
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képzők kézikönyve:  

Képzés szociális intézmények önkéntesei számára 

Tamara Fabac, Marta Hauser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. 

 



 
 
 

2 
 

Tamara Fabac – Marta Hauser 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkénteseinek  

1. kiadás – Budapest: Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering Hungary - Centre of Social Innovation, 2019. – ISBN 
978-615-81208-3-8     

 

 

Bírálók:  

Zvijezdana Schulz Vugrin, Solcova Jana, Mgr., PhD., Alzbeta Brozmanova Gregorova, Hadrévy Borbála, Mátyás 
Mónika, F. Tóth András, Nagy Brigitta, Marosszéki Emese, Szokoli Erzsébet, Corina Pintea, Diana Bere, Michaëla 
Merkus, Inge van Steekelenburg, Dariusz Pietrowski, Monika Bełdowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    

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

régióban" című projekt keretében készült. A SoVol mozaikszóval jelölt programot az Önkéntes Központ Alapítvány 

(www.onkentes.hu, www.oka.hu) valósítja meg együttműködésben a szlovákiai Önkéntes Központok és Szervezetek 

Platformjával (www.dobrovolnickecentra.sk), a horvátországi SMART Civil Társadalom Fejlesztési Szövetségével 

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

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

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

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

 

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

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

felhasználásáért. 
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BEVEZETÉS 

A szociális intézmények rendkívül fontos társadalmi szerepet töltenek be, hiszen több szempontból különleges 

gondozásra szoruló emberekkel foglalkoznak. E kedvezményezettek ellátása sokféleképpen és eltérő formában 

valósul meg Európa szerte. 

A kelet- és közép-európai szociális intézmények helyzete azonban számos tekintetben hasonló. Annak ellenére, hogy 

sok éve végzik már tevékenységüket még mindig rendkívüli nehézségekkel küzdenek: folyamatos erőfeszítéseik 

ellenére a nem kielégítő támogatásból, a bürokráciából és a hierarchiából eredő nehézségekkel kell szembesülniük. 

Az állami irányítású szervezeteknél rendszerint hiányzik a megfelelő számú alkalmazott. Ez különösen szembetűnő, 

ha összevetjük a rendelkezésre álló szűkös személyi állományt és a kedvezményezettek nagy számát. Ebből 

következően az elvárások tetemes hányadának sajnos nem képesek megfelelni. Gyakori, hogy az igények 

meghaladják az általuk nyújtott szolgáltatások körét, aminek következtében az ellátottakban a magányosság, a 

feleslegesség és a társadalmi kirekesztettség érzése alakul ki. 

Ugyanakkor sokan vannak, akik aktívan részt akarnak vállalni közvetlen környezetük illetve az őket körülvevő 

társadalom életében. Fontos tudatosítani azonban, hogy ezen állampolgárok motivációja, igénye általában igen 

eltérő: vannak, akiket saját, egyéni ambíciójuk vezérel, pl. új tudást, képességeket vagy új munkatapasztalatokat 

szeretnének szerezni, míg mások speciális kedvezményezettekkel foglalkozó szervezetek, intézmények javát kívánják 

szolgálni. Ezek a személyek képességeik, tapasztalataik, elkötelezettségük felajánlásával jelentős pozitív hajtóerőt 

jelentenek a kedvezményezettek, a szervezetek/intézmények és a társadalom egésze számára. Az ilyen 

kezdeményezéseket támogatni és bátorítani kell. 

A szociális intézmények önkéntes programjai alkalmat, lehetőséget kínálnak részint a kedvezményezettek 

szükségleteinek kielégítésére, részint az önkéntesek segítségnyújtási szándékainak érvényesítésére. 

 

Vannak olyan intézmények, akik már tettek kísérleteket az önkéntesekkel való együttműködésre. Jó példaként 

szolgálhat a zágrábi Maksimir idősek otthona önkéntes programja (angol nyelven letölthető). Azonban sokuk 

támogatásra szorul még olyan minőségű önkéntes programok tervezésében, szervezésében és végrehajtásában, 

amelyek mind a kedvezményezettek, mind saját önkénteseik javára válnak.  

 

A szociális intézmény, a kliensek valamint az önkéntesek javát is szolgáló önkéntes programok irányítása gondos 

együttműködést igényel valamennyi érintett fél részéről. Ezért nemcsak az  intézmény alkalmazottainak, hanem a 

kedvezményezettek, a helyi közösség képviselőinek és az önkénteseknek a kellő felkészítése is nélkülözhetetlen. 

A fogadó szervezetnek- különösen a közös munka kezdetekor - olyan felkészítést kell nyújtania az önkénteseknek, 

amely megalapozza a jó minőségű önkéntes tevékenységet, és egyúttal példát szolgáltat a kapcsolatfelvételhez azok 

számára, akiknek szintén szándékában áll önkéntes munkát vállalni. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy fontos felkészíteni az intézmények teljes személyi állományát. Az alkalmazottak 

akkor támogatják majd az önkéntesek erőfeszítéseit, ha látják annak jótékony hatásait, ha ismerik az önkéntesek és a 

fizetett alkalmazottak feladatai közötti különbségeket, és ha tájékoztatást kapnak az önkéntesség jogi hátteréről. A 

személyzet jelentős mértékben hozzá tud járulni az önkéntes program megvalósításához, ha részt vállal annak 

megtervezésében, kidolgozásában, mert tudja, hogyan lehet segíteni az önkéntesek mindennapi munkáját. 

A fentieken túlmenően lényeges, hogy a szervezeteknek legyen egy általános víziója arról, hogy miért és hogyan 

akarnak az önkéntesekkel együtt dolgozni, mivel ez szilárd alapot tud biztosítani az önkéntes program gyakorlati 

végrehajtásához. 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/1_handout_best-practice.pdf
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A jól működő önkéntes programok nemcsak a szociális intézményt támogatják, hanem óriási hatással vannak a helyi 

közösségekre, sőt az adott ország társadalmára is. 

A SoVol rövidítésű Erasmus+ program keretében a résztvevő szervezetek célja, hogy a szociális intézmények 

kapacitását bővítsék önkéntesek bevonásával. A program abban segíti őket, hogy használják ki azt a hozzáadott 

értéket, amelyet az önkéntesek munkája teremt. E célból egy kézikönyv sorozat készült mindazok számára, akik 

felvállalják, hogy intézményükben az összes érintett fél érdekét szolgáló önkéntes programot dolgoznak ki és 

működtetnek. A sorozat kiadványai: 

Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben 

Útmutató 

 

Képzők kézikönyve: Hogyan működjünk együtt az önkéntesekkel?  

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

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntes menedzserei számára 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntes mentorai számára 

 

Képzők kézikönyve: Képzés szociális intézmények önkéntesei számára 

 

Az önkéntesség hatásvizsgálata és az eredmények kommunikációja 

Kézikönyv szociális intézmények számára 

 

Ez a kézikönyv - a sorozat egyikeként - gyakorlati segítséget kíván nyújtani azoknak, akik önkénteseket képeznek a 

szociális intézményben. Célja, hogy ösztönözze a szociális intézményeket az önkéntesek hozzáadott értékének 

kiaknázására, valamint nyitott megközelítést teremtsen az önkéntes program felépítésében és fenntartásában az 

intézményekben minden fél javára.  

 

A KÉZIKÖNYV CÉLJA 

E tréneri kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson azon képzők számára, akik szociális intézmények önkénteseit 

készítik fel az önkéntességre és adott szociális intézményben történő önkéntes tevékenységre. 

Javasoljuk a SoVol projektben összeállított „Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben – Útmutató” 

c. kiadvány tanulmányozását a képzés megkezdése előtt, melynek a „Tájékoztatás és képzés” című fejezete 

segítséget nyújt abban, hogy az önkéntesek képzése összhangban legyen a szociális intézmény igényeivel, az 

orientációval és általában a képzéssel. 

 

 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
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A szociális intézmények személyre szabott szociális szolgáltatást nyújtanak a gondozottak társadalmi, fizikai és 

mentális egészségének megfelelően. Ezért a szociális intézmények önkénteseinek további, speciális felkészítésre van 

szükségük, különösen abban az esetben, ha korábban nem volt közvetlen tapasztalatuk a kedvezményezettekkel. 

Fontos, hogy ezt a fajta felkészítést olyan szakértők végezzék, akik már részt vesznek az intézmény munkájában, 

közvetlenül a kedvezményezettekkel dolgoznak. 

 

Kézikönyvünk segítséget nyújt a képzőknek a képzési folyamat szerkezetének kialakításában, ötleteket, hasznos 

eszközöket és módszereket mutat be a képzés lebonyolításához. Olyan módszereket gyűjtöttünk össze, melyek saját 

véleményük megosztására bátorítják a résztvevőket, valamint aktív részvételre ösztönöznek. Ugyanakkor fontosnak 

tartjuk, hogy a képzők szabadon határozzák meg a képzés hosszát, szerkezetét és módszereit egyéni tapasztalatuk, a 

résztvevők adottságai (csoport létszáma, korábbi tapasztalatok, stb.) valamint az adott intézmény sajátosságainak 

figyelembevételével. 

A képzési tematika variálási lehetőségei változatosak: lehet ez a képzés lerövidítése, több szegmensben vagy 

modulban való megbontása-konkrét témákra, egységekre és tanulási eredményekre összpontosítva- vagy különböző 

módszerek alkalmazása (pl.: tanulmányi látogatás az adott szociális intézményben, webináriumok, stb.). 

 

 

KIKNEK SZÓL EZ A KÉZIKÖNYV? 

E kézikönyv feladata, a szociális intézmények azon munkatársainak támogatása, akik az intézmény önkéntes 

programjának fejlesztésében és gyakorlati megvalósításában– önkéntes menedzserként, önkéntes mentorként, 

önkéntesként vagy egyéb alkalmazottként az önkéntesek felkészítésében szerepet játszanak. Jóllehet e kézikönyv egy 

alapszintű képzési tervet kínál az önkéntesek számára, nagyon fontos, hogy minden, a képzések lebonyolításában 

résztvevő képző megfelelő felkészültséggel rendelkezzen, különös tekintettel a képzési tervben szereplő témákra, 

valamint ismernie kell az önkéntességre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, az önkéntes menedzsment lépéseit és 

az adott szociális intézményre és kedvezményezettjeire vonatkozó sajátosságokat. Ezen túlmenően az is szükséges, 

hogy a képzőnek legyenek ismeretei és tapasztalatai (formális és nem formális) oktatási programok tervezésében, 

szervezésében és lebonyolításában valamint a különféle képzési módszerek alkalmazásában. A kézikönyv nem írja elő 

a szükséges képzők számát, ezért a képzést egy vagy két személy is végezheti, tapasztalata és az intézményhez való 

viszonya függvényében. Az intézmény dönthet úgy is, hogy bizonyos témák esetében külső képzőt alkalmaz (amelyre 

általában olyan témákban, mint pl. az önkéntesség jelentősége, törvényi szabályozása), a képzés többi részét pedig 

már az intézményben dolgozó képzők tartják. 

 

HOGYAN HASZNÁLJUK EZT A KÉZIKÖNYVET? 

E kézikönyv azoknak szól, akik ismerik az önkéntes menedzsment témakörét. Javasoljuk a SoVol projektben 

összeállított „Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben – Útmutató” c. kiadvány elolvasását még a 

képzés megkezdése előtt. 

A kézikönyv az önkéntes menedzserek számára szóló egy kétnapos (min. 9 óra) képzés szerkezetét és módszertanát 

mutatja be, amely a SoVol projekt 5 országban folytatott kísérleti folyamatának eredményeire, valamint a projekt 

partnerek tapasztalatára és munkájára épül,ezért alkalmazása csak javaslatnak tekinthető. Mindig szem előtt kell 

tartani, hogy a résztvevőknek milyen tudást, készségeket és képességeket kell elsajátítani ahhoz, hogy kellő 

felkészültséggel rendelkezzenek egy speciális igényű és szükségletű intézményben végzendő önkéntes munkához. 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
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A kézikönyv a képzési tematikában részletezett modulokra tagolódik. Minden modul külön fejezetet alkot, amelyben 

a megvalósításhoz szükséges módszerek leírása található. Néhány fejezet különféle alternatív eljárásokat ajánl. 

Ezekben az esetekben lehetőség nyílik kiválasztani azt a módszert, amelyik leginkább illeszkedik a képzés 

sajátosságaihoz. 

Alapfogalmak:  

Módszer: olyan eljárások és technikák, amelyek a különböző témák feldolgozása során alkalmazhatók. Valamennyi 

módszer részletes magyarázatot tartalmaz, beleértve az alkalmazásához szükséges időt és a megvalósításhoz 

szükséges anyagokat. A képző választhat a kézikönyvben felajánlott módszerek közül, de alkalmazhat egy, a 

megítélése szerint az adott témához jobban illő módszert is. 

 

Oktatási segédanyag: a résztvevőknek kiosztott munkaanyag, amely formailag lehet a témára vonatkozó háttér 

információ vagy a feldolgozáshoz szükséges speciális anyag. 

  

Értékelőlap: a képzés végén ajánlatos értékelőlapokat kiosztani a résztvevőknek, amelyeken megírhatják a képzésre 

vonatkozó benyomásaikat, megjegyzéseiket és a képzés értékelését. Az értékelés segít a javításra szoruló területek 

azonosításában, és végső soron abban is, hogy a képző hatékonyabb munkát végezhessen a továbbiakban. 

 

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA 

 

Bárki, akit érdekelhet a szociális intézményekben való önkéntes tevékenység, részt vehet a szociális intézmények 

önkénteseinek szóló képzésen. A képzés résztvevői lehetnek a szociális intézmény korábbi önkéntesei is (akiket egy 

adott önkéntes feladatra jelöltek ki), vagy olyan potenciális jelentkezők, akik az önkéntes kiválasztási folyamatban 

vesznek éppen részt – az adott szociális intézmény aktuális igényeinek megfelelően.  

A képzőnek és a szociális intézményeknek - a képzés előtt, a kiválasztási folyamat során- újra meg kell vizsgálna, hogy 

a potenciális résztvevők megfelelnek-e az intézményi önkéntes program minden kritériumának. Továbbá ellenőrizni 

kell, hogy az önkéntesség jogi követelményeinek, az adott önkéntes tevékenység jogi feltételeinek (pl.: a kiskorúakkal 

való munka) is megfelelnek-e, valamint rendelkeznek-e az adott a kliensekkel való munkához szükséges érzelmi 

érettséggel.  

 

A KÉPZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 

A megfelelő előkészítés jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A képzés résztvevői a tréning elején szerzett 
első benyomásaik alapján alkotnak véleményt mind a képzőről, mind a képzés anyagáról, valamint a képzési 
körülmények előkészítéséről. Ezért a képzés indulásakor mindennek zökkenőmentesen kell zajlania. 

A képzéssel megbízott személy feladata az előkészítés eljárásának kialakítása a képzés jó minőségének biztosítása 
érdekében. Minden részlet számít. 
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Az előkészítés kardinális lépései a következők: 

• a képző felkészülése 

• a képzési anyagok előkészítése; 

• a képzés helyszínének előkészítése; 

• a képzés résztvevőinek előzetes felkészítése, tájékoztatása.  

 

A legsikeresebb képzések azok, amelyeknek minden részlete gondosan megtervezett és előkészített. 

 

A KÉPZŐ FELKÉSZÜLÉSE  

Minden képző eltérő végzettséggel, tapasztalattal, szakmai hozzáértéssel és képzési módszerekkel rendelkezik. A 

képzőknek, még abban az esetben is, ha jártasak a képzés tárgyában, megfelelően fel kell készülniük.  

 A képzőnek alapvető ismeretekkel kell rendelkeznie arról a szociális intézményről, amelyben dolgozni fog. 
Meg kell ismerkednie a fő szolgáltatásaival, a képzésbe bevont személyi állomány sajátosságaival és a 
képzésen felmerülhető problémák típusaival. A képzőnek ismernie kell a kedvezményezetteket is, azok 
igényeit és szükségleteit valamint a velük kapcsolatos esetleges fizikai és lelki nehézségeket.  

 

 Meg kell ismernie a képzés helyszínét, érkezzen oda a képzés napján korábban, végezze el a szükséges 
előkészületeket, és ellenőrizze, hogy minden rendben van-e. 

 

A KÉPZÉSI ANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Ajánlott ezt a képzést egy konkrét szociális intézmény terében tartani. Ily módon a tréner és egy szociális 

intézménynek lehetősége van arra, hogy bevezessék a résztvevőket, az önkénteseket az intézmény terébe, oda, ahol 

majd önkéntesek lesznek. A résztvevők megismerhetik az önkéntes menedzser és az önkéntes mentor irodáját, az 

önkéntesség során használt egyéb létesítményeket. További előny, hogy a résztvevők így közvetlen kapcsolatba 

kerülhetnek az intézmény munkatársaival és gondozottjaival, valódi tapasztalatot szerezve. Abban az esetben, ha 

nincs lehetőség arra, hogy a képzést az adott szociális intézményben tartsák, tanácsos, egy helyszíni látogatást 

szervezni a képzési résztvevőknek egy másik alkalommal, mely során megismerkedhetnek az intézmény közegével, 

alkalmazottaival és gondozottjaival.A képzés helyszínén gondoskodni kell: 

 

 Megfelelő ülőhelyekről;  

 Kényelmes környezetről, kellő világításról, szellőzésről;  

 Jó láthatóságról különösen a prezentáció helye felé; 

 Megfelelő munkaeszközökről (video lejátszó, monitor, diavetítő, flipchart, stb.) 
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Kulcsfontosságú, hogy a helyszín kialakítása a képzést a lehető legjobban szolgálja. Néhány lényeges szempont a 

képzés helyszínének kialakításához: 

 

 A helyszínen álljon rendelkezésre a megfelelő felszerelés a szükséges kiegészítőkkel együtt. Ha kivetítőt 

használunk vagy egy laptopot egy nagyobb képernyővel akarunk összekötni, gondoskodjunk megfelelő 

kábelekről, konnektorról és pótégőről, ha esetleg kiégne a vetítő égője. A képzés folyamán biztosítsunk 

minden, a feladatok elvégzéséhez szükséges eszközt és anyagot. Valamennyi felsorolt eszköz 

rendeltetésszerű működését előzetesen ellenőrizni kell. 

 A helyiségről: próbáljunk mozgatható bútorokat biztosítani, hogy a helyiség átrendezhető legyen pl. 

csoportos munkához. Keressünk üres falfelületet vagy ajtót, amelyre a csoportmunka eredményeit illetve a 

vizuális segédleteket ki lehet függeszteni. 

 Biztosítsunk jó látási viszonyokat valamennyi résztvevő számára. A helyiség kialakításakor figyeljünk a vizuális 

segédeszközök elhelyezésére (a résztvevők látását ne gátolja semmi). Figyeljünk arra, hogy a képző mozgása, 

helyzete ne akadályozza a résztvevők hatékony munkáját. Ha a székeket kör alakban helyezzük el, az az 

egyenlőség érzetét kelti, és aktív részvételre sarkallja a résztvevőket. Ezzel a kialakítással mindenki jól lát és 

látható a többiek számára. 

 Elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű eszköz álljon rendelkezésre. Ha pl. flipchartra írnak vagy 

rajzolnak, legyen elegendő pótpapír és filctoll. Vajon a sötét filctollal írt szöveget jól látják a hátul ülők? Az 

oktatási segédanyagokból és egyéb képzési eszközökből legyen elegendő példányszám. Javasoljuk, hogy a 

munka során használt valamennyi (teleírt, telerajzolt) flipchartot függesszék ki, legyenek láthatók a tanultak. 

E célból szükség lehet sok rajzszögre és cellux ragasztóra is. Képet is készíthetünk a listákról a résztvevőknek.  

 

A RÉSZTVEVŐK FELKÉSZÍTÉSE 

A képzés hatékonyságának biztosításához fontos a résztvevők felkészítése is. Szükséges a kellő motiváltság még 

mielőtt belépnének az ajtón. Az alábbi módszerek segíthetnek abban, hogy a képzést megelőzően felkeltsük a 

résztvevők tanulás iránti érdeklődését: 

 A képzést megelőzően osszuk ki a képzési anyag vázlatát, ugyanis a szorongókat megnyugtatja, ha előre 

tájékoztatást kapnak a várható témákról. És mivel a tudás hatalom, valamennyi résztvevő javára szolgál, ha 

értesül a képzés napirendjéről, témáiról. A képző számára is előnyös, ha a résztvevők már előre 

elgondolkoznak egy-egy témáról, és esetleg kérdéseikkel kezdődik az oktatás.  

 Az előre kiküldött vázlatban felmérhetjük a résztvevők igényeit vagy megfogalmazhatunk mulatságos, nyitott 

kérdéseket vagy történeteket, pl.: 

Általános kérdések: 

 Mit tud a képzés témájáról? 

 Miért gondolja, hogy szükség van erre a képzésre? 

 Mitől válik hasznossá a képzés Önnek és az intézménynek?  

Javasoljuk, hogy a képzés előtt a képzők készítsenek egy önkénteseknek szóló útmutatót, amely tartalmazza a képzés 

tartalmát, és amelyet a résztvevők a képzés valamint az önkéntesség során is támaszkodhatnak. Az önkénteseknek 

szóló útmutató a következőket foglalhatja magában: az adott szociális intézmény önkéntes politikája, önkéntes 

munkaköri leírása, az intézmény elérhetőségei, az intézmény szórólapjai, kiadványai, a képzés prezentációja, stb. 
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A képzési tematikában nincsenek feltüntetve szünetek és az ebédszünet, azokat a képzőnek kell megterveznie, 

figyelembe véve a képzés követelményeit és időtartamát. Fontos, hogy a képző folyamatosan figyelje a résztvevők 

állapotát (részvételük szintje, a csoport fáradtságának szintje, koncentráció szintje, stb.), melyek alapján szükséges 

meghatározni a szüneteket.  
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A 9 ÓRÁS ÖNKÉNTES KÉPZÉS TEMATIKÁJA 

A képzési program tervezete letölthető innen angol nyelven! 

Első nap 

 

Modul Időtartam 

(perc) 

Célok Megszerezhető kompetenciák  

(A téma feldolgozása után a résztvevők képesek 

lesznek az alábbiakra) 

Témák Alkalmazható 

módszerek és 

gyakorlatok 

száma és 

megnevezése 

1. A képzés 

ismertetése – 1. nap 

40  A képzés ismertetése 

 Kölcsönös bemutatkozás 

 A résztvevők elvárásainak és 

esetleges félelmeinek feltárása 

 A képzés céljainak és az első 

nap programjának ismertetése 

 Ismerik a képzés programját és céljait 

 

 Ismerik és elfogadják a képzés 

résztvevőinek különböző elvárásait és 

esetleges félelmeit 

A tréner, a 

résztvevők és a 

képzés bemutatása 

 

A résztvevők 

elvárásai és félelmei 

D1/1 Plenáris 

megbeszélés – 

A résztvevők 

bemutatkozása 

D1/2 Plenáris 

megbeszélés – 

Alapvető 

szabályok 

meghatározása, 

a résztvevők 

elvárásainak és 

félelmeinek 

feltárása  

2. Az önkéntesség 

ismertetése 

30  Az önkéntesség koncepciójának 

bemutatása a résztvevők 

számára 

 Az alapfogalmak ismertetése: 

önkéntes, önkéntes szervezet és 

 Az önkéntesség és az önkéntes 

programban résztvevők szerepének 

meghatározása 

 Az önkéntességben résztvevők 

meghatározása: önkéntes, önkéntes 

Az önkéntesség 

fogalma – definíció, 

történet 

Az önkéntes 

programban 

résztvevők szerepe, 

D1/3 Plenáris 

megbeszélés – 

Az önkéntesség 

bemutatása 

D1/4 

Csoportmunka 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/handout_io3_training-curriculum_final.pdf
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kedvezményezettek  szervezetek és kedvezményezettek önkéntesek, 

önkénteseket 

működtető 

szervezetek, 

kedvezményezettek 

– Az 

önkéntesség fő 

résztvevői 

3. A résztvevők jogai 

és kötelességei a VP-

ben – jogi 

megközelítés 

40  Az önkéntesség jogi hátterének 

ismertetése 

 Az érintettek jogainak és 

kötelezettségeinek bemutatása 

 Az önkéntesek jogainak és 

kötelezettségeinek felsorolása szociális 

intézményekben (SZI) 

 Az érintett szervezetek jogainak és 

kötelezettségeinek felsorolása (SZI) 

Az önkéntesség jogi 

háttere 

Az önkéntesek és az 

önkéntességben 

érintett szociális 

intézmények jogai és 

kötelezettségei 

D1/5 

Csoportmunka 

– Jogok, 

kötelezettségek 

és elvárások 

 

4. Az önkéntesség 

motivációi és értékei a 

szociális 

intézményekben 

60  A résztvevők tájékoztatása az 

önkéntesek különféle 

motivációiról 

 Az önkéntesség értékeinek és 

hasznosságának bemutatása, 

különös tekintettel a szociális 

ellátó szektorra 

 El tudják magyarázni a különféle 

motivációkat 

 elismerik az önkéntességgel kapcsolatos 

egyéni motivációkat és vágyakat 

 Elismerik azokat az értékeket és 

előnyöket, amelyeket az önkéntesség 

jelent az önkéntesek, a szervezetek, a 

kedvezményezettek és az egész 

társadalom számára 

Önkéntesek 

motiválása 

 

Az önkéntesség 

értékei és haszna 

 

D1/6 Egyéni 

munka - 

Motiváció  

D1/7 Egyéni 

munka - 

Motiváció 

D1/8 

Barométer –

Értékek és 

előnyök 

5. A tréning első 

napjának non-formális 

értékelése 

10  Az első nap értékelésének 

biztosítása 

 Nem releváns A tréning különféle 

aspektusainak 

értékelése 

D1/9 Az első 

nap értékelése 

 180 perc 

(4 óra) 
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Második nap 

 

Modul Időtartam 

(perc) 

Célok Megszerezhető kompetenciák  

(A téma feldolgozása után a résztvevők képesek 

lesznek az alábbiakra) 

Témák Alkalmazható 

módszerek és 

gyakorlatok 

száma és 

megnevezése 

6. A képzés 

ismertetése – 2. nap 

25  Reflexió az első nap témáira 

 A második nap témáinak 

ismertetése 

 Az első nap fő témáinak felvázolása 

 A képzés szerkezetének bemutatása 

Reflexiók az első 

napra 

 

A második nap 

ismertetése 

D2/1 

Csoportmunk

a - Kvíz 

 

7. A szociális 

intézmény és 

önkéntes 

programjának 

bemutatása 

60  Az intézmény bemutatása a 

résztvevőknek – víziója, céljai, 

kedvezményezettjei, 

szolgáltatásai, története 

 Az intézmény önkéntes 

programjának ismertetése – 

múlt, jelen és jövő 

 A SZI tapasztalatai az 

önkéntesekkel való 

együttműködés terén – 

eredmények és nehézségek  

 Az intézmény sajátosságainak 

bemutatása, az általa nyújtott 

szolgáltatások ismertetése  

 Az intézmény releváns 

dokumentumainak ismerete (az 

önkéntesség helyi szabályozása, etikai 

kódex, a munka alapelvei stb.) 

A szociális intézmény 

és munkája 

bemutatása 

 

Az intézmény 

önkéntes programja 

 

Az intézmény 

tapasztalatai az 

önkéntesség terén 

D2/2 

Beszélgetés és 

időszalag 

 

8. Szerepek az 

intézmény önkéntes 

programjában 

30  A program főbb szereplőinek 

bemutatása 

 Az intézmény dolgozóinak és az 

önkéntesek szerepének 

 Az önkéntes program kulcsszereplőinek 

meghatározása (önkéntes menedzser, 

önkéntes mentor, az intézmény dolgozói 

és egyéb önkéntesek) 

Az önkéntes program 

kulcsszereplői 

 

Az önkéntes program 

D2/3 Ötletséta 

- Feladatok 

D2/4 

Csoportmunk
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elkülönítése 

 

 A dolgozók és az önkéntesek jogainak, 

feladatainak és felelősségének 

összehasonlítása a program keretein 

belül 

résztvevőinek szerepe a – Feladatok 

 

9. A szociális 

intézmény 

kedvezményezettjei 

90  Az intézmény 

kedvezményezettjeinek 

jellemzői, viselkedésük 

 A résztvevők megismertetése a 

főbb problémahelyzetekkel és 

ezek kezelésének módjával 

 A jellemző problémák, 

kihívások ismertetése   

 Az intézmény kedvezményezettjeinek 

jellemzői, viselkedésük 

 A kedvezményezettekkel való bánásmód 

(feszültség, bánat, pánikroham, 

konfliktus más kedvezményezettekkel 

stb.) 

 A kedvezményezettekkel való közvetlen 

munka nehézségeinek ismerete 

 

Az intézmény 

kedvezményezettjeinek 

jellemzői, viselkedésük 

 

A 

kedvezményezettekkel 

való munka módjai 

 

A 

kedvezményezettekkel 

való közvetlen munka 

nehézségei 

D2/5 Plenáris 

megbeszélés  

D2/6 

Szerepjáték 

D2/7 

Esettanulmán

y 

10. A képzés hivatalos 

értékelése 

20  A képzés több szempontú, 

általános értékelésének 

biztosítása, elvárások 

teljesülése 

 Nem releváns A képzés több 

szempontú, értékelése 

Kérdőív a 

hivatalos 

értékeléshez  

 225 (5 

óra) 

    

 



 
 

15 
 

1. MODUL: Bevezetés a képzésbe - 1. nap 

CÉLOK– 1. MODUL EREDMÉNYEK – 1. MODUL 

 A képzés ismertetése 

 Kölcsönös bemutatkozás 

 A résztvevők elvárásainak és esetleges 

félelmeinek feltárása 

 A képzés céljainak és az első nap 

programjának ismertetése  

 Ismerik a résztvevők a képzés programját 

és céljait 

 Ismerik és elfogadják a képzés 

résztvevőinek különböző elvárásait és 

esetleges félelmeit 

 

 

D1/1 Plenáris megbeszélés – Bevezetés és a résztvevők bemutatása 

Időtartam  15 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Üdvözöljék a résztvevőket. Mindegyik képző mutatkozzon be néhány percben, 

ismertetve a szervezetben betöltött szerepét (ez lehet egy szociális intézmény 

vagy külső intézmény/szervezet), illetve a képzés témájában szerzett 

tapasztalatát.  

Térjenek át a résztvevők bemutatkozására. Használjanak színes kártyákat. Ezek 

legyenek előkészítve egy tálban. Mindenki vegyen legalább egy kártyát. Mindegyik 

kártyán meg kell válaszolni az adott színre vonatkozó kérdést.  A színek jelentése 

lehet például: 

 Piros kártya: kedvenc filmek  

 Zöld kártya: kedvenc zenék 

 Sárga kártya: kedvenc tevékenységek  

 Narancsszín kártya: kedvenc állatok  

 Barna kártya: legemlékezetesebb vagy legzavarbaejtőbb pillanatok  

 Kék kártya: Joker (a résztvevők bármit megoszthatnak). 

A kártyák színével társított témákat a képző kreatívan változtathatja a csoportra 

szabva, és a színek száma is szabadon megválasztható. A kérdések 

vonatkozhatnak az önkéntes munkára is. 

A résztvevők egyenként bemutatkoznak, a nevükkel és azzal kezdik, hogy a 

választott színes kártyával kapcsolatban egy tényt megosztanak a többiekkel.  

Ezután a képző bemutatja a képzést – a két nap szerkezetét, főbb témáit, és az 1. 

nap részletes tervét. Ebben a szakaszban rendkívül fontos a képzés gyakorlati 

jellegének és logisztikájának hangsúlyozása. 

Szükséges 

eszközök 

Flipchart a tréning céljaival/képzési kimeneteivel; 

Flipchart az 1. napi képzés szerkezetével. 

Források/ 

hivatkozások 

Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold Szervezetek (2009). Viselkedést 

befolyásoló kommunikáció, közösségi alapon dolgozó önkénteseknek - Képzői 

kézikönyv. Genf. Elérhető itt: 
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http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/119200_BCC%20community%2

0based%20volunteers%20trainers%20manual LR.pdf  

Heinonen, R. (ed.) (2009). ECYC Game Book - Teambuilding games, energizers 

and icebreakers from Youth Clubs around Europe. Helsinki: European 

Confederation of Youth Clubs (ECYC). Elérhető itt: 

https://www.ecyc.org/sites/default/files/ecyc_game_book.pdf.  

 

D1/2 Plenáris megbeszélés – Az alapvető szabályok meghatározása, és a résztvevők elvárásaink (és 

félelmeinek) feltárása 

Időtartam  25 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek 

összegző 

kérdésekkel)  

A bevezetést és a bemutatkozást követően határozzák meg az alapvető 

szabályokat. Ezeknek az a célja, hogy valamennyi résztvevő azonosan értelmezze 

az elfogadott normákat, így tehetjük hatékonnyá a képzést. Két lehetőség van:  

A – Kérje meg a résztvevőket, hogy tegyenek javaslatokat a következőkre:  

Mik azok a szabályok, amelyekre a képzés során figyelnünk kell? Írják fel az 

említett szabályokat egy flipchartra, beszéljék meg, rangsorolják, és 

megegyezéses alapon alakuljon ki az a néhány, amit mindenki betart.  

Köszönje meg a résztvevőknek a közreműködést és emlékeztesse őket, hogy az 

általuk meghatározott szabályokat tartsák be. Helyezze ki a szabályokat a falra, 

és hagyja ott a képzés időtartamára. Térjenek vissza az alapszabályokra, ha a 

résztvevők nem tartják be azokat a képzés során. A szabályokon változtathatnak 

menet közben, hogy igazodjanak a realitáshoz. 

B – Készüljön fel előre néhány szabály-javaslattal, melyeket már korábbi 

gyakorlatában alkalmazott. Ilyenek lehetnek például: pontosnak lenni, a 

hozzászólás szabadsága, figyeljünk egymásra - kérje a résztvevőket, hogy 

egészítsék ki a javasolt szabályokat, ha valami hiányzik. 

A bemutatkozás után derítse fel a résztvevők várakozásait és esetleges félelmeit. 

Minden résztvevő kapjon két eltérő színű post-it cédulát. Az egyikre az adott 

intézményben való önkéntességgel, a másikra a tréninggel kapcsolatos egy-egy 

elvárást kell írni, pl. a trénerrel, a képzés hangulatával vagy módszereivel 

kapcsolatban. A cédulákat ragasszák ki az erre a célra biztosított flipchart 

papírra.  

Tekintse át, elemezze és szintetizálja az elvárásokat a két szempont szerint 

külön-külön. Ezután ismertesse az első nap képzési céljait és várt eredményeit, 

és vesse össze ezeket a feltárt elvárásokkal. 

A képzés során időnként térjen vissza és reflektáljon a feltárt elvárásokra, 

különösen akkor, amikor az önkéntesek és a fogadó intézmények jogairól és 

kötelezettségeiről, szerepéről és feladatairól beszélnek (2-3., 8. témakör).  

A flipchart papír az elvárásokkal maradjon szem előtt a képzés folyamán. 

https://www.ecyc.org/sites/default/files/ecyc_game_book.pdf
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Az esetleges félelmek feltárása is ebben a képzési részben történhet a következő 

módszerek valamelyikével: 

A – A fenti feladatba integrálva, egy harmadik post-it cédula használatával; 

B – Az elvárások feltárása után, külön feladatként megkérheti a résztvevőket, 

hogy gondoljanak olyan helyzetekre az önkéntességgel kapcsolatban, 

amelyekkel kapcsolatban tartanak valamitől, vagy nem tudják, hogyan kezelnék 

azt. Hangsúlyozza, hogy a félelmekről külön is fognak beszélgetni a képzés 

második napján, amikor a kedvezményezettekkel való közvetlen munka lesz a 

téma.   

C – A félelmekről csak a második napon, a kedvezményezettekkel való közvetlen 

munkáról szóló 9. témakör keretében a beszéljenek. 

A félelmekkel kapcsolatos feladat mindig a lehetséges önkéntes 

tevékenységekkel legyen kapcsolatos. A félelmek segítségével a lehetséges 

önkéntes-helyzeteket is össze lehet gyűjteni, ezek felhasználhatók a második 

napi szerepjátékban, a 9. témakörben. 

 

Kérdések, amelyek segítenek a képzőnek, amikor reflektál a résztvevők 

visszajelzéseire:  

1) Mely elvárások vannak összhangban a tréning céljaival? 

2) Hogyan fognak teljesülni az egyes elvárások? Ki a felelős ezért? Melyek azok 

az elvárások, amelyek nem fognak teljesülni a képzés során? 

3) Vannak-e további megjegyzések? 

4) Milyen aggályokat azonosítottak? Ha nem ebben a részben, akkor mikor 

fognak ezekkel foglalkozni?  

Szükséges 

eszközök 

Flipchart és filctollak a szabályokhoz 

Flipchart két oszlopra osztva: az önkéntességgel és a képzéssel kapcsolatos 

elvárások számára 
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2. MODUL: Bevezetés az önkéntességbe  

CÉLOK– 2. MODUL EREDMÉNYEK – 2. MODUL 

 Az önkéntesség koncepciójának 
bemutatása a résztvevők számára 

 Az alapfogalmak ismertetése: önkéntes, 

önkéntes szervezet és 

kedvezményezettek  

 Az önkéntesség és az önkéntes 
programban résztvevők szerepének 
meghatározása 
 

 Az önkéntességben résztvevők 

meghatározása: önkéntes, önkéntes 

szervezetek és kedvezményezettek 

 

D1/3 Előadás – Bevezetés az önkéntességbe - Plenáris megbeszélés - Az önkéntesség bemutatása 

Időtartam  15 perc 

Leírás 

(folyamatlépések a 

képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Kérje a résztvevőket, hogy határozzák meg az önkéntesség fogalmát, 

lényegét egy szóban. Miközben egyesével sorolják a szavakat, írja fel ezeket 

a táblára.  Miután mindenki, illetve a vállalkozók hozzájárultak a 

meghatározáshoz, foglalja össze, milyen eredményre jutott a csoport.  

Segítő kérdések a képző számára: 

1) Felismernek valamilyen összefüggést a szavak között? 

2) Vannak ismétlődések? 

3) Van valamilyen anomália? 

Ezután ismertesse az önkéntesség törvényi meghatározását, valamint 

egyéb olyan definíciókat, amelyek segítenek megvilágítani az önkéntesség 

lényegét. Végül hangsúlyozza a legfontosabb sajátosságokat:  

 személyes kezdeményezésen alapuló tevékenység (önkéntes 

alap/szabad akarat/szabadidő) 

 anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység 

 a közösség hasznát szolgáló tevékenység 

A csoport összetételétől függően ismertetheti az önkéntesség különböző 

aspektusait, pl. a hagyományos meghatározást, amely az önkéntességet 

olyan önfeláldozó tevékenységnek mutatja be, amelynek az a célja, hogy 

segítse a kedvezményezetteket anélkül, hogy a maga számára ez bármilyen 

haszonnal járna. 

 A korszerű megközelítés szerint az önkéntesség kétirányú folyamat, amely 

a kedvezményezettek és az önkéntesek számára is hasznos.  

Szükséges eszközök Flipchart papír, vastag filcek;  

PowerPoint prezentáció az önkéntesség definíciójáról, jogi kereteiről;  

Flipchart és vastag filcek az önkéntesség fő aspektusainak kiemeléséhez 
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Források/hivatkozások Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben, Útmutató 

 

D1/4 Csoportmunka - Az önkéntes tevékenység fő szereplői 

Időtartam  15 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Röviden vezesse be a résztvevőket a formális önkéntességbe, mint egy 

(általában) három főszereplős folyamatba. Ezek: az önkéntesek, az őket fogadó 

intézmények és a kedvezményezettek (nem feltétlenül közvetlenül). 

Adja meg a három szereplő rövid definícióját: 

 Önkéntes – az a személy, aki önkéntesen, szabadidejében, anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatásokat nyújt vagy tevékenységeket 

végez polgári, jótékonysági vagy humanitárius okokból egy 

szervezetben. 

 Önkénteseket fogadó intézmény - non-profit szervezet1, amely 

önkénteseket von be programjának és szolgáltatásainak megvalósítása 

érdekében, kedvezményezettjei javára.  A SoVol projekt célcsoportját 

azok az intézmények alkotják, amelyek önkéntesekkel dolgoznak.  

 Kedvezményezett – azok az egyének vagy csoportok, akik vagy amelyek 

bármilyen módon részesülnek az intézmény önkéntes programjának 

szolgáltatásaiban.  

Használhatja a fenti definíciókat, illetve használhatja a törvényi 

meghatározásokat is.  A szociális intézmény szempontjából is meghatározhatja a 

szereplőket. Ez utóbbi esetben több szereplője is lehet az önkéntes 

tevékenységnek, például az önkéntes menedzser, illetve az önkéntes mentor 

szerepe is fontos. 

Magyarázza el, hogy a képzés második napján részletesen foglalkoznak majd a 

szerepekkel és a szociális intézményben hozzájuk kapcsolódó feladatokkal, és azt 

is, hogy akkor találkozni fognak a szociális intézmény szereplőivel. 

Ossza fel a résztvevőket három, lehetőleg azonos létszámú csoportra. Ennek 

különféle módozatai vannak, például magasság szerint, tornasorba állítva. A 

három csoport a következő:  

1. ÖNKÉNTESEKÉRT felelős csoport,  

2. ÖNKÉNTESEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEKÉRT felelős csoport,  

3. KEDVEZMÉNYEZETTEKÉRT felelős csoport.  

Mindegyik csoport meghatározza az adott ágensnek a szociális intézmények 

önkéntes programjában betöltött szerepét. 

                                                           
1
 Non-profit szervezet – olyan szervezet, amelynek az az elsődleges célja, hogy anyagi haszon nélkül nyújtson 

szolgáltatásokat a társadalomnak. Sokféle típusa létezik, például egyesületek, jótékonysági szrevezetek, 
alapítványok,  iskolák, nevelőintézetek, kulturális intézmények, egészségügyi intézmények stb.  

https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
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Miután valamennyi csoport befejezte a feladatot, be kell mutatniuk munkájuk 

eredményét. Hasonlítsák össze közösen a csoportok által kidolgozott definíciókat 

az ide vonatkozó törvény megfelelő definícióival. 

A jogi aspektus vizsgálatakor a képzőt a következő kérdések segítik: 

1. Tükrözi-e a csoportmunka eredménye a három fő szereplő közötti 

különbséget? 

2. Mik a fő szerepek/feladatok, melyek a fenti definíciókból adódnak? 

(csoportmunka és törvények) 

Szükséges 

eszközök 

PowerPoint prezentáció (az önkéntesek, önkénteseket foglalkoztató szervezetek 

és kedvezményezettek definíciójával) 

Szükséges 

handout 

Az adott ország törvényei az önkéntességet illetően: 2005. évi LXXXVIII. törvény 

a közérdekű önkéntes tevékenységről 

 

 

3. MODUL: Az önkéntes programban érintett felek jogai és kötelezettségei - jogi vonatkozások 

CÉLOK– 3. MODUL EREDMÉNYEK – 3. MODUL 

 Az önkéntesség jogi hátterének 
ismertetése 

 Az érintettek jogainak és 

kötelezettségeinek bemutatása  

 Az önkéntesek jogainak és 
kötelezettségeinek felsorolása szociális 
intézményekben (SZI) 

 Az érintett szervezetek jogainak és 

kötelezettségeinek felsorolása (SZI) 

 

D1/3 Csoportmunka – jogok, kötelezettségek és elvárások 

Időtartam  40 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Tartson egy rövid bevezetést az önkéntességről, mint az egyén szabad 

választásán alapuló tevékenységről.  Hangsúlyozza, hogy ez a választás bizonyos 

jogokkal és kötelezettségekkel jár - természetesen a többi érintett félnek is - pl. 

az önkénteseket foglalkoztató szervezeteknek. Mutasson rá, hogy minden 

szervezet rendelkezik saját, külön szabályokkal azon túl, amelyek minden ilyen 

intézményre általános jelleggel vonatkoznak az adott ország törvényei szerint. 

A törvényi jogok és kötelezettségek adottak, inkább az ezeken kívüli, az adott 

szociális intézményben érvényes szabályokról, jogokról és kötelezettségekről 

gondolkozzanak a csoportmunkában, és sorolják fel ezeket. Reflektáljanak 

közösen a csoportmunka eredményére.  
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Dolgozzanak két, lehetőleg azonos létszámú csoportban. Ezt történhet például a 

születésnapjuk alapján (így állnak sorba). A csoportok kialakítása után ossza ki a 

feladatokat: 

1. csoport: az önkéntesek jogai és kötelezettségei 

2. csoport: az önkénteseket foglalkoztató szervezetek jogai és 

kötelezettségei 

A csoportmunka bemutatása után beszéljék meg, hangsúlyozzák is, hogy melyek 

a törvény által előírt, és melyek az adott intézményben speciálisan érvényes, 

plusz elemek. Értékelje a csoportmunkát! Hangsúlyozza, hogy az elvárások 

szervezetenként/intézményenként különböznek, ill. intézménytől/szervezettől 

függnek. Fontos, hogy az elvárásokat úgy kommunikáljuk az önkénteseknek, 

hogy ők azokat teljesíteni tudják, esetenként meg kell nekik magyarázni, miért 

nem tudják azokat elérni. Ugyancsak tudatosítani kell, hogy az önkénteseket 

foglalkoztató szervezeteknek megvan a maguk joga. Ezt a témát egy rövid 

prezentációban ismertesd. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Összefüggésben vannak-e és milyen módon az önkéntesek és az  

őket foglalkoztató szervezetek jogai és kötelezettségei? 

2. Miért fontos ezeket ismerni? 

3. Visszatekintve az első modulban feltárt egyéni elvárásokra, milyen 

kapcsolatban vannak ezek a most elkészült felsorolással a szociális intézmények 

elvárásait illetően? 

4. Ha az adott szociálisintézménynek már van gyakorlata az önkéntesek 

foglalkoztatásában, melyek azok a szervezetre vonatkozó kötelezettségek, 

amelyek a leggyakrabban nem teljesülnek? Miért? 

5. Ha a résztvevőknek már van önkéntes tapasztalatuk, milyen jogaik sérültek 

már a munka során? 

 

Szükséges 

eszközök 

4 flipchart és vastag filcek a csoportmunkához (önkéntesek jogai, önkéntesek 

kötelezettségei, önkénteseket foglalkoztató szervezetek kötelezettségei, 

önkénteseket foglalkoztató szervezetek elvárásai) 

Szükséges 

handoutok 

A szóban forgó ország önkéntességre vonatkozó törvénye és egyéb jogi 

dokumentumai 

4 flipchart és vastag filcek a csoportmunkához (önkéntesek jogai, önkéntesek 

kötelezettségei, önkénteseket foglalkoztató szervezetek kötelezettségei, 

önkénteseket foglalkoztató szervezetek elvárásai) 
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4. MODUL: Önkéntesek motivációi és a szociális intézményekben történő önkéntesség  

CÉLOK– 4. MODUL EREDMÉNYEK – 4. MODUL 

 A résztvevők tájékoztatása az 
önkéntesek különféle motivációiról 

 Az önkéntesség értékeinek és 

hasznosságának bemutatása, különös 

tekintettel a szociális ellátó szektorra  

 El tudják magyarázni a különféle 

motivációkat 

 Elismerik az önkéntességgel kapcsolatos 

egyéni motivációkat és vágyakat 

 Elismerik azokat az értékeket és 

előnyöket, amelyeket az önkéntesség 

jelent az önkéntesek, a szervezetek, a 

kedvezményezettek és az egész 

társadalom számára 

D1/6 Egyéni munka – Motiváció  

Időtartam  20 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Minden résztvevő kapjon egy vagy két nyilatkozatot önkéntesektől vagy őket 

foglalkoztató intézményektől arról, hogy mi motiválja őket az önkéntességben 

való részvételre. Alább, a handout részben találnak néhány nyilatkozat-példát. A 

bemutatott nyilatkozatok feltétlenül legyenek valódiak, és tartalmazzanak 

változatos motivációkat.  

A résztvevőknek adjon elég időt, hogy elolvashassák a nyilatkozatokat, majd 

számoljanak be arról, hogy melyik nyilatkozatot kapták, és hogy mi annak a 

leglényegesebb indítéka/motivációja. 

Az egyéni prezentációk során mindegyik motivációt írja fel egy-egy A4-es lapra, 

és ragassza a falra. Ha valamelyik motiváció ismétlődik, azt nem kell újból felírni. 

Ezekre majd a következő egyéni feladatnál lesz szükség. 

Szükséges 

eszközök 

Flipchart papír and vastag filc 

Minden nyilatkozat külön papírra nyomtatva; A4-es papír 

Szükséges 

handout 

Önkéntesek nyilatkozatai: 

 1. 25 éves lány vagyok. Az utóbbi 2 hónapban egy menekült táborban 

önkénteskedtem. Én magam is menekült voltam, tapasztalataimmal és azzal az új 

nézőponttal tudom segíteni a sorstársaimat, amit szereztem. (Mary) 

2. Most, hogy egy hét múlva 27 leszek, rájöttem, hogy nem akarom a mostani 

életvitelemet folytatni. Semmi kedvem egy milliárddolláros cégnek dolgozni, 

hogy szaporítsam a milliárdjait. Része akarok lenni valami másnak, valaminek, 

ami számít. Sok önkéntes tapasztalatom van, bevándorló gyerekek tanításától 

kezdve idősek segítéséig, hajléktalanokkal való foglalkozástól, függő emberek 

látogatásáig ünnepnapokon. Minden egyes ilyen tevékenység olyan elégedetté 

tett, amit semmilyen más tevékenységnél nem éreztem volna. (Alicedela) 
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3. Nagyon jó életem van, ugyan nincs jachtom vagy különleges autóm, mégisúgy 
érzem, hogy luxusban élek. Ha tudok egy kis időt szakítani önző életemből, hogy 
a nálam kevésbé szerencséseknek segítsek, akkor megragadom az alkalmat. (Lee) 

4. Azért kezdtem önkénteskedni, hogy hozzájáruljak a változáshoz. Ott akartam 
lenni, a dolgok közepében -, és valami értékeset csinálni. Ez alkalom volt arra, 
hogy azokon segítsek, akik a leginkább rászorulnak. Ugyancsak csodálatos módja 
volt annak, hogy lássak egy folyamatot a kezdettől a befejezésig. Van-e jobb 
módja annak, hogy új embereket megismerjünk és életre szóló barátságokat 
köthessünk? Látni és megismerni akartam egy új kultúrát. - Dave 

5. Krízisközpontban önkénteskedem már majdnem 15 éve. Teljesen odavagyok 

érte. A munkatársak nagyon segítőkészek, és a többi önkéntessel szinte családot 

alkotunk. Néha olyankor is bekukkantok, amikor nem vagyok ügyeletes. Ez a 

második otthonom. (Eric)  

6. Ez az, amit mindig is akartam! Ez az intézmény régóta nagy szerepet játszik 

apám életében, és rengeteg történetet hallottam arról, hogy a jótékonyság 

hogyan segít az embereken. (Peter) 

7. Kényszerít, hogy kimozduljak és használjam a fejemet. Nem teheted meg, hogy 

nyugdíjba mész és csak nézel ki a fejedből, ugye? (Bill)  

8. Láttam magam előtt a jövőmet, amelyben nem csinálok semmit. A vízió, hogy 
egész nap csak üldögélek, rémisztő volt. Így hát elhatároztam, hogy 
önkénteskedni fogok. Így nemcsak az ösztönöz, hogy segítek másokon, de az is, 
hogy valamit visszaadok a helyi közösségnek. (Keith) 

Önkénteseket foglalkoztató szervezetek nyilatkozatai:  

1. Van néhány munkafolyamat, amiket teljes egészében önkéntesek végeznek, 

pl. új vállalkozók betanítása, fiatalok mentorálása, ételkihordás, biciklijavítás. Úgy 

érezzük, hogy ezeket a tevékenységeket, amelyek létfontosságúak szervezetünk 

céljainak eléréséhez, az önkéntesek (emberek, akik fizetés nélkül áldozzák fel 

idejüket és tehetségüket) sokkal jobban végzik el, mint a fizetett alkalmazottak. 

2. A “Reinarde” szervezetben bizonyos feladatokat, ill. szerepeket az önkéntesek 

látnak el, elkötelezettek vagyunk, hogy részvételi lehetőséget biztosítsunk a helyi 

közösség számára. Így visszajelzést is kapunk a munkánkra. 

3. Az átláthatóság és a közösségi hozzájárulás iránti elkötelezettsége részeként a 

“React” szervezet szívesen fogad önkénteseket jó néhány feladatra, például 

olyan tevékenységeket végeznek, melyek a fizetett alkalmazottakat segítik, 

irányító pozíciót is bízunk rájuk, vagy a kedvezményezettekkel kapcsolatos 

közvetlen szolgáltatásokat kell ellátniuk. 

4. Szervezetünk fogad önkénteseket, így olyan tudást, tapasztalatot és 

tehetséget nyerünk, amellyel saját kiváló professzionális stábunk nem 

rendelkezik. Szervezetünk minden egyes dolgozója keresi a módját, hogy 

önkénteseket bevonjon a munkájába, ez része az elkötelezettségeinknek is. 
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5. Szociális intézményünk elkötelezetten igyekszik kiművelni olyan új 

szakembereket, akik a szociális szolgáltatások és az informális gondoskodás 

területével foglalkoznak.  Ezért is tart fenn intézményünk bizonyos feladatokat és 

beosztásokat kifejezetten önkénteseknek, hogy biztosítsuk szakmai fejlődésüket. 

6. A fiatalokat/fogyatékosokat/bevándorlókat/munkakeresőket segítő 

küldetésünk részeként szervezetünk fenntart néhány feladatot és szerepet fiatal 

önkénteseknek/ fogyatékos önkénteseknek/munkanélküli önkénteseknek stb. 

Ezekkel az önkéntes tapasztalatokkal a fiatalok/fogyatékosok/stb. olyan tudást és 

tapasztalatot szereznek, melyek segítik őket karrier-építésükben és a 

munkakeresésben. 

7. Önkénteseink, de kedvezményezetteink tapasztalatai alapján is a program 

rendkívül sikeres, mivel a kedvezményezettek érdekes programokat és 

társaságot kapnak, az önkéntesek pedig felejthetetlen tapasztalatokat, gyakorlati 

tudást, és sok barátot szereznek. Ezért ez a program rendkívül fontos a 

gyermekek lelki fejlődése szempontjából, valamint a jövő szakembereinek 

szociális, humanitárius és egészségügyi szakterületen. 

Források/hivatko

zások 

http://www.coyotecommunications.com/volunteer/mission.shtml  

https://www.ageuk.org.uk/wirral/how-you-can-help-us/what-our-volunteers-

say/   

 

D1/7 Egyéni munka –Motiváció  

Időtartam  20 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Kérje meg a résztvevőket, hogy írják fel egy post-it lapra, mi ösztönzi őket az 

adott szociális intézményben való munkára. Az előző gyakorlat során már 

felragasztott a falra A4-es papírokat a különböző motivációkkal, ösztönzőkkel. 

Így a terem fel van osztva a különböző motivációk szerint, pl. a fal egy része 

reprezentálja mások segítését, a másik tudás és szakértelem elsajátítását, a 

kapcsolatteremtést, szabadidő hasznos eltöltését és így tovább. A fal egy részét 

az "egyebekneknek szentelheti, mivel a résztvevőknek lehetnek olyan 

motivációik, melyek az előzőkben nem merültek fel. 

Néhány perc gondolkodás után a post-iteket helyezzék el azon az A4-es lapon 

vagy alatta, amely állítás legközelebb van saját motivációjukhoz, vagy az “Egyéb” 

kategóriában. 

 Miután valamennyi résztvevő befejezte a feladatot, összegezze a 

motiváció néhány fontos jellemzőjét: A motiváció egyedi 

 Minden motiváció jogos, kivéve azokat, amelyek veszélyesek lehetnek a 

kedvezményezettek vagy a szociális intézmény számára 

 Az elvárások egyértelmű kommunikálása nélkülözhetetlen: meg kell 

fogalmaznia az önkéntesnek és az intézménynek is, hogy mit várnak 

egymástól 

http://www.coyotecommunications.com/volunteer/mission.shtml
https://www.ageuk.org.uk/wirral/how-you-can-help-us/what-our-volunteers-say/
https://www.ageuk.org.uk/wirral/how-you-can-help-us/what-our-volunteers-say/
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  Az önkénteskedést jellemző kezdeti motiváció idővel változhat 

(legtöbbször ez történik) valami mássá (egyéni haszonból a 

közösség/társadalom javára) 

Szükséges 

eszközök 

Post-it cédulák; markerek, tollak 

Az előző gyakorlatban készített A4-es papírok a motivációkkal 

PowerPoint prezentáció 

 

D1/8 Barométer – értékek és előnyök 

Időtartam  20 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Rendezzék úgy be a szobát, hogy 3 fal használható legyen. Mindegyik falra 

helyezzen fel egy-egy A4-es papírt. Egyikre írja fel, hogy "EGYETÉRTEK", a 

másikra, hogy  

"NEM ÉRTEK EGYET", a harmadikra pedig "NEM TUDOM, NEM VAGYOK BENNE 

BIZTOS". 

Mindhárom papírt más-más falra ragassza fel. 

Kérje meg a résztvevőket, hogy menjenek a szoba közepére. Tudassa velük, hogy 

egy-egy állítást fog felolvasni az önkéntesség hasznáról és értékéről. Gondolják 

ezt át, majd annak alapján, hogy egyetértenek-e vele, menjenek ahhoz a falhoz, 

amelyen a véleményüknek megfelelő állítás található.  

Minden egyes állítás és véleménynyilvánítás után fejtsék is ki az álláspontjukat. 

Nem kell mindenkinek megszólalnia, de jó, ha meghallgatnak egy egyetértő, egy 

egyet nem értő és egy bizonytalan résztvevőt is. Beszéljék meg az állításokat. 

Használjon annyi állítást, amennyit szükségesnek tart, a handout részben talál 

néhányat. 

Végül mutassa be az adott szociális intézmény és/vagy az ország etikai kódexét, 

hangsúlyozva az önkénteseket, szervezeteket és kedvezményezetteket. Ha az 

országnak nincs etikai kódexe, ezt a részt azzal fejezze be, hogy ismerteti a 

legfőbb értékeket, melyeket az önkéntességnek köszönhetően a különböző felek 

élveznek. 

Szükséges 

eszközök 

Állítások az önkéntesség értékeiről; 3 db A4 papír 

PowerP oint prezentáció 

Szükséges 

handout 

Állítások az önkéntesség értékeiről és előnyeiről 

1. Az önkéntesek bevonása bizonyítja, hogy a közösség befektetett a szervezetbe 

és annak céljaiba.2. Az önkéntesség ösztönzi a gazdasági növekedést. 

3. Az önkéntesség rendkívüli szerepet játszik az integráció elősegítésében és a 

társadalmi kirekesztés elleni harcban (módosítsa az állítást az adott szociális 

intézmény céljának megfelelően).4. Az önkéntesség segít a környezet 
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védeleméért folyó harcban, valamint a szegénység, a társadalmi és 

munkaerőpiaci kirekesztés ellen. 

5. Az önkéntesség új képességeket fejleszt,  új tudást hoz létre, és ezeket a 

nagyobb közösség számára hasznosítja. 

6. Az önkéntesség segíti az időseket (vagy a kedvezményezettek egyéb 

csoportját). 

7. Az önkéntesség lehetőséget biztosít az állampolgároknak, hogy részt vegyenek 

a társadalmi folyamatokban. 

8. Az önkéntesség felelősséget jelent és szolidaritást fejez ki a társadalom min- 

den tagja iránt anélkül, hogy ennek bármiféle személyes anyagi haszna lenne. 
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5. MODUL: A képzés első napjának informális értékelése 

CÉLOK – 5. MODUL EREDMÉNYEK – 5. MODUL 

 Az első nap értékelésének biztosítása  Nem releváns 

 

D1/9 Értékelés - 1. nap 

Időtartam  10 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

A. megoldás - Cél-értékelés 

Ismertesse meg a résztvevőkkel az 1. nap nem formális értékelését. Mutassa be 

a flipchartot a rárajzolt, négy részre osztott célkört, tisztázva, hogy minden 

egyes rész a képzés egy-egy különböző aspektusát jelképezi: 

a) a képzés tartalmának hasznossága 

b) a képző értékelése 

c) az aktív részvétel lehetősége 

d) a képzés szervezettsége. 

A cél három koncentrikus körből áll, ezek különböző értékeket képviselnek egy-

egy aspektusra vonatkozóan: a középső kis kör jelenti a teljes elégedettséget, a 

következő a viszonylagosat, a külső kör pedig az elégedetlenséget. 

Valamennyi résztvevő válasszon egy markert és mindegyik aspektusra 

vonatkozóan jelölje meg elégedettségének mértékét egy ponttal. Amikor 

elkészültek, nézze meg, hogy van-e olyan aspektus, amely alacsony értékelést 

kapott. Két lehetőség adott: 1) beszéljék meg a csoporttal az okokat, vagy 2) 

használja fel a visszajelzést a következő napra készülve az eredményesség és az 

elégedettség növelése érdekében. 

B. megoldás - Beszélj úgy, mint egy kalóz 

Állítsd körbe a résztvevőket és ossz meg velük valamit, ami ezekre a reakciókra 

készteti őket: 

   *  ooooh (jelentése: valóban tetszik) 

   *  aaaarh (nem tetszik) 

   *  aha (ez aztán az érdekes újdonság - használd!) 

C. megoldás - Repülőgépek 

Kérje meg a résztvevőket, hogy egy papíron kommentálják a fontosabb 

kérdéseket, mint pl. Mit tanultál? Mi lehetett volna jobb? Ezután a résztvevők 

hajtogassanak papírrepülőt ezekből a papírokból, és reptessék egy kosárba vagy 

valami hasonlóba. 
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Szükséges 

eszközök 

Megoldás A 

Vastag filc minden egyes résztvevőnek; Flipchart a rajzolt célkörrel, négy részre 

osztva  

Megoldás C 

A4 papír valamennyi résztvevőnek 

Kosár vagy valami más, amibe bedobhatják a papírrepülőket 

Források/hivatkoz

ások 

https://www.woodcraft.org.uk/sites/default/files/Evaluation%20and%20reflecti

on%20activities.pdf  

 

6. MODUL: Bevezetés a képzésbe - 2. nap 

CÉLOK – 6. MODUL EREDMÉNYEK – 6. MODUL 

 Reflexió az első nap témáira 

 A második nap témáinak ismertetése 

 Az első nap fő témáinak felvázolása 

 A képzés szerkezetének bemutatása 

 

D2/1 Csoportmunka - Quiz  

Időtartam  25 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Annak érdekében, hogy az előző napi témákat felidézzék, a képző a résztvevőket 

kis csoportokra (3-4-5 fő az összlétszámtól függően) osztja. A résztvevőket az 

előzőkben megismert módszerek egyikével osztjuk csoportokra.  

A képző kártyákat készít, melyeken az előző napi témákra vonatkozó kérdések 

vannak. Az első csoport kezd, húznak egy kártyát rajta egy kérdéssel. A csoport 

egyik tagja hangosan felolvassa a kérdést úgy, hogy a többi csoport tagjai is 

hallják és jelentkezhessenek, ha tudják a választ. Ha az első csoport nem tud 

válaszolni, az először jelentkező csoport felel. A képzőnek kell figyelnie, hogy 

melyik csoportnak van joga válaszolni. 

Ha a csoport hangosan felolvasta a kérdést, kapnak néhány percet, hogy 

megbeszéljék és megválaszolják a kérdést. Ha nem helyesen válaszoltak, nem 

tudják, vagy csak részben tudják a választ, az a csapat, fog válaszolni, amelyik 

először jelentkezett, és ennek megfelelően ők kapnak pontot (egészet vagy 

felet). A képző vezeti a pontokat. A végén a győztes csoport valamilyen jutalmat 

kap (reklámanyag, cukorka stb.) 

A vetélkedő végén ismertesse a 2. nap céljait és szerkezetét. 

Szükséges 

eszközök 

Kártyák a kérdésekkel (egy kérdés - egy kártya) 

Flipchart a pontok regisztrálására 

Flipchart a második nap céljainak és munkatervének feltüntetésére 

Szükséges A vetélkedő kérdései, kis kártyákra írva, hogy könnyű legyen húzni: 

https://www.woodcraft.org.uk/sites/default/files/Evaluation%20and%20reflection%20activities.pdf
https://www.woodcraft.org.uk/sites/default/files/Evaluation%20and%20reflection%20activities.pdf
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handout  Mi az önkéntesség definíciója? 

 Milyen szervezetek vehetnek igénybe önkénteseket? 

 Sorolj fel 3 önkéntes jogot! 

 Sorolj fel 3 önkéntes kötelezettséget! 

 Sorolj fel 3 szervezeti kötelezettséget! 

 Ki lehet önkéntes a törvényi szabályozás szerint? 

 Sorolj fel 5 motivációs okot az önkéntességre! 

 Sorolj fel 3 elvárást a szervezetek részéről! 

 Sorold fel az önkéntesség 5 értékét! 

 Sorolj fel az önkénteseket foglalkoztató szociális intézményeknél 

jelentkező 5 olyan előnyt, melyek a kedvezményezetteket segítik! 

 Sorolj fel 5 előnyt, melyek az önkénteseknek a szociális intézményeknél 

történő fog lalkoztatása során jelentkeznek! 

 Sorolj fel 10 lehetséges önkéntes pozíciót! 

 Mik a jellemzői az önkéntesség tradicionális, ill. modern szemléletének? 

 

7. MODUL: Bevezetés a szociális intézménybe és az önkéntes programjába  

CÉLOK – 7. MODUL EREDMÉNYEK – 7. MODUL 

 Az intézmény bemutatása a 
résztvevőknek – víziója, céljai, 
kedvezményezettjei, szolgáltatásai, 
története 

 Az intézmény önkéntes programjának 
ismertetése – múlt, jelen és jövő 

 A SZI tapasztalatai az önkéntesekkel való 

együttműködés terén – eredmények és 

nehézségek 

 Az intézmény sajátosságainak 
bemutatása, az általa nyújtott 
szolgáltatások ismertetése  

 Az intézmény releváns 

dokumentumainak ismeretei (az 

önkéntesség helyi szabályozása, etikai 

kódex, a munka alapelvei stb.) 

D2/2 Beszélgetés (a szociális intézményről) és időszalag 

Időtartam  60 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Mielőtt ismertetné az adott szociális intézmény legfontosabb jellemzőit, kezdje 

egy rövid megbeszéléssel, hogy felmérhessea résztvevők ismereteit az 

intézmény céljairól, a kedvezményezettekről, a programokról. Először kérdezze 

meg, hogy a résztvevők közül ki szeretne valamit mondani az egész csoportnak a 

szervezetről. 

Választható kérdések: 

  Mi az intézmény legismertebb tevékenysége/projektje? 

  Kik a kedvezményezettek? 

 Mit tudsz az intézmény önkéntes programjáról? 

 Miért tartod érdekesnek intézményt az önkéntesek szempontjából? 

Ezután ismertesse az intézmény önkéntes programjának főbb jellemzőit az 
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időszalag segítségével. Célszerű a legfontosabb elemeket előre felírni post-it 

cédulákra, és magyarázat közben felragasztani az időszalag megfelelő pontjaira. 

Beírhatja ezeket az eseményeket/projekteket közvetlenül az időszalagra is. Az 

időszalag egy hosszú, vízszintesen elhelyezett papír, melyen az éveket jelöljük. A 

gyakorlat megkezdése előtt ragassza a falra. 

Az időszalag befejezése után mutassa be a szociális intézmény legfontosabb 

dokumentumait, amelyek az önkéntes programra vonatkoznak. Ezeket az 

anyagokat adja oda a résztvevőknek. 

Szükséges 

eszközök 

Időszalag - néhány összeragasztott nagyobb papír, post it cédulák 

PowerPoint prezentáció - információk a szociális intézményről és annak 

önkéntes programjáról. 

Szükséges 

handout 

Információ a szociális intézményről - szórólapok, brosúrák, éves beszámoló, az 

intézmény önkéntes politikája, etikai kódex, a munka elvi alapjai. (Útmutató az 

önkénteseknek) 

 

8. MODUL: A szociális intézmény önkéntes programjának szereplői  

CÉLOK – 8. MODUL EREDMÉNYEK – 8. MODUL 

 A program főbb szereplőinek 
bemutatása 

 Az intézmény dolgozóinak és az 

önkéntesek szerepének elkülönítése 

 Az önkéntes program kulcsszereplőinek 
meghatározása (önkéntes menedzser, 
önkéntes mentor, az intézmény dolgozói 
és egyéb önkéntesek) 

 A dolgozók és az önkéntesek jogainak, 

feladatainak és felelősségének 

összehasonlítása a program keretein 

belül 

 

A opció - D2/3 Ötletséta – Feladatok  

B opció - D2/4 Csoportmunka – Feladatok 

Időtartam  30 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Emlékeztesse a résztvevőket az előző napon feldolgozott 2. modulra, amelynek a 

témája az önkéntesség ismertetése volt, valamint a D1/4. számú 

csoportmunkára, melynek során az önkéntességben résztvevő szereplőkkel 

foglalkoztak. Magyarázza el, hogy most kissé mélyebbre mennek a résztvevők 

feladatait illetően. Először bemutathat néhány definíciót emlékeztetőként. 

 Önkéntes – az a személy, aki önkéntesen, szabadidejében, anyagi 

ellenszolgáltatás nélkül szolgáltatásokat nyújt vagy tevékenységeket 

végez polgári, jótékonysági vagy humanitárius okokból egy szervezetben. 

 Önkéntes menedzser – az a személy, aki intézi az önkéntes program 

minden elemét annak a szervezetnek a képviseletében, amely akár a 
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szociális intézmény részéről, akár az önkéntes szervezet keretében. Az ő 

dolga az önkéntes program egész ciklusának megvalósítása  

 Önkéntes mentor – az a személy, aki egyénileg segíti az intézménybe 

kerülő önkénteseket. Támogatja az önkéntesek munkáját a 

kedvezményezettekkel, segíti a konfliktusok, problémák, dilemmák 

megoldását, és olykor szakmai fejlődésükben is segíti őket. 

Együttműködésük határozott ideig tart, és rendszeres találkozásokkal jár. 

Ő a kapcsolat a kedvezményezettek és az önkéntes között. 

A) Lehetőség – Ötletséta – Feladatok 

Magyarázza el, hogy a következő feladatnak az a célja, hogy részletesebben 

feltárja és elkülönítse az önkéntes program szereplőinek feladatait és 

kötelességeit. Készítsen elő három flipchart a szereplők megnevezésével: 

 önkéntes menedzser 

  önkéntes mentor 

 önkéntesek 

Ossza fel a résztvevőket kicsi, lehetőleg azonos létszámú csoportokra (a 

flipchartok számától függően). Kérje meg a csoportokat, hogy egy-egy flipcharttal 

kezdve írjanak fel minél több feladatot, melyeket egy személy/szereplő végez egy 

szervezetben. Néhány perc múlva a csoportok helyet cserélnek (mindegyik 

csoport az óramutató járásával megegyező irányban eggyel arrébb megy), és 

kiegészítik a kötelezettségeket/feladatokat azokkal, amelyeket az előző csoport 

kihagyott. A folyamat addig tart, amíg az első csoport vissza nem ér a 

kiindulóponthoz.  

Az a lényeg, hogy minél többet hozzunk ki a résztvevőkből, és ne csak az első 

dologra hagyatkozzunk, ami az eszükbe jut. Ha a helycsere befejeződött, minden 

csoport egy-egy tagja felolvas mindent, ami a csoport flipchartján szerepel. A 

többi résztvevő hozzáadhat újabb kötelezettségeket, ha akar, vagy kijavíthatja 

azokat, amik nem tartoznak az adott szerephez. A képző foglalja össze az egyes 

szerepek fontosságáról és azoknak az önkéntesekhez kapcsolódó viszonyáról 

elhangzottakat. 

Ötlet: mielőtt a résztvevők írni kezdenének, javasolja, hogy e három szereplő 

általános kötelezettségeit gondolják át (pl. az önkéntesnek beszámolót kell írnia, 

pontosnak kell lennie stb.). így az összefoglaláskor már rátérhet a specifikus 

feladatokra, amelyeket a csoportok írtak (pl. az önkénteseknek alá kell írniuk a 

jelenléti ívet az intézmény portáján). 

B) Lehetőség - D2/3 Csoportmunka – Feladatok 

Magyarázza el, hogy a következő feladatnak az a célja, hogy részletesebben 

feltárja és elkülönítse az önkéntes program szereplőinek feladatait és 

kötelességeit.  

Készítsen elő három flipchart a szereplők megnevezésével: 

  önkéntes menedzser 



 
 

32 
 

  önkéntes mentor 

 önkéntesek 

Írja a szereplők egyes feladatait külön egy-egy post-it cédulákra. Azokra a 

feladatokra koncentráljon, amelyeket az adott szociális intézményben el kell 

látni. Keverje össze a cédulákat. 

Ossza fel a résztvevőket kicsi, lehetőleg azonos létszámú csoportokra, és kérjen 

egy-egy csoporttagot, hogy vegyen el néhány papírt a cédula halomból. 

Határozza meg ezek számát a teljes mennyiség ismeretében. Kérje a 

résztvevőket, hogy egyszerre egy feladatról beszéljenek a csoportban, majd 

ragasszák fel a feladatot a megfelelő szereplőhöz.  Amikor befejezik a munkát, 

minden csoport bemutatja, hogy mely feladatokat hová helyezte. Ha szükséges 

az újrarendezés, végezzék azt el. Tisztázza, ha valamelyik feladat nem 

összeegyeztethető az adott szereppel.  

Bármelyik opciót választotta, meg kell ismertetnie a résztvevőket a szociális 

intézmény önkéntes menedzserével, önkéntes mentorával és egy önkéntesével. 

Mutatkozzanak be, mondják meg, melyik szerepet töltik be, ismertessék a 

feladataikat. 

Egyéni konzultációk 

Szükséges 

eszközök 

Flipchartok a következő feliratokkal: Önkéntes manager, Önkéntes mentor, 

Önkéntesek Vastag filcek, post-it papírok 

Szükséges 

handout 

B opció – Az egyes szereplők feladatai egyesével külön post-it papíron: 

Önkéntes 

Jelenléti ív kitöltése a recepciónál 

A workshop helyének előkészítése 

Havi jelentés írása 

… 

Önkéntes menedzser 

Az önkéntesek feladatleírása 

Önkéntesek kiválasztása egyes pozíciókra / feladatokra 

Konfliktuskezelés (önkéntes – önkéntes; önkéntes – kedvezményezett stb.) 

… 

Önkéntes mentor 

Az önkéntes megismertetése a hellyel és a feladatokkal  

A kedvezményezettek felkészítése az önkéntessel való találkozásra 

Az önkéntesek és a kollégák, valamint más önkéntesek kapcsolatának biztosítása 

Az önkéntesek bemutatása a kedvezményezetteknek 



 
 

33 
 

… 

Az önkéntes menedzser és az önkéntes mentor feladataihoz használja a 

következő dokumentumot: Az önkéntes menedzser felelősségei és Az önkéntes 

mentor feladatai  

Források/hivatko

zások 

https://innovationenglish.sites.ku.dk/metode/brainwalking/ 

 

9. MODUL: A szociális intézmény kedvezményezettjei 

CÉLOK – 9. MODUL EREDMÉNYEK – 9. MODUL 

 Az intézmény kedvezményezettjeinek 
jellemzői, viselkedésük 

 A résztvevők megismertetése a főbb 
problémahelyzetekkel és ezek 
kezelésének módjával 

 A jellemző problémák, kihívások 

ismertetése   

 Az intézmény kedvezményezettjeinek 
jellemzői, viselkedésük 

 A kedvezményezettekkel való bánásmód 
(feszültség, bánat, pánikroham, 
konfliktus más kedvezményezettekkel 
stb.) 

 A kedvezményezettekkel való közvetlen 
munka nehézségeinek ismerete 

D2/5 Plenáris megbeszélés 

Időtartam  15 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

Készítsen egy rövid előadást az adott szociális intézmény kedvezményezettjeinek 

fő jellemzőiről és viselkedésükről. A prezentáció kezdődhet egy rövid 

beszélgetéssel arról a tudásról és azokról a tapasztalatokról, amelyeket a 

résztvevők hasonló emberekkel kapcsolatban szereztek. 

Szükséges 

eszközök 

PowerPoint prezentáció (A kedvezményezettek fő vonásai és viselkedési mintái) 

Szükséges 

handout 

A kedvezményezettekről szóló, a lehető legtöbb részletet tartalmazó 

dokumentum – opcionális  

Önkéntes tevékenység speciális bánásmódot igénylő kedvezményezettek 

számára, úgymint: Idős ellátottak, Állami gondozásban/gyámság alatt élő 

gyermekek, Szenvedélybetegek, Hajléktalanok, Fizikai fogyatékkal 

élők/mozgássérültek, Szellemi fogyatékkal élők 

 

A opció - D2/6 Szerepjáték 

B opció  - D2/7 Esettanulmány 

Időtartam  75 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

A lehetőség – D2/6 Szerepjáték  

A résztvevők szerepjátékot játszanak el, valódi vagy elképzelt helyzeteket 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/az_onkentes_menedzser_felelossegei.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/az_onkentes_mentor_feladatai.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/az_onkentes_mentor_feladatai.pdf
https://innovationenglish.sites.ku.dk/metode/brainwalking/
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/c396nkc389ntes-tevc389kenysc389g-specic381lis-bc381nc381smc393dot-igc389nylc590-kedvezmc389nyezettek-szc381mc381ra.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/c396nkc389ntes-tevc389kenysc389g-specic381lis-bc381nc381smc393dot-igc389nylc590-kedvezmc389nyezettek-szc381mc381ra.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/c396nkc389ntes-tevc389kenysc389g-specic381lis-bc381nc381smc393dot-igc389nylc590-kedvezmc389nyezettek-szc381mc381ra.pdf
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a képzőnek, az 

összegző 

kérdésekkel)  

elevenítenek meg, így végiggondolják, felelevenítik, értékeik vagy felülvizsgálják 

az adott helyzetet vagy problémát, hogy használható megoldást dolgozzanak ki, 

vagy egy sajátságos helyzetet vagy viselkedést elemezzenek. 

Készítsen elő néhány eljátszásra alkalmas helyzetet, amelyek a 

kedvezményezettek és az önkéntesek között az adott intézményben 

lejátszódhatnak. Ezek legyenek valóság közeliek, hogy a résztvevők valós 

példákon gyakorolhassanak. Vegye figyelembe a résztvevők feltárt félelmeit, és 

olyan szituációkkal is készüljön, amelyek ezekre reflektálnak. 

Készítsen rövid leírást az egyes szerepekről kis papírdarabokra, így a résztvevők 

felkészülhetnek a szerepükre. Magyarázza el a gyakorlatot mindenkinek, aki 

részt vesz benne, világosan kiemelve annak célját. Néhány résztvevő megfigyelői 

szerepet kap, olyan tényezőkre kell figyelniük, mint verbális és nem-verbális 

kommunikáció, nyitottság, megfelelő reakciók stb. Vezesse a megfigyelőket egy 

másik helyiségbe és magyarázza el a feladatukat, míg a többiek készülnek a 

szerepükre. Erre adjon néhány percet. 

Egy-egy jelenetnek nem kell sokáig tartani, maximum 10 perc elég. A 

szerepjáték-gyakorlatot követően indítson egy másik gyakorlatot, amiben azok a 

szereplők, akik aktívan vettek részt az előzőben, új szerepet kapnak. 

A szerepjátszós modell fontos része az értékelés. Ez az "újra szereplős" 

gyakorlatot követi. Kérdezze a szerepet játszó résztvevőket arról, hogy érezték 

magukat. Ezután a megfigyelők mondják el a gondolataikat. Ezt követheti 

további megbeszélés, ön is adjon visszajelzést, majd mutassa be a főbb 

problémahelyzeteket, amelyek a kedvezményezettekkel való önkéntes 

munkában adódhatnak. Igyekezzen összekötni az elméletet, saját tapasztalatait 

a szerepjátékban előfordult szituációkkal. Ezeket kapcsolja össze azokkal a fő 

kihívásokkal, melyek a szociális intézmény kedvezményezettjeivel folyó munka 

során felmerülnek, elsősorban az önkéntesek szempontjából. 

Reflexiós kérdések: 

 Hogy érezték magukat a szerepjáték során? 

 Tanultak-e valami újat? 

 Hogy lehetne egyes helyzeteket másképp megoldani? 

 Kitől lehet segítséget kérni, ha nem tudnak megoldani egy helyzetet? 

B lehetőség – D2/7 Esettanulmány  

Készítsen néhány esetleírást, ami az adott intézményben az önkéntes szereplők 

és a kedvezményezettek között valóban megtörtént.  Ezek lehetőleg 

reflektáljanak a résztvevők első napon feltárt félelmeire is. Az esetleírásnak a 

lehető legnagyobb mértékben hasonlítania kell a szociális intézményekben 

fennálló valós helyzetre. Lehetőleg minden szereplőnek adjon nevet, tüntesse az 

eset néhány jó és néhány gyenge aspektusát. Nagyon fontos, hogy a résztvevők 

lássák a különböző szerepek közti különbségeket, de ne legyen szájbarágós, 

hiszen az eseteket a résztvevőknek kell végiggondolniuk.  
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A résztvevőket kiscsoportokba sorolhatja, de egyéni feladatként is kezelheti az 

eseteket. Csoportmunka esetén minden csoport más esetet kapjon – így sokféle 

helyzet bemutatására nyílik lehetőség, olyanokra is, amelyekre a résztvevők 

félelemmel tekintettek korábban. Adjon néhány percet az esetleírás 

elolvasására, javasolja, hogy szükség esetén jegyzeteljenek. Figyeljenek a 

következőkre: 

 Mi volt a fő probléma? 

 Hogyan viselkedett a kedvezményezett 

 Hogyan reagált az önkéntes? 

 Hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni? Mit kell tennie az önkéntesnek? 

Olvassák fel az egyes eseteket, majd mindegyik után reflektáljanak a fenti 

kérdésekre.  Azok is szóljanak hozzá, akik más helyzetet kaptak elemzésre.   

A képző hasonlítsa össze az esettanulmányra vonatkozó válaszokat és 

helyzeteket a szervezet önkéntes programjában alkalmazott megoldásokkal. Az 

összefoglaláshoz célszerű PowerPoint prezentációt használni.  

Szükséges 

eszközök 

Kártyák, a szerepekkel ellátva;  

Kártyák esetleírásokkal 

PowerPoint prezentáció (Fő problémahelyzetek, kihívások és eljárások a 

kedvezményezettekkel folytatott önkéntes helyi munkában) 

Szükséges 

handout 

Problémahelyzetek a szerepjátékhoz, amelyek esetleírásként is használhatók.   

1: A 82 éves Gyula két éve az idős otthon bennlakó kedvezményezettje. A 

szokásos öregkori problémákon kívül nincs különösebb baja – gyengén hall, 

izmai gyengülnek, csontjai elvékonyodnak, mozgása nehézkes, egyre több 

segítségre van szüksége a mindennapi tevékenységek során. Ezért segít neki az 

önkéntes Péter. Gyula és Péter jó kapcsolatban vannak, és megértik egymást. 

Péter segít neki a mindennapi tevékenységekben (aktivizálja, segít neki 

felöltözni, hogy kimenjenek, kitakarítja a szobáját, felolvas neki stb.). Péter a 

családdal, Gyula két fiával és a lányával is találkozik. Nagyon meg vannak 

elégedve vele. Párszor meghívták vacsorára. Péternek már volt programja, ezért 

nem ment el. Most ismét családi vacsorára hívják, és kényelmetlenül érzi magát, 

nem tudja, hogy elfogadja-e a meghívást.   

 

2. A 86 éves Anna az idősotthon lakója már öt éve. Alzheimert diagnosztizáltak 

nála. A családja rendszeresen látogatja, de az egészsége változó, hol jó 

állapotban van, hol nagyon gyengén, és ez nem megjósolható. Péter az 

intézmény önkéntese abban a részlegben, ahol Anna lakik. Bár ő nem dolgozik 

közvetlenül az Alzheimeresekkel, ismer minden lakót. Amikor megkezdte 

önkéntes munkáját, az önkéntes menedzser mindenkinek bemutatta a 

részlegében, a betegeknek is.  Egy keddi napon egyedül volt szolgálatban abban 

a részlegben, amikor sírást és kiabálást hallott a hallból. Odament, és látta, hogy 

Anna izgatott és kiabál egy másik beteggel. Megpróbálta rendezni a helyzetet, 
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de nem igazán tudta, hogy mit tegyen, hogyan kezelje a problémát. Mi lehetett 

volna a helyes megoldás? 

 

10. MODUL: A képzés formális értékelése 

CÉLOK –10. MODUL EREDMÉNYEK – 10. MODUL 

 A képzés több szempontú, általános 

értékelésének biztosítása, elvárások 

teljesülése 

 Nem releváns 

Készítsen egy kérdőívet, melyen a résztvevők értékelhetik a képzést. Legyenek benne nyitott és zárt 
kérdések, hogy jobban össze tudd hasonlítani a kapott adatokat (zárt kérdések, bizonyos tényezők 
értékelése egy skálán). A nyitott kérdések lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők olyan véleményt 
is leírhassanak, amit nem kérdeztél, vagy részletesebben kidolgozhatják válaszukat. 
 
Legyen olyan kérdés is, mely a képzés sikerességére vonatkozik a tanulás eredményességét tekintve; 
a résztvevő tudásszintje a képzés előtt és után, a prezentáció érthetősége, az aktív részvétel 
lehetősége és a képzés logisztikája (terem, szünetek, anyagok, előzetes információk). 
 

Értékelő kérdőív a szociális intézmény önkéntesei számára  
 

 

 

 

  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/ertekelo_kerdoiv_onkentes_kepzes.pdf
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