeket akarnak látni, míg az önkéntesek és a helyi közösség tagjai inkább a történetekre és tényekre kíváncsiak 

élménybeszámolók formájában – a technikai szempontok ismertetése nélkül. 

 

 Használjon vizuális elemeket! - Az emberi agy a képi megjelenítést részesíti előnyben; ezeket sokkal gyorsabban 

dolgozzuk fel, mint a szöveget, ha a posztunk képet is tartalmaz, sokkal hamarabb érhetjük el a kitűzött célt. 

Az olyan ingyenes eszközök, mint a Canva (www.canva.com) vagy a Piktochart (www.piktochart.com), nagyon 

egyszerűen használhatók, mivel kifejezetten szép sablonokat hozhatunk velük létre, különösebb szakértelem vagy 

előzetes ismeretek nélkül. 

 

 Csak könnyedén! – Életünkben egyre inkább jelen vannak az időbeli korlátok, ezért fontos, hogy egyszerű üzeneteket 

továbbítsunk célunk megvalósításához. 
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 Buzdítsunk cselekvésre! – Sokszor csak egy impulzusra van szükség ahhoz, hogy megtegyük az első lépést. Hozhatunk 

példákat arra hogyan járulhatnak hozzá az érdeklődők a jó ügyhöz. Konkrét példákon keresztül azt is bemutathatjuk nekik, 

hogyan tehetnek lépéseket az ügy érdekében és válhatnak a változás részeseivé! 

 

A kommunikáció módjai 

Az intézmények önkéntes programjának hatásait sokféleképpen kommunikálhatjuk a közösség különböző érdekeltségű szereplői felé. A többszintű 

kommunikációs stratégia kialakításával nagyobb valószínűséggel vonzzuk be az érdekeltek lehető legszélesebb körét, azok különböző érdekei miatt (az 

adományozók és a finanszírozó szervek általában a szolgáltatás számszerűsíthető adatai és pénzügyi hatékonysága iránt érdeklődnek, míg az önkéntesek és 

a közösség általában érzékenyebbek a személyes történetekre és beszámolókra). Attól függően, hogy kik alkotják a kommunikációs stratégia célcsoportját, a 

hatásvizsgálat eredményeit különböző módokon és arányokban használhatjuk fel. 

 

Az önkéntes program hatásainak tényeken alapuló kommunikációja 

Az önkéntes program hatásait tényekkel alátámasztva kommunikáljuk, amelyre az alábbi eszközök állnak rendelkezésünkre: weboldal, a célközönségnek 

küldött kör e-mailek és hírlevelek, valamint a közösségi médiafelületek, melyeken keresztül megoszthatjuk a szervezetek hatásait számszerűsítő 

diagramokat, grafikonokat és jelentéseket. Olyan tényeken alapuló jelentéseket kell készítenünk, amelyben a különböző kérdések megválaszolásával az 

egyes érdekelteket tájékoztathatjuk az önkéntes program eredményeiről. 

 

Hány önkéntes vett részt a programban? 

Mennyi önkéntes munkaórát végeztek a program időtartama alatt? 

Hány kedvezményezettet segítettek az önkéntesek egy adott időintervallumban vagy eseményen? 

Hány újfajta szolgáltatást nyújtottak a közösségnek az év egy bizonyos időszakában? 

Milyen szervezeti célokat sikerült elérni vagy akár túlteljesíteni az önkéntesek bevonásával? 

Mennyire költséghatékonyak a közösségnek nyújtott szolgáltatások? 

Éves/havi bontásban a költségvetés hány százalékát fordították az önkéntes programra? 
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Az önkéntes program hatásainak bemutatása történeteken keresztül 

 

Fényképek és videók megosztásával a célközönség tagjainak bemutathatjuk, hogy önkéntes programunk mit ad a világnak. Elsősorban arról kell beszélnünk, 
milyen változásokat köszönhetünk a szervezetnek és hogy ezek a változások hogyan valósultak meg. Osszuk meg az önkéntesek és a kedvezményezettek 
sikertörténeteit! 
Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy az emberek többségét inkább az egyedi és különleges történetek mozgatják meg, semmint a sablonos általánosítás. 
Ezeket a történeteket weboldalakon, blogokban, hírleveleken és közösségi médiafelületeken keresztül oszthatjuk meg.  
 

• Kérje fel az önkénteseket, hogy írjanak blogbejegyzéseket, ajánlásokat és vendégvéleményeket, amelyben megosztják a történeteiket! 

 Ossza meg a jeles eseményeken készült videófelvételeket! 

 Mutassa be fényképeken keresztül, milyen változásokat köszönhetünk az önkénteseknek! 

 Ossza meg a kedvezményezettek és családtagjaik élménybeszámolóit! 
 

Azzal, hogy felkérjük az önkéntest, hogy ossza meg a saját személyes történetét arról, milyen hatással volt rá az önkéntesség, végső soron elismerjük és 
megköszönjük a munkáját. Az általuk megosztott történetek ösztönözhetnek másokat és új önkénteseket is hozhatnak az intézményeknek. Érzelmekkel 
ugyanis hatékonyan tudunk motiválni másokat. 
 
Az önkéntesség hatásának folyamatos kommunikációjával, a pozitív történetek megosztásával kialakíthatunk egy elégedett önkéntesekből álló bázist. A 
kutatások azt bizonyítják, hogy az elégedett önkéntesek nagyobb valószínűséggel vállalnak hosszú távú elkötelezettséget. 

 

Kommunikációs csatornák 

A választott célcsoportot többfajta kommunikációs csatornán keresztül is elérhetjük. A kommunikáció legjobb módja a már bevált szervezeten belül 
folytatott kommunikáció (munkatársak, önkéntesek, kedvezményezettek). Az ilyen típusú célközönség már megszokta, hogy ilyen módon kap értesítéseket 
az intézménytől. Az intézmény egyes pontjain kihelyezhet plakátokat, illetve az eredményeket feldolgozó infografikákat (a rajz, fénykép és a szöveg együttes 
alkalmazása, mindezen területek formanyelvének felhasználásával létrejött illusztráció), amelyek érdeklődésre tarthatnak számot az intézményt látogatók 
körében. 
 
Az intézményben dolgozó önkéntesek száma, a kedvezményezettek elégedettségének növekedése, az önkéntesek bevonásával újonnan indított, 
kedvezményezetteknek szóló tevékenységek - ezek az információk egyszerre képesek növelni a személyzet, az önkéntesek, valamint az intézménybe 
látogató személyek (leendő / potenciális önkéntesek) motivációját.  
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Íme, néhány a legnépszerűbb eszközök közül: 

- hírek / az intézményben kihelyezett faliújság 

- időszakos jelentés a tevékenységekről 

- rendszeres személyzeti értekezletek 

- év végi értékelések/rendszeres teljesítményértékelések 

A szervezeten kívüli célcsoportok elérése sokkal nagyobb kihívást jelenthet, mivel nincsenek közvetlen kommunikációs csatornák. Annak érdekében, hogy 
ezeket a célcsoportokat is elérhessük egy aktívan működő csatornát kell kiépítenünk amelyen keresztül folyamatosan tájékoztathatjuk az érdekeltek 
különböző csoportjait a tevékenységekről, és a már elért eredményekről. Hány projekt valósult meg az elmúlt időszakban? Melyek a legfontosabb 
eredmények? Hány emberrel tettünk jót? Hogyan változott a közösségi élet, stb.? 

Az erre a célra leggyakrabban használt eszközök: 

- online hírek 

- blog 

- vlog (videóblog) 

- közösségi média frissítések (Facebook, Twitter, Instagram) 

- médiamegjelenések, cikkek 

- kültéri hirdetések (plakátok, bannerek, stb.) 
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történet 

tények 

blog / vlog 

releváns 
könnyen érthető 

közönségnek 

vizuális 

felhívás 

fali 
újság 

hírlevél 

közösségi
média 

kültéri 
hirdetések 

sajtó 

menedzsment, 
alkalmazottak, 

önkéntesek 

közösség 

kedvezményezettek 
család és barátok 

ESZKÖZ
ÖK 

ÜZENET 

CÉL 
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B. Az eredmények integrálása/beépítése a jövőben megvalósuló programokba 

Az Ön által készített hatásvizsgálat eredményei jó alapot biztosítanak az intézményi munka fejlesztéséhez. Az összegyűjtött és kielemzett adatokból 

értékes képet kaphatunk, amely két fontos területen lehet a segítségünkre: 

 

1. Az önkéntes program fejlesztése, minőségének javítása 

 

Csak úgy javíthatunk a program minőségén és hatékonyságán, ha pontosan tudjuk, mit szeretnénk vele elérni és még ennél is többet tehetünk érte akkor, ha 

konkrét lépéseket teszünk annak kiértékelésére, hogy milyen mértékben felel meg a program azoknak a céloknak, amelyeket előzetesen meghatároztunk és 

azoknak az információknak, amelyekhez a hatásvizsgálat révén hozzájutottunk. 

 Azzal, ha az elért hatásokra fókuszálunk, segíthetjük a programok és szolgáltatások változtatását, mert azok meggyőző erejű bizonyítékként szolgálnak arra 

vonatkozóan, hogy mi az, ami működik és mi az, amin javítani kell. 

Az önkéntesek által a programra fordított órák számainak és a szervezet személyzetének önkéntesek koordinálásával és az önkéntes program 

működtetésével töltött órák számainak összehasonlításával megkapjuk az adott programba fektetett és az abból nyert idő egymáshoz való arányát. 

 

Nagyon fontos, hogy elkötelezzük magunkat az iránt, hogy tanuljunk a hatásvizsgálat eredményeiből, és felhasználjuk az abból nyert tanulságokat a jövőre 

vonatkozóan, hogy támogassuk az önkéntes programmal kapcsolatos döntéseket, hogy segítsük a jövőbeli stratégiák tervezését és végrehajtását. Így az Ön 

által vezetett intézmény alkalmassá válik az egyes programok és szolgáltatások fejlesztésére, ily módon pedig arra is, hogy nagyobb hatást tudjon gyakorolni 

a kedvezményezettekre, és a közösség tagjaira. Azzal is számolnunk kell, hogy az önkéntes program elindításához szükséges kezdeti időbefektetés igen 

jelentős lehet; de az ilyen típusú befektetések idővel csökkenni fognak, amint az önkéntesek részvételére vonatkozó belső szabályok és eljárások az 

intézményen belül érvénybe lépnek. 

Az önkéntes program időbeli szempontjainak figyelembevételével és megváltoztatásával egyszerre erősítheti meg az intézményi dolgozók és az önkéntesek 

program melletti elkötelezettségét, mivel mindnyájan érzékelni fogják a fejlesztési szándékot. 
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2. A fejlesztési folyamat minőségének javítása 

A hatásvizsgálati folyamat végére érve, amely a tervezéssel kezdődik és a kitűzött célok elérésével ér véget, értékes információforrás áll rendelkezésünkre 

magáról a programról. Kiderül, hogy mi működik jól, és mi az, ami még fejlesztésre szorul, melyek voltak azok az akciók, tevékenységek, amelyek hiteles és 

hasznos adatokat szolgáltattak az Ön által vezetett intézmény számára és melyek voltak azok a tevékenységek, amelyekbe túl sok erőforrást fektettek, az 

azokból szerzett haszonhoz képest. 

Kiemelten fontos, hogy megértsük: a hatásvizsgálatot rendszeresen le kell folytatnunk, mivel ezek a kulcsfontosságú eszközök segítséget nyújtanak 

számunkra a programok és szolgáltatások folyamatos fejlesztésében, valamint az eredmények és a közösségben a program által elért változások 

bemutatásában. A hatásvizsgálatot át kell ültetni az intézményi gyakorlatba, ehhez szükség van arra, hogy a releváns adatokra összpontosítsunk, és hogy 

biztosítsuk a magas szintű hatékonyságot a teljes folyamat alatt. 

 

A folyamat hatékonyságának javítása érdekében egy sor kérdésre kell választ adni (Volunteering Impact Assessment Toolkit – Önkéntesség hatásait mérő 

eszközkészlet) 

- Az Ön által használt eszközök alkalmasak voltak a kívánt adattípusok összegyűjtésére? 

- Bevonna-e más célcsoportot is az értékelésbe? 

- Több vagy kevesebb időt és forrást szánna-e az értékelés egy bizonyos szakaszára? 

- Szeretné-e más módon közölni az eredményeket? 

A fenti kérdésekre adott válaszokkal folyamatosan módosíthatjuk és az intézménye számára fontos szempontokhoz igazíthatjuk a hatásvizsgálatot, amit – az 

említett szempontokra összpontosítva – fontos intézményi folyamatként integrálhatunk. 
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3. FEJEZET: Kihívások és ajánlások 

 

A. Látszólagos ellentmondások és dilemmák 

A tervezés és az önkéntesség hatásainak mérése az alábbi nehézségekbe ütközhet: 

- Még a hamarosan bekövetkező változásokat sem lehet előre látni 

- A kívánt hatást nem lehet pontosan leírni 

- A szociális szolgáltatásokban aktívan résztvevők eltérő véleménnyel lehetnek az önkéntesek részvételéhez köthető hatásokról. 

- A szociális szolgáltatások kedvezményezettjei egyben családtagok, barátok, szomszédok, munkacsoporti tagok és a közösség tagjai, ebből adódóan 
közvetlenül befolyásolják a különböző szempontokat, amely multiplikátor (sokszorosító) hatást eredményezhet. 

- Lehetnek olyan rövid távú szolgáltatások várható hatása hosszabb távon jelentkezik 

 

A fentebb felsorolt szempontok mindegyikénél nehéz kimutatni közvetlen ok-okozati összefüggést, így ezek a szempontok minden egyes értékelésnél 
testreszabott és személyre szabott megközelítést igényelnek. 

 

B. Végső ajánlások 

Ahhoz, hogy az önkéntesség hatásait felmérő vizsgálat teljes tervezési és megvalósítási folyamata sok információval szolgáljon a számunkra, folyamatosan 

ügyelnünk kell arra, hogy amennyire csak lehet, az intézmény profiljához és a velünk együttműködő résztvevők érdekeihez és elvárásaihoz igazítsuk azt. Ez 

többről szól, minthogy hajlandóak vagyunk és készen állunk a hatásvizsgálatból származó tanulságokat levonni és az eredmények alapján eljárni. 

Amennyiben az Ön által vezetett intézmény, szervezet felelősségteljesen vesz részt ebben a folyamatban, akkor állandó és bizonyos fokig objektív 

áttekintést kaphat az önkéntes programba befektetett források és a program által a közösségben előidézett változások közötti egyensúlyról, mindez pedig 

megkönnyíti az intézmény számára annak megértését, hogy az önkéntes program milyen mértékben járul hozzá az intézmény küldetésének teljesítése 

érdekében tett erőfeszítésekhez. 
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Letölthető mellékletek 

 

1. Sablon önkéntes program hatásmérésének tervezéséhez 

2. Sablon az önkéntesek egyéni értékeléséhez 

3. Sablon az önkéntesek heti beosztásához 

4. Sablon az önkéntesek értékelésének összesítéséhez 

5. Az önkéntesség összértékének kiszámítása 

 

 

 

 

  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/1_sablon-c3b6nkc3a9ntes-program-hatc3a1smc3a9rc3a9sc3a9nek-tervezc3a9sc3a9hez.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/2_sablon-az-c3b6nkc3a9ntesek-egyc3a9ni-c3a9rtc3a9kelc3a9sc3a9hez.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/3_sablon-az-c3b6nkc3a9ntesek-heti-beosztc3a1sc3a1hoz.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/4_sablon-az-c3b6nkc3a9ntesek-c3a9rtc3a9kelc3a9sc3a9nek-c3b6sszesc3adtc3a9sc3a9hez.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/onkentessc3a9g_osszc3a9rtc3a9knek_kiszamitasa.xls
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