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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 nagyszámát. 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, például 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, azintézmények és a társadalom egésze számára. Az 

ilyen kezdeményezéseket támogatni és bátorítani kell. 

A szociális intézmények önkéntes programjai alkalmat, lehetőséget kínálnak egyrészt a 

kedvezményezettek szükségleteinek kielégítésére másrészt az önkéntesek segítségnyújtási 

szándékainak érvényesítésére is. 

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

példaként szolgálhat a hazai Újbudai Idősek Háza önkéntes programja. Azonban sok olyan szociális 

intézmény van, amely további támogatásra szorul 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 alkalmazottai, de a kedvezményezettek, a helyi közösség képviselők és az önkéntesek 

felkészítése is nélkülözhetetlen. 

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

önkénteseknek, amely megalapozza a jó minőségű önkéntes tevékenységet. Az első találkozás a 

leendő önkéntessel nagy fontossággal bír. A tapasztalatok azt mutatják, hogy fontos felkészíteni az 

intézmény 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 sikerességéhez, ha részt vállal 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/bestpractice_idosek_haza.pdf
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annak megtervezésében, kidolgozásában, mivel tisztában van azzal, hogy hogyan lehet segíteni az 

önkéntesek mindennapi munkáját. 

 

A fentiekre való tekintettel úgy gondoljuk, hogy az érintett felek számára létfontosságú, hogy közös 

víziót hozzanak létre az önkéntesekkel való együttműködésről, mivel ez az önkéntes program 

megvalósításának közös és szilárd alapját képezi. 

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

intézmények kapacitását önkéntesek bevonásával bővítsék. A program arra szeretné ösztönizni a 

szociális intézményeket, hogy használják ki azt a hozzáadott értéket, amelyet az önkéntesek munkája 

teremt. E célból egy kézikönyv sorozat készült mindazok számára, akik készek arra, hogy 

intézményükben az összes érintett fél érdekét szolgáló önkéntes programot dolgozzanak ki és 

működtessenek. A SoVol projekt 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 ezen sorozat egyik tagja. 

 

A KÉZIKÖNYV CÉLJA 

E tréneri kézikönyv célja az, hogy segítséget nyújtson a szociális intézmények önkéntes 

menedzsereinek képzésére vállalkozó képzők számára. Hangsúlyozzuk, hogy a kézikönyv kizárólag az 

önkéntességgel kapcsolatos témákkal foglalkozik. A képzésben résztvevők előzetes ismerete, tudása, 

háttere és státusza ismeretében a képzők és az önkéntes menedzserek feladata annak eldöntése, 

hogy az adott intézmény sajátosságai szükségessé tesznek–e további képzési elemeket. 

A szociális intézmény igényeire szabott képzési program kialakítása során az alábbiakat is érdemes 

figyelembe venni: 

http://www.sovol.wordpress.com/
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 az intézmény célja, fő tevékenységei, szolgáltatásai, kedvezményezettek csoportja, 

 az intézmény szervezeti felépítésének diagramja, 

 szervezeti szabályzat, 

 a kedvezményezettjeire és tevékenységi körére vonatkozó törvényi előírások. 

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 és aktív részvételre 

bátorítják a résztvevőket. 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 sajátosságai alapján. 

 

KINEK 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. E kézikönyv egy alapszintű képzési tervet kínál az önkéntesek számára, azonban 

nagyon fontos, hogy minden, a képzések lebonyolításában résztvevő képző megfelelő 

felkészültséggel rendelkezzen, különös tekintettel a képzési tervben szereplő témákra, valamint 

ismernje 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 (, 

általában olyan témákban, mint például az önkéntesség jelentősége, törvényi szabályozása), a képzés 

többi részét pedig már az intézményben dolgozó képzők tartják. 

Összefoglalva: ez a kézikönyv azon képzők számára készült, akik önkéntes menedzserek részére 

szeretnének képzést tartani. Ehhez szükséges, hogy a leendő képzőknek legyen megfelelő gyakorlata 

a csoportos oktatás területén, és akár önkéntesként, akár önkéntes menedzserként rendelkezzen 

megfelelő tapasztalattal az önkéntes munkában. 

 

HOGYAN HASZNÁLJUK EZT A KÉZIKÖNYVET? 

E kézikönyv azoknak szól, akik már 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 elején hasznos tanácsok találhatók a képzés előkészítésével kapcsolatban.  

A kézikönyv az önkéntes menedzserek számára szóló, egy kétnapos (min. 18 óra) képzés szerkezetét 
és módszertanát mutatja be. A kézikönyv anyaga a SoVol projekt keretében, 5 országban folytatott 
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kísérleti folyamatának eredményeire, valamint a projekt partnerek tapasztalatára és munkájára épül. 
Emiatt alkalmazása csupán javaslatnak tekinthető, minden esetbenmeg kell vizsgálni azt, hogy a 
résztvevőknek milyen tudást, készségeket és képességeket szükségeselsajátítaniuk ahhoz, hogy kellő 
felkészültséggel rendelkezzenek az adott speciális igényű és szükségletű intézményben végzendő 
önkéntes munkához. 
 
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. 

Ismételten fontos kiemelni, hogy a képzőnek a képzést az aktuális igényekhez szükséges illesztenie. A 

képzési tematikájának variálásai lehetőségei változatosak: lehet ez a képzés lerövidítése, több 

szegmensre vagy modulra való megbontása, konkrét témákra, egységekre és tanulási eredményekre 

összpontosítva, vagy ezektől eltérő, egyéb módszerek alkalmazása (pl.: tanulmányi látogatás az adott 

szociális intézményben, webináriumok, stb.). 

 

Fogalmak:  

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, amelyekre 

leírhatják a képzésre vonatkozó benyomásaikat, megjegyzéseiket és értékelhetik a képzést. Az 

értékelés segít a javításra szoruló területek azonosításában, és végső soron abban is, hogy a képző 

hatékonyabb munkát végezhessen a továbbiakban. 

 

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA 

A képzés a szociális szektorban azoknak a szakembereknek és nem szakembereknek szól, akik 

önkéntesekkel szándékoznak együtt dolgozni. A résztvevők lehetnek a szociális intézmény 

alkalmazottai vagy akár tapasztalt önkéntesek, akik egy ideje már a szociális intézményben 

dolgoznak, ismerik a feladatokat, szerepeket,és a szabályokat. A lényeg, hogy legyenek elkötelezettek 

az önkéntesség, az önkéntesekkel való közös munka és az önkéntesek fejlesztése iránt. Az 

önkéntességben való tapasztalat előny lehet, de nem előfeltétel. 

A SoVol projektben a képzés összes szempontját végiggondolták a partnerek. További információ 

angol nyelven elérhető a “A szociális intézetek önkéntes menedzserei képzési programja” c. 

anyagban. 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/annex_training_curriculum_volunteer_manager.pdf
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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 és 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. 

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 kedvezményezettek körét 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 

A képzést az adottszociális intézmény egyik termében ajánlott megtartani. Ily módon a trénernek és a 

szociális intézménynek lehetősége van arra, hogy bevezesse a résztvevőket, az önkénteseket az 

intézmény terébe, oda, ahol majd önkéntesek lesznek. A résztvevők megismerhetik az önkéntes 

menedzser és az önkéntes mentor irodáját és az önkéntesség során használt egyéb létesítményeket. 

További előny, hogy a résztvevők így közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az intézmény munkatársaival 

és klienseivel, ezáltal valódi tapasztalatot szerezhetnek. Abban az esetben, ha nincs lehetőség arra, 

hogy a képzést az adott szociális intézményben tartsák, akkor tanácsos egy helyszíni látogatást 

szervezni a képzés résztvevőinek egy másik alkalommal, mely során megismerkedhetnek az 

intézmény közegével, alkalmazottaival és klienseivel. 
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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.). 

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 ha egy laptopot egy nagyobb képernyővel akarunk összekötni, 

gondoskodjunk megfelelő kábelekről, konnektorról és pótégőről, arra az esetre, ha 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 például csoportos munkához. Keressünk üres falfelületet vagy ajtót, amelyre a 

csoportmunka eredményeit és 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 látható. 

 Elegendő mennyiségű és megfelelő minőségű eszköz álljon rendelkezésre. Ha például 

flipchartra írnak vagy rajzolnak, legyen elegendő pótpapír és filctoll. Használjunk sötét 

filctollat, hogy az írt szöveget a hátul ülők is jól láthassák. 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 

Ahhoz, hogy biztosított legyen a képzés hatékonysága, fontos , hogy a résztvevőket is felkészítésük. 

Motiváljuk őket, még a képzés megkezdése előtt. Az alábbi módszerek segíthetnek abban, hogy már 

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. A tudás hatalom, így 

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. 
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 Az előre kiküldött vázlatban felmérhetjük a résztvevők igényeit vagy megfogalmazhatunk 

mulatságos, nyitott kérdéseket vagy történeteket. 

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 amelyre 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. 

 

TIPPEK KÉPZŐKNEK 

Legyenek világos célok –Tudnunk kell, hogy mit akarunk elérni az adott foglalkozással. 

Igazítsuk az igényekhez a képzést - Mint említettük, fontos a képzést hozzáigazítani annak az 

intézménynek az igényeihez, amelyben a képzés résztvevői dolgozni fognak. A hatékony képzésnek 

illeszkednie kell a hallgatóság igényeihez. 

 

Alakítsuk ki a gyakorlat általi tanulás lehetőségét - Mindenki a gyakorlatban szerez tapasztalatot, 

tudást, ezért alkalmazzunk szerepjátékokat és más olyan tevékenységeket, amelyek életszerű, vonzó 

és interaktív helyzeteket imitálnak a képzés során. 

Gondoljunk a következőkre: 

 egyéni gondolkodás és írás, 

 vita párokban vagy csoportban, 

 rajzolás, éneklés és mozgásos technikák, 

 szimuláció, 

 szerepjáték. 

 

Legyenek határok – Fontos az időbeosztás, hagyjunk időt és lehetőséget a kérdések számára is. 

Vállaljunk kockázatokat – Fontos a kockázat felvállalása a nehéz kérdések megfogalmazásában, 

illetve a csoportdinamika ösztönzésében. 

Legyünk egyértelműek – Tegyük világossá, miért bátorítunk egyes cselekvéseket vagy miért 

kísérletezünk valami újjal. Így még inkább a csoport részévé válunk, a résztvevők pedig többet is 

megtudhatnak a a facilitáslásról/ ösztönzésről. 
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Figyeljük a résztvevők szükségleteit, igényeit – Ügyeljünk a résztvevők állapotára (milyen mértékben 

vesznek részt a munkában, mennyire fárad a csoport, csökken-e a koncentráció szintje, stb.) így el 

tudjuk dönteni, mikor kell szünetet tartani a felfrissüléshez. 

Tartsunk szünetet minden 90 percenként – Ha a hallgatóság nagyobb létszámú, akkor 60 

percenként, ha osztály méretű, akkor 75 percenként tartsunk szünetet, de több mint 90 perc 

semmiképpen ne teljen el szünet nélkül. 

Figyeljük az érzésekre – Próbáljuk megfigyelni a csoport érzéseit, reakcióit, és lehetőleg értsük meg a 

ki nem mondottakat is. Figyeljük, hogy ki nem szólal meg, és próbáljunk a helyzeten jó kérdésekkel 

segíteni. 

Reflektáljunk és foglaljunk össze – A képzőnek, mint facilitátornak az a feladata, hogy 

általánosságban fogalmazza meg és foglalja össze a csoport tagjai által elmondottakat, ezzel segítve a 

helyes következtetések levonását. 

Jó kérdéseket tegyünk fel – Néhány példa jobb megvilágítást vagy mélyebb megközelítést 

igényelhet. Adott esetben szükséges lehet a beszélgetést a helyes mederbe visszaterelni. Példák: 

 Tudnának erre példát mondani? 

 Tudnának erről többet mondani? 

 Hogy jutottak erre a következtetésre? 

 Hogy látják, milyen kapcsolatban van ez a …? 

 Mit gondolnak, mi a jó megoldás ebben az esetben? 

 Voltak korábban ehhez hasonló tapasztalataik? Ha igen, melyek ezek? 

 

Alkalmazzunk egy újfajta megközelítést – A SoVol partnerek egy új szemlélettel kísérleteztek, 

melynek alkalmazása ajánlott a képzések során is. Ennek a neve: Appreciative Inquiry (AI), magyarul 

értékteremtő elemzés. Az Appreciative Inquiry (AI) egy olyan módszer, mely különböző változási 

folyamatokhoz használható. Az AI nem új módszer, hanem egy olyan, alapvető szemléletváltás, amely 

a rendszer erősségeire, lehetőségeire és sikereire fókuszál. A szemlélet abból indul ki, ami 

erősségként már most is megvan a szervezetben, rendszerben. Az AI nem söpri a szőnyeg alá a 

problémákat, a folyamatban megjelenik mindaz, amin változtatni szeretnénk. A folyamat viszont nem 

a problémák okainak kiderítésével foglalkozik, hanem megfordítja a logikát: tudjuk meg minél 

pontosabban, hogy mitől működnek a dolgok, amikor jól működnek! A módszer lényege, hogy 

pozitívan szemléli a folyamatokat, helyzeteket és a lehetőségeket. Az emberekből a legjobbat hozza 

ki, a legjobb készségeket segít feltárni és tudatosítani. 

Az AI-t egy teljes változási folyamat gerinceként, illetve együttműködés-fejlesztési folyamatokban 

kiegészítő elemként is lehet használni. Az AI alapvetően egy váz, amelyre sokféleképpen felépíthetjük 

a folyamatot, ugyanakkor minden esetben az alábbi öt lépést kell végigvinni: 

 

Az AI 5–D ciklusa 
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Az AI folyamatának van egy praktikus modellje: az úgy nevezett 5D modell. Ennek középpontjában az 

a téma áll, amelyet szeretnének megoldani:  

1. Definition (Téma meghatározás) - ez az első központi D. 

2. Discovery (Feltárás) - vagyis annak a feltárása, bemutatása, amikor a legjobban működött az 

a valami, amin dolgozunk. 

3. Dream (Álom) - amikor felerősítjük és kiterjesztjük az ideális állapotot. Elképzeljük, hogy 

milyen lenne, amikor minden mindig jól működne. 

4. Design (Megtervezés) - szakaszban meghatározzuk, mire van szükség ahhoz, hogy a dolgok a 

kívánt módon alakuljanak, minek kell ahhoz történnie, hogy megvalósuljon, amit az Álom 

szakaszban leírtunk. Például kell egy változás a hozzáállásban vagy egy gép beszerzése, vagy 

valamilyen képességet el kell sajátítani. 

5. Destiny (Rendeltetés) - szakaszban összegezzük azokat a teendőket, amelyek révén a cél 

elérhető. Itt alakul ki az akcióterv a részletek mentén és születik meg az elköteleződés a cél 

érdekében. 
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KÉPZÉSI TEMATIKA  

Képzési tematika egy kétnapos (18 órás) önkéntes management képzéshez 
 
1. nap: A 

Modul Időtartam 

(perc) 

Célok Megszerezhető kompetenciák 

(A téma feldolgozása után a 

résztvevők képesek lesznek 

…)  

Témák Alkalmazható módszerek és 

gyakorlatok száma és 

megnevezése 

A1 Bevezetés  

 

75’ 

 

A képző(k) és a képzés 

résztvevőinek bemutatása 

A képzésnek és céljának 

valamint szerkezetének 

ismertetése 

A résztvevők elvárásainak és 

félelmeinek megismerése 

A képzés szabályainak 

meghatározása 

 

- Általános 

információ a 

képzésről, a 

képzőkről és a 

résztvevőkről 

 

A résztvevők 

elvárásai (és 

aggályai) 

 

A résztvevők 

korábbi önkéntes 

tapasztalatai  

 

Alapszabályok 

meghatározása 

Prezentáció 

A1/1 Ellenőrző lista a képzés 

megkezdéséhez (20’) 

 

Egyéni munka 

A1/2 A résztvevők 

bemutatkozása és a motivációk 

feltárása 

(20’) 

 

Csoport munka 

A1/3 Elvárások és félelmek 

(25’) 

 

Vita 

A1/4 A csoport szabályainak 

meghatározása (10’) 

A2 Bevezetés az 

önkéntességbe 

65’ Az önkéntesség fogalmának és 

formáinak tisztázása 

 

A szociális intézmények 

bemutatni az önkéntesség 
legfontosabb jellemzőit 

megmagyarázni, mi az 
önkéntesség szerepe és 

Az önkéntes 

tevékenységnek és 

típusainak 

meghatározása  

Szociometria 

A2/1 Önkéntességem története 

(10’) 
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sajátosságainak ismertetése 

 

Az önkéntesség területén 

dolgozók felelősségének 

tisztázása 

 

jelentősége a társadalomra 
nézve  

elmagyarázni a szociális 
intézménybe végzendő 
önkéntes tevékenység 
sajátosságait 

meghatározni, hogy milyen 

előnyei vannak az önkéntes 

tevékenységnek az önkéntes 

és a Szociális intézmény 

szempontjából 

 

 

A Szociális 

intézmények 

sajátosságai az 

önkéntesség 

tekintetében 

Ötletelés, kvíz, prezentáció 

A2/2 Bevezetés az 

önkéntességbe (35’) 

 

A2/3 Prezentáció – A szervezet 

épülete, az önkéntes 

programban betöltött szerepek 

és felelősségek (20’) 

A3 Az önkéntes 

menedzsment 

lépései 

Az önkéntes 

tevékenység 

legfontosabb 

szereplőinek 

feladatai és 

felelőssége  

100’ Bemutatni a résztvevőknek az 

önkéntes menedzsment 

legfontosabb lépéseit 

 

Bemutatni a szociális 

intézmény részéről az 

önkéntességben résztvevő 

legfontosabb személyeket, 

azonosítani szerepüket, 

feladataikat 

 

 

elmagyarázni az önkéntes 
menedzsment általános 
elemeit 
 

Ismertetni az önkéntes 

program legfontosabb 

szereplőinek szerepét és 

felelősségét 

Az önkéntes 

menedzsment 

legfőbb fázisai 

 

Az önkéntes 

program legfőbb 

szereplőinek 

szerepe és 

feladatai 

Prezentáció + csoport munka 

A3/1 Az önkéntes 

menedzsment lépései: az 

önkéntes menedzsment 

folyamatának megalkotása 

(70’) 

 

Csoport munka 

A3/2 Szerepek és felelősségek 

(30’) 

A4 A szociális 

intézmény 

felkészítése 

önkéntesek 

100’ Tudatosítani a résztvevőkben 

az önkéntes program 

előkészítésnek fontosságát 

 

Meghatározni az önkéntes 

felmérni a Szociális intézmény 

önkéntesek fogadására 

vonatkozó felkészítésének 

fontosságát  

 

A Szociális 

intézmény 

felkészítése az 

önkéntesek 

fogadására 

Csoport munka 

A4/1 A szociális intézmény 

felkészítése önkéntesek 

fogadására (40’) 
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fogadására 

 

program előkészítésének 

feladatait 

 

megtervezni a Szociális 

intézmény önkéntes 

programját és az önkéntesek 

bevonását a munkába 

 

 

Az önkéntes 

program 

megtervezése 

 

Csoport munka 

A4/2 Az önkéntes program 

megtervezése (60’) 

A5 Az 

önkéntességre 

vonatkozó jogi 

követelmények 

50’ Az önkéntes folyamatban 

szereplők feladatainak 

meghatározása 

 

Ismertetni az önkéntességre 

vonatkozó jogi 

rendelkezéseket 

 

Ismertetni az önkéntes 

programban szereplő felek 

jogait és kötelezettségeit 

felismerni jogi szempontból az 

önkéntes program összes 

szereplőjének jogát és 

kötelességét 

 

A Szociális 

intézmény 

önkéntes 

programjának 

szereplői és 

feladataik 

Prezentáció 

A5/1 Prezentáció: Jogi 

követelmények és 

dokumentumok 

Jogok és kötelezettségek (50’) 

A6 Az 1. nap 

értékelése 

25’ - - - A6/ Rózsák és tövisek (15’) 

 

2. nap: B 

Modul Időtartam 

(perc) 

Célok Megszerezhető kompetenciák 

(A téma feldolgozása után a 

résztvevők képesek lesznek…)  

Témák Alkalmazható módszerek és 

gyakorlatok száma és 

megnevezése 

B1 Bemelegítés 10’ -  - - B1/1 Visszatérés a képzés 

témájához: Egy mondat 

felidézése az előző napról (10’) 
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B2 Önkéntesek 

toborzása 

100’ Az önkéntesek toborzásiés 

kiválasztási folyamatának 

ismertetése 

 

 

lebonyolítani a toborzási 

folyamatot (önkéntes 

munkaköri leírást készíteni, 

önkéntes munkára való 

felhívást készíteni) 

felsorolni a toborzási és 

kiválasztási módszereket 

 

Toborzás és 

kiválasztás 

Ötletelés 

Csoport munka 

B2/1 Önkéntes tevékenység 

munkaköri leírása és 

álláshirdetés készítése 

önkéntes pozícióra (40’) 

 

Csoport munka 

B2/2 Toborzási terv készítése a 

toborzási körfolyamat 

felhasználásával (20’) 

 

Prezentáció 

B2/3 Kiválasztási módszerek 

(10’) 

 

Szerepjáték 

B2/4 Első interjú az 

önkéntessel (30’) 

B3 Motiváció  60’ Az önkéntesek motiválási 

lehetőségeinek bemutatása 

 

Az önkéntes program 

szereplőinek motiválása 

 

elmagyarázni az 

önkéntességet érintő 

különböző motivációs 

elméletek kapcsolatát a 

sikeres önkéntes 

programmenedzsment 

viszonylatában 

az önkéntes 

menedzsmentre 

vonatkozó 

motivációs 

elméletek 

 

önkéntesek 

tipizálása - 

besorolási modell 

Prezentáció 

Egyéni munka 

Csoport munka 

B3/1 Motivációs elméletek az 

önkéntes menedzsment 

folyamatban és az önkéntesek 

tipizálása (60’) 

B4 Támogatás és 

ellenőrzés az 

45’ Bemutatni az önkéntes 

menedzser támogató és 

elmagyarázni az önkéntes 

menedzser legfontosabb 

- Csoport munka 

B4/1 Hasznos módszerek az 
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önkéntes 

menedzsment 

folyamatban 

ellenőrző feladatait  

 

feladatait az önkéntesek 

segítésében és ellenőrzésében 

önkéntesek segítésében és 

ellenőrzésében (45’) 

B5 Értékelés és 

hatásvizsgálat 

70 ‘ Bemutatni az értékelés 

alapkoncepcióját és technikáit 

 

Bemutatni az önkéntes 

program hatásának mérési 

eljárását 

 

értékelni az önkéntesek által 

elvégzett munkát  

 

megismerni az önkéntes 

program hatásának 

jelentőségét és mérésének 

módjait 

az értékelési 

rendszer 

létrehozása 

Csoport munka 

Párokban végzett munka 

B5/1 Értékelő megbeszélés 

párokban (50’) 

 

Csoportos megbeszélés 

B5/2 Az önkéntes program 

hatásának mérése (20) 

B6 Az 

önkéntesekkel 

való 

együttműködés 

befejezése 

20’ Bemutatni az önkéntessel való 

együttműködés befejezésének 

eszközeit 

azonosítani az önkéntesekkel 

való együttműködés pozitív 

módon történő 

felmondásának módozatait 

optimális 

változatok az 

önkéntes 

munkájának 

felmondására 

 

Akvárium módszer 

B6/1 Kiléptetés a gyakorlatban 

(20’) 

B7 A jó önkéntes 

menedzser 

tulajdonságai 

50’ Az önkéntes menedzser 

szerepének összefoglalása  

 

A szervezet önkéntességre 

vonatkozó 

irányelveinekstratégiájának 

bemutatása 

megtervezni egy szociális 

intézmény önkéntességre 

vonatkozó irányelveit, 

stratégiáját 

 

felismerni az önkéntes 

menedzser szerepének 

összetett jellegét 

 Prezentáció  

Csoport munka 

B7/1 A jó önkéntes menedzser 

tulajdonságai (25’) 

Prezentáció 

B7/2 Az önkéntességre 

vonatkozó szervezeti 

irányelvek/önkéntes stratégia 

(25’) 

B8 A képzés 

összefoglalása 

30’ Visszatekintés a témákra, a 

tanulási folyamatra és 
- 

a képzés nagyobb 

távlatokban való 

B8/1: A képzés összefoglalása 

Tárlatvezetés 
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visszacsatolás szemlélete 
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MODUL A1 Bevezetés 

Célok:  

 A képző(k) és a képzés résztvevőinek bemutatása. 

 A képzésnek és céljának valamint szerkezetének ismertetése. 

 A résztvevők elvárásainak és félelmeinek megismerése. 

 A képzés szabályainak meghatározása. 

 

A1/1 Ellenőrző lista a képzés megkezdéséhez 

Időtartam  20’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Ellenőrző lista a képzés megkezdéséhez: 

 résztvevők üdvözlése, 

 képző és a szervező bemutatkozása, 

 „miért vagyunk itt?” kérdés felvetése, 

 praktikus információk a képzésről és az adminisztrációról, 

 a képzés keretei, a képzés módszere, 

 a SoVol projekt és a kézikönyvek bemutatása. 

A képző megkéri a résztvevőket, hogy készítsék el a saját névkártyájukat 

és tűzzék ki a pólójukra – ez megkönnyíti a kommunikációt az egymást 

nem ismerők között. 

Szükséges eszközök öntapadós címke és vastag színes filctoll 

 

 

A1/2 A résztvevők bemutatkozása és a motivációk feltárása 

Időtartam  20’ (résztvevők számától függően) 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A résztvevők körben állnak, labdát dobálnak egymásnak. Aki elkapja a 

labdát, megmondja a nevét, a munkahelyét, beosztását és elmondja, mi 

motiválta a tanfolyamon való részvételre. 

A képzőnek ki kell számítania az egy főre jutó időt a résztvevők számától 

függően. 

Szükséges eszközök könnyen elkapható kis labda 

 

A1/3 Elvárások és félelmek 

Időtartam  25’ 
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Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A gyakorlat célja, hogy lehetőséget biztosítson arra, hogy a résztvevők az 

elvárásaikat és aggályaikait megfogalmazhassák. Segít abban is, hogy a 

kepézés végén visszatekintsenek az elvárásaikra. 

Három verziót ismertetünk a részvevők aggályainak és elvárásainak 

megismerésére, a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig. 

A verzió 

A képző megkéri a csoport tagjait, hogy különböző színű post-it lapokra 

írják le az alábbi kérdésekre válaszaikat: 

- Mit várok a képzéstől? 

- Mit várok a csoporttól? 

- Mit várok magamtól? 

- Mitől félek? Mit nem szeretnék, hogy megtörténjen a képzés 

során? 

5 perc elteltével a résztvevők odamennek a flipcharthoz, amelyen a 

kérdések oszloponként szerepelnek, és az egyes kérdésekhez felragasztják 

a post-iten szereplő releváns válaszaikat. Ezzel egyidejűleg magyarázatot 

is adnak a csoportnak. 

Ezt követően a képző kommentálja az elvárásokat, és elmondja, hogy a 

képzés mit tud ezekből teljesíteni. Azon elvárásokra nézve, amelynek a 

képzés nem fog tudni eleget tenni, javaslatokat tesz; és közli, hogy az 

adott ügyben kihez lehet fordulni segítségért. 

A képző kitér az aggályokra is, magyarázattal, kérdésekkel próbálja a 

félelmeket csökkenteni. Megkérdezheti: “Ez kinek a felelőssége?”, és ezzel 

át lehet térni a csoport szabályok kialakítására is (övetkező gyakorlat 

anyaga). 

 

B. verzió: A csoport megbontása 

A képző megkéri a résztvevőket, hogy post-itekre írjanak fel minden 

lehetséges választ a “Mit vár a képzéstől? “ kérdésre, ami tulajdonképpen 

a reményeket, elvárásokat jelenti. 

Majd azt kéri, hogy egy másik post-iten azt tüntessék fel, milyen félelmeik 

vannak a képzéssel összefüggésben. Ezek jelentik az aggályokat. 

A két lista elkészülte után a résztvevőket 2 csoportra osztja a képző. 

Mindkét csoport kap egy-egy nagy flipchart papírt két oszlopra bontva: 

"Mit várunk ettől a csoporttól?" és "Mitől félünk ebben a csoportban?". A 
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csoportok feladata, hogy készítsenek egy nagy közös listát a tagok 

elvárásaiból és félelmeiből. A képző arra kéri a résztvevőket, hogy 

helyezzenek fel a közös listába minden egyes elvárást és félelmet, az 

azonosakat is fent hagyva. Az eredeti választ csak stilisztikai okokból lehet 

módosítani. Közösen megtekintik az elkészült 2 listát, és a 2 csoport 

elmagyarázza egymásnak a kérdésekre adott válaszaikat. Vitassák meg, mi 

az elvárások és a félelmek oka. 

 

C verzió: Ruhaszárító kötél 

A képző megkéri a csoport tagjait, hogy post-itekre írjanak fel minden 

lehetséges választ a “Mit várok ettől a képzéstől?” kérdésre, ez jelenti az 

elvárásokat, reményeket. Utána megkéri őket, hogy ugyanezt tegyék a 

“Mitől félek a tanfolyam kapcsán?” kérdésre vonatkozóan is, ami az 

aggályokat, félelmeket hivatott megjeleníteni. 

Majd szintén kéri a résztvevőket, hogy egy harmadik post-iten tüntessék 

fel válaszaikat a “Mivel tudok én hozzájárulni a képzéshez?” kérdésre. 

Felajánlás: ha valakinek van valamilyen ötlete a képzéshez kapcsolódóan 

(pl.: összegyűjteni és mindenkinek megadni a résztvevők e-mail címeit). 

A képző egy nagy papírlapot kifüggeszt a falra, és az alábbi ruhadarabokat 

rárajzolja, amelyekre a résztvevők ráhelyezik a saját post-itjeiket. 

Kezdjünk az elvárásokkal (reménnyel), a résztvevők helyezzék a pólóra a 

megfelelő cédulákat. Az érdekes válaszokat beszéljék meg.Utána 

következnek az aggályok, vagyis a félelmek, majd a felajánlások. 

A játék végén a ruhadarabokat ki lehet akasztani egy kötélre, ez lehet a 

képzés vidám része. Összefoglalásként a képző felsorolhatja a csoport 

reményeit, félelmeit és felajánlásait. 

A képzőnek magyarázattal kell szolgálni az alábbiak szerint: 

Elvárások: amennyiben kapcsolódnak a képzés napirendjéhez, 

biztosthatjuk arról a résztvevőket, hogy foglalkoznak majd a számukra 

érdekes témával. Amennyiben az elvárás a csoportra vonatkozik, össze 

lehet gyűjteni a megoldást érintő javaslatokat. 

Félelmek: A következő feladat során közösen meg lehet szabni néhány 

általános érvényű alapszabályt, mely megnyugtatja a résztvevőket. 

Felajánlások: ha szükséges döntsenek a részletekről (pl. ha valaki 

felajánlotta, hogy összegyűjti az e-mail címeket, határozzák meg ennek 
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határidejét és felelősét). 

Szükséges eszközök A és B verzió: flipchart papírral, vastag tollak, post-it lapok 

C verzió: flipchart papírral, vastag tollak, ruhaszárító kötél, csipeszek 

Oktatási segédanyag   

Forrás/ hivatkozás Szárítókötél: T-Kit (T-Kit on Educational Evaluation in Youth Work 

handbook) 

 

 

A1/4 Csoportszabályok megalkotása 

Időtartam  10’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző kifüggeszt egy nagy papírlapot – esetleg felrajzol néhány szabályt, 

mint egy kódexben – és ráírja: „Csoportszabályok”. 

A résztvevők elmondhatják kívánságaikat. A képzők felhasználhatják az 

előző “Elvárások és félelmek” gyakorlat információit. 

Végezetül a csoport megállapodhat abban, hogy ez egy szerződés, és 

mindenki aláírja. 

A véglegesített szerződést érdemes kifüggeszteni a teremben szükség 

esetén újabb szabályokkal is ki lehet egészíteni. Amennyiben a résztvevők 

eltérnek a közösen megalkotott szabályoktól, a képző ismételten 

hivatkozhat a szerződésre. 

Szükséges eszközök ragasztó, csomagolópapír, vastag filctoll 

https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667909/T-Kit_10.pdf/8d85c6ac-05e5-4715-8f43-0f9c3018772a
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1667909/T-Kit_10.pdf/8d85c6ac-05e5-4715-8f43-0f9c3018772a
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MODUL A2 Bevezetés az önkéntességbe 

Célok: 

 Az önkéntesség fogalmának és formáinak tisztázása 

 

 A szociális intézmények sajátosságainak ismertetése 

 

 Az önkéntesség területén dolgozók felelősségének tisztázása 

A2/1 Önkéntességem története 

Időtartam  10’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Készítsen egy idővonalat: egy hosszú egyenes madzagot fektessen le a 

padlóra, jelölje meg a kezdő és végpontjait! 

Adja meg a két végpont közötti időintervallumot (pl.: 1 évtől 15 évig) és 

kérje meg a résztvevőket, hogy keressék meg a saját helyüket ezen az 

idővonalon, amikor a következő utasításokat hallják: 

 Mióta szeretem a fagylaltot? (ez egy vicces kérdés) 

 Mióta dolgozom a jelenlegi munkahelyemen? 

 Mióta érdeklődöm az önkéntesség iránt? 

 Mióta önkénteskedem? 

A kérdéseknél hagyjon elég időt a résztvevőknek, hogy megtalálják az 

idővonalon a megfelelő helyüket.  

Az önkéntességre vonatkozó utolsó két kérdésnél kérdezzen meg néhány 

önkéntest, mit jelent ez nekik, milyen önkéntes tevékenységet folytatnak, 

stb. 

Szükséges eszközök legalább 6 m hosszú madzag vagy szalag 

 

 

A2/2 Bevezetés az önkéntesség témakörébe 

Időtartam  35’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A témát két részre lehet osztani, az első meghatározza az önkéntesség 

fogalmát, a második pedig részletesen kifejti az önkéntesség 

koncepcióját. 

1. rész 

Írja fel a flipchartra: “Az önkéntesség definíciója”, majd kérje meg a 

résztvevőket, hogy mondják el ötleteiket, mi jut eszükbe erről a 

fogalomról. Nem szükségesek mondatok, elegendők a szavak is. 
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Ezután a csoport 1-2 mondatot alkot, és ha mindenki elfogadja a 

definíciót, a képző összehasonlításképp megadja a jogi definíciót. Végül 

összegzi az önkéntesség jelentését.  

 

Az önkéntesség kritériumait is meg lehet beszélni; mit lehet, és mit nem 

lehet önkéntes munkának tekinteni. Például a gyakorlaton lévő diákok 

vagy a családtagok önkéntesek vagy nem? 

Ha van rá idő, ezt a gyakorlatot másképp is el lehet végezni. A képző egy 

előre elkészített kvízt oszthat ki. A kvíz tartalmazhatja a következő 

kérdéseket: 

- Az ön hazájában hányan tevékenykednek önkéntesként? 

- Ön szerint több nő dolgozik önkéntesként, mint férfi? 

- Melyek az önkéntesek által végzett legnépszerűbb munkák? 

- Melyik az önkéntesek legkedveltebb célcsoportja? 

- Hazájában a GDP hány százalékát teszi ki az önkéntes munka? 

- Az emberek átlagosan havonta/hetente mennyi időt töltenek 

önkéntes munkával? 

- Melyek a szociális intézményben végzett önkéntes tevékenység 

sajátosságai a más területeken végzett önkéntes tevékenységhez 

képest (sport, kultúra)? 

A helyes válaszokat meg kell osztani a csoporttal. 

 

2. rész 

Ebben a részben a képző PPP segítségével részletesen beszél az 

önkéntességről (története, típusai, trendjei, az önkéntesek 

motivációjában bekövetkezett változások, az önkéntesség 

professzionálissá válása, az adott országban az önkénességgel 

kapcsolatos adatok, az önkéntességből származó haszon a szociális 

ágazatban).  

Szükséges eszközök flipchart papír és vastag filctollak, PPP az önkéntességről 

 

A2/3 Prezentáció - A szervezet épülete, az önkéntes programban betöltött szerepek és felelősségek 

Időtartam  20’ 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek 

összegző 

A képző rajzol egy nagy házat a flipchartra, amely a Szociális intézményt és az 

önkéntes program szereplőit szimbolizálja. Majd szintenként elmagyarázza az 

egyes szereplők feladatait: 
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kérdésekkel)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Felső vezetés /vezérigazgatói szint – (önkéntes menedzsment) 

Ezen a szinten határozzák meg az önkéntes program stratégiáját, amely az 

önkéntes program alapja lesz. A szervezet stratégiájában meghatározott 

küldetéssel és céllal összhangban kell kialakítani az önkéntes programot. 

Erre vonatkozóan az alábbi kérdésekre kell megadni a választ: Miért 

akarunk alkalmazni önkénteseket? Hogyan tudnak segíteni az önkéntesek 

mind az alkalmazottaknak, mind a kedvezményezetteknek? Ki legyen az 

önkéntes program felelőse? Milyen típusú munkát végezzenek az 

önkéntesek, és hány személyre van szükség hozzá? Hogy segíthetjük őket? 

Hogy lehet díjazni és motiválni az önkénteseket? 

2. Középvezetői szint: a küldetés és a célok a működési szintre tevődnek át. 

Mit? Hogyan? Itt az önkéntes menedzser megérti a felsőbb vezetés 

gondolatait és gyakorlattá átalakítja, majd a releváns feladatokat kiosztja a 

mentoroknak. Az önkéntesek toborzása, kiválasztása és jogszerű 

1. FELSŐ VEZETŐK– 

(ÖNKÉNTES 

MENEDZSMENT) 

2. KÖZÉPVEZETŐI SZINT  

3. ADMINISZTATÍV SZINT 

4. ALKALMAZOTTA SZINTJE (ÖNKÉNTES MENTOR)  

5. ÖNKÉNTESEK  

6. KLIENSEK/ ELLÁTOTTAK  
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alkalmazása ezen a szinten történik. Az önkéntes menedzser feladata az 

önkéntes program koordinálása és felügyelete.  

3. Adminisztratív szint: Ezen a szinten a dolgozók nincsenek közvetlen 

kapcsolatban az önkéntesekkel, kivéve, ha az önkéntesek itt kapnak 

feladatot. Ennek ellenére fontos szerepet töltenek be, mivel az önkéntes 

menedzser gondoskodik arról, hogy az adminisztratív szint dolgozói 

ismerjék az intézményükre vonatkozó önkéntes stratégiát, a releváns 

jogszabályokat, és azoknak megfelelően járjanak el. 

4. Alkalmazotti szint: Ezen a szinten a dolgozók napi kapcsolatban vannak az 

önkéntesekkel. Az önkéntes mentorok támogatják az önkénteseket, 

mindennapi gyakorlati munkájukban segítik őket.  

5. Önkéntesek szintje: Gyakran előfordul, hogy az önkéntesek együtt 

dolgoznak az intézmény célcsoportjával. Bár az önkéntesek tevékenysége 

elsősorban a kedvezményezettekre irányul, a szervezet bármelyik szintjén 

foglalkoztathatják őket. Előfordulhat, hogy valaki az adminisztráció 

területén önkénteskedik vagy az önkéntes menedzsernek, illetve a 

középvezetőknek segít. Az önkéntesek hasznosak lehetnek a stratégia 

tervezésében, a PR vagy egyéb területen is. 

6. Kedvezményezettek: Ők jelentik a célcsoportot, vagyis a szolgáltatások 

felhasználói, akikért tulajdonképpen a szociális intézmény létrejött.  

Amennyiben az önkéntes menedzser is jelen van a résztvevők között, röviden 

bemutathatja önkéntes stratégiájukat példaképpen.  

Szükséges 

eszközök 

flipchart papír és vastag filctollak 
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MODUL A3 Az önkéntes menedzsment lépései  

 

Célok: 

 Bemutatni a résztvevőknek az önkéntes menedzsment legfontosabb lépéseit 

 

 Bemutatni a szociális intézmény részéről az önkéntességben résztvevő legfontosabb 

személyeket, azonosítani szerepüket, feladataikat 

 

A3/1 Az önkéntes menedzsment lépései: az önkéntes menedzsment folyamatának megalkotása 

Időtartam  70’  

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző 2-3 kisebb csoportba osztja a résztvevőket (csak 3-4 fő tud 

hatékonyan együtt dolgozni). 

1. Mindegyik csoport ugyanazt a feladatot kapja: Össze kell gyűjteni 

az önkéntes menedzsment lépéseit, fázisait a folyamat kezdetétől 

és fel kell írni egy nagy csomagolópapírra. Minden lépésre 

találjanak a résztvevők egy konkrét kifejezést, szót (pl.: motiválás). 

30 perces időtartamot kell adni erre. A képző járkál a csoportok 

között, meghallgatja és iránymutató megjegyzésekkel segíti őket. 

Ennek a résznek a végénél be kell azonosítani azokat a fontos 

szavakat/kifejezéseket, amelyek kifejezik minden egyes lépés 

jelentését. 

2. Mindenki ugyanabban a csoportban marad és további 30 percen 

át folytatja a munkát. 

A kiscsoportok írják fel a lépéseket egy másik A/4-es papírra, tegyék le 

a padlóra és jelöljék a menedzsment folyamatát. Próbáljanak 

megegyezni, hogy melyik az első lépés, majd melyek az utána 

következők. 

Mivel több helyes megoldás létezik, a csoportok próbálják 

meghatározni azokat a lépéseket, amelyek sorrendjét nem szabad 

változtatni, és találják meg azokat, amelyeket szükség szerint 

változtatni lehet.  

3. A csoportmunka bemutatása (10’): a kiscsoportok bemutatják 

mindenkinek az általuk megalkotott menedzsment folyamatot 

(mindegyik csoportnak 5 perc áll a rendelkezésére). 

4. Valamennyi kiscsoportos önkéntes menedzsment folyamata 

kerüljön fel a falra. A tréner ossza ki az Önkéntes menedzsment 

folyamata című 1- es számú oktatási segédanyagot a 
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résztvevőknek. Vezesse le a megbeszélést és tegye fel a következő 

kérdéseket a résztvevőknek: 

Milyen hasonlóságok vannak az egyes kiscsoportok munkájában? 

Melyek a különbségek az egyes kiscsoportok munkájában? 

Milyen újdonságot talált az oktatási segédanyaghoz képest? 

Hiányzott-e valami a kiscsoport menedzsment folyamatból? 

Mi emlékeztette Önt a napi munkájára vagy egy szociális 

intézmény működésére? 

Miért gondolja fontosnak ezt a lépést? 

Szükséges eszközök flipchart papírok, tollak, bluetech  

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 1.: Önkéntes menedzsment folyamata  

 

 

A3/2 Feladatkörök és felelősségek 

Időtartam  30’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző segítségével a résztvevők 5 perc alatt összegyűjtik az önkéntes 

program kulcsszereplőit és kulcsszerepeit (pl.: mentor, menedzser, 

önkéntes, szociális intézmény vezetője). 

Az előző gyakorlatban a résztvevők összegyűjtöttek egy csomó feladatot a 

szociális intézmény felkészítéséhez. Most pedig megpróbáljuk elosztani az 

önkéntes program különböző résztvevői között ezeket a feladatokat. 

A képző annyi kiscsoportot hoz létre, ahány szereplőt egybegyűjtöttek a 

résztvevők. Minden egyes csoport kap flipchart papírt és filctollat. Minden 

kiscsoport kiválaszt egy szereplőt, és felírja annak feladatait, felelősségi 

köreit a flipchartra. 

Minden kiscsoport bemutatja a listáját, a többiek pedig kiegészítik egyéb 

feladatokkal, ha szükséges. 

A gyakorlat végén a képző odaadja az oktatási segédanyagokat a 

résztvevőknek. 

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 2.: Az önkéntes menedzser felelősségei  

Szükséges eszközök A4-es papír, tollak, csomagolópapír vagy flipchart papír, vastag színes 

tollak 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/1_onkentes_menedzs_folyamata.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/2_onkc3a9ntes-menedzser-felelossegei.pdf
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MODUL A4: A szociális intézmény felkészítése önkéntesek fogadására 

 

Célok: 

 

 Tudatosítani a résztvevőkben az önkéntes program előkészítésnek fontosságát 

 Meghatározni az önkéntes program előkészítésének feladatait 

 

A4/1 A szociális intézmény felkészítése önkéntesek fogadására 

Időtartam  40’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Készítsen egy rövid prezentációt vagy használja az oktatási segédanyagot 

(Önkéntes program tervezésének lépései) a szociális intézmény 

önkéntesek fogadása előtti teendőiről. Magyarázza el, hogy az előkészületi 

lépések nem cserélhetők fel. 

Ezt a gyakorlatot különbözőképpen lehet elvégezni. Itt két verziót 

mutatunk be (A és B), válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel a 

résztvevőknek. 

A VERZIÓ: 

Ossza csoportokra a résztvevőket. Az azonos intézetben dolgozók 

dolgozzanak egy csoportban, a többiek pedig külön. 

A csoportoknak az alábbi kérdésekre kell felelni (a kérdéseket külön-külön 

egy-egy papíron ki lehet osztani, vagy fel lehet írni a flipchartra): 

Miért akar önkénteseket alkalmazni az intézményben? 

Az önkéntes program milyen mértékben segíti/segítheti a szervezet 

vízióját / misszióját? 

Milyen feladatokat tudnak/tudnának az önkéntesek az ön intézményében 

végezni? 

 

B VERZIÓ: 

Ezt a változatot szabad ötleteléssel (brainstorming) kell kezdeni. 

Magyarázza el az ötletelés szabályait: 

- Nincsenek rossz ötletek. Ne kritizálja a többiek elképzeléseit. Ez 

nem vita, megbeszélés vagy olyan fórum, ahol valaki felsőbbségét 

hangoztathatja másokkal szemben. Építkezzen tovább a többiek 
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ötletei alapján. Gyakori, hogy valakinek a javaslata alapján 

másvalakinek egy jobb ötlete támad. Fordítsa meg a “minőség a 

mennyiség rovására” gondolatot. Itt az a célunk, hogy minél több 

kreatív ötlet szülessen. Ön, mint facilitátor biztassa a csoportot 

arra, hogy gyűjtsön össze annyi ötletet, amennyit csak tud. 

Ezt követően ossza a csoportot két részre. Az egyik csoport az önkéntes 

fogadó intézmény, a másik pedig az önkéntes szemszögéből gondolkozik 

majd. Mindkét kiscsoport végezzen ötletelést. A “fogadó intézmény” 

kiscsoport gyűjtse össze az előkészítés során felmerülő, szociális 

intézmény által elvégzendő feladatokat (pl.: hány önkéntesre van szükség, 

kollégák tájékoztatása, önkéntes szerződések előkészítése, pénzügyi 

lehetőségek, a munkahely előkészítése az önkéntesek számára stb.). 

Tartsa szem előtt, hogy ennek a kiscsoportnak azokat a feladatokat kell 

felsorolni, amelyeket a szervezetnek végig kell gondolni az önkéntesek 

alkalmazása előtt. Azt is gondolja végig, hogy a majdani önkéntesnek 

mennyi mindent kell tudnia, még mielőtt elköteleződne a szociális 

intézmény felé.  

 

A másik kiscsoport a “felkészülés az önkéntes tevékenységre” témával 

foglalkozzon, gyűjtse össze az összes olyan kérdést, igényt, szükséges 

ismeretet (pl.: kollégákkal, épülettel és a szociális intézmény szabályaival 

való megismerkedés), ami segítené az önkéntest a döntésben és az 

intézmény iránti elköteleződésben. Ez a csoport próbáljon meg az 

önkéntes fejével gondolkodni.  

Adjon mindkét kiscsoportnak csomagolópapírt és tollakat. 

A feladatok végrehajtása után a kiscsoportok bemutatják munkájukat az 

egész társaságnak. A képző irányítja az ülést, majd összegzi a lényeget. 

Ezután elég időt kell biztosítani az önkéntesség előnyeiről való 

beszélgetésre. A téma mélyreható megtárgyalása érdekében kérje meg a 

résztvevőket, hogy beszéljenek arról, mire van szüksége a saját szociális 

intézményüknek, illetve a klienseiknek mik lennének az igényei. A két 

kiscsoport szempontjából (intézmény és önkéntes) vitassák meg az 

előnyöket és a hátrányokat. A vita során a résztvevők össze tudják 

kapcsolni a szükségleteket és igényeket az előnyökkel. 

Szükséges eszközök csomagolópapír vagy flipchart papír, színes tollak  

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 3.: Önkéntes program tervezésének lépései  

Forrás/ hivatkozás  Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben - Útmutató 

Fejezet: Az intézmény előkészítése és az önkéntes program megtervezése  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/3_onkc3a9ntes-program-tervezc3a9senek_lepesei_abra.pdf
../../../../../../Downloads/sovol.wordpress.com/outcomes


 31 

 

 

A4/2 Az önkéntes program megtervezése 

Időtartam  60’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Ez a gyakorlat 3 részre oszlik. 

1. rész (15’): Mindenki elmondja, hogy milyen önkéntes 

tevékenységre/programra gondola vannak tervei. 

A képző megkéri a résztvevőket, hogy ötleteiket írják fel post-it 

lapokra. A képző segítő kérdései a következők lehetnek: Mit 

szeretne? Milyen lenne az az önkéntes program, amiben Ön 

szívesen részt venne? Ne arra gondoljon, hogyan hajtsa végre a 

feladatot, hanem csupán arra, hogy milyen lenne? Ha több 

önkéntest sikerülne bevonnia a munkába, az intézményben mely 

területen/munkakörben venné a legjobb hasznukat? Fontos, hogy 

a résztvevők bátran rugaszkodjanak el a valóságtól és használják a 

fantáziájukat! 3 percet adjunk arra, hogy az ötleteiket felírhassák a 

post-it cédulákra. Ezután tegyék ki ezeket a cédulákat a flipchartra 

és beszéljék meg az ötleteket a csoporttal. 

2. rész (5’): A képző összegyűjti és csoportokba rakja a hasonló 

ötleteket, programokat. A társaságot az ötlet-csoportok szerint 

osztja fel, maximum 4 kiscsoportot alakíthat ki. A kiscsoportok egy 

önkéntes programot választanak ki az ötletek közül vagy egy újat 

csinálnak a korábbiak variálásával. 

3. rész (25’): Kezdjenek el tervet készíteni és azt végigvinni “Az 

önkéntes program tervezése” c. oktatói segédanyag alapján. 

Mindegyik kiscsoport válasszon egy szóvivőt. 

Miután kiválasztották az önkéntes programot, a résztvevők kitöltik 

az oktatási segédanyagban lévő táblázatot, és elkészítik az 

önkéntes program tervét. Ez jó módszer a programtervezés 

gyakorlására, amely alapján a résztvevők később saját maguk is el 

tudják készíteni a szociális intézményük igényeire szabott saját 

önkéntes programjukat. Ebben a részben az önkéntes 

menedzsment elemeket átalakítják gyakorlati feladatokká, vagyis 

a menedzsment által jóváhagyott önkéntes programot az 

önkéntesek felé delegálják gyakorlati feladatokként. 

Hagyjon elegendő időt arra, hogy a kiscsoportok bemutathassák 

saját önkéntes programjukat egymásnak, és megválaszolhassák a 

felmerülő kérdéseket. 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/4_onkentes-program-tervezese_tablazat.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/4_onkentes-program-tervezese_tablazat.pdf
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Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 4.: Az önkéntes program tervezése  

 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/4_onkentes-program-tervezese_tablazat.pdf
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MODUL A5: Az önkéntességre vonatkozó jogi követelmények 

 

Célok: 

 Az önkéntes folyamatban szereplők feladatainak meghatározása 

 

 Ismertetni az önkéntességre vonatkozó jogi rendelkezéseket 

 

 Ismertetni az önkéntes programban szereplő felek jogait és kötelezettségeit 

A5/1 Prezentáció: Jogi követelmények és dokumentumok. Jogok és kötelezettségek 

Időtartam  50’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző elmagyarázza, hogy mindazon túl, ami az előzőekben az önkéntes 

tevékenység jogi kereteiről említésre került, figyelembe kell venni az adott 

ország törvényi szabályozását is. A képző bemutatja a jogi szabályozás 

főbb pontjait, valamint az önkéntesek és az önkénteseket befogadó 

intézmények jogait és kötelezettségeit. 

Itt különösen fontos az, hogy elegendő időt hagyjunk a kérdésekre és azok 

tisztázására. 

Forrás/ hivatkozás  Önkéntes törvény 

Szükséges eszközök Prezentáció az önkéntes és az önkénteseket befogadó intézmények 

jogairól és kötelezettségeiről 

http://kicsiperec.hu/sites/default/files/attachment/3/torvkiadvanyszervezeteknekjavitott1_0.pdf
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MODUL A6: Az első nap értékelése 

 

A6/1 Rózsák és tövisek 

Időtartam  25’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek, az összegző 

kérdésekkel)  

A résztvevőket körbe állítja a képző. A körben mindenki megosztja a 

többiekkel a képzés legjobb és legrosszabb (lehetett volna jobb) pontjait. 

Lehet egymás után játszani, vagy lehet egy kis labdával is, a legbátrabb 

résztvevő kezdi és elgurítja a labdát. 

Szükséges eszközök kis labda 

Forrás/ hivatkozás  http://workshops.350.org/facilitation/ 
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2. NAP 

MODUL B1 Bemelegítés 

 

B1/1 Visszatérés a képzés témájához: Egy mondat felidézése az előző napról 

Időtartam  10’  

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző két változat közül választhat az idő függvényében: 

A VERZIÓ 

Rövid, gyors bemelegítés: A képző megkéri a résztvevőket, hogy idézzenek 

fel egy mondatot az előző napról. Ez nagyon egyszerű és gyors mód a 

második nap elindításához. 

B VERZIÓ 

Ha több idő áll rendelkezésre, a képző eldöntheti, hogy mennyi időt szán 

erre a modulra.  

A résztvevők fel-le sétálnak szabadon a teremben, amíg az oktató azt nem 

mondja, hogy “állj”. Abban a pillanatban mindenki megáll. Amikor azt 

hallják “pár”, a hozzájuk legközelebb álló személlyel egy párost alkotnak. A 

páros tagjai interjút készítenek egymással, valamilyen, a képző által 

javasolt témában. Pl.: egy jó nyaralás, amelyen részt vettem, egy hely, 

ahová el szeretnék menni, hogyan készültem fel a mai napra, stb. A 

későbbiekben az önkéntességre vonatkozó témákat vitatnak meg, pl.: 

miért tetszik nekem az önkéntes tevékenység, mit csinálnék önkéntesként 

(vagy mit csinálok önkéntesként), az önkéntesség mennyiben változtatta 

meg az életemet, nézeteimet, stb.  

 

MODUL B2 Önkéntesek toborzása 

 

 Cél: Az önkéntesek toborzásának és kiválasztásának folyamatának ismertetése 

 

B2/1 Önkéntes tevékenység munkaköri leírása és álláshirdetés készítése önkéntes pozícióra 

Időtartam  40’  

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző kiosztja és elmagyarázza az ”Önkéntes feladatkörének 

maghatározása” című oktatási segédanyag szerepét a toborzási és 

kiválasztási folyamatban. (PPP használata megengedett!) 
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A feladat két részre oszlik. 

1.RÉSZ 

Az első részt kétféle módon vezetheti le a képző: 

A VERZIÓ 

A képző felkérik a résztvevőket, hogy alkossanak csoportot ugyanazokkal 

az emberekkel, akikkel korábban az önkéntes programot tervezték és az 

ott felmerült önkéntes pozícióra töltsék ki az önkéntesek munkaköri 

sablonját. Ily módon a résztvevők követhetik az önkéntesek felvételének 

és foglalkoztatásának teljes folyamatát. Így azonban nem biztosítható, 

hogy a résztvevők közvetlenül a saját intézményükben felmerülő önkéntes 

pozíciókon dolgozzanak. 

B VERZIÓ 

A képző megkéri a résztvevőket, hogy gondoljanak egy olyan önkéntes 

feladatra, amire önkéntest szeretnének találni, vagy egy olyanra, amelyre 

a szociális intézményükben szükség van, vagy csak képzeljenek el egy 

lehetséges önkéntes pozíciót. A résztvevők 3 - 4 fős csoportokban elkezdik 

kitölteni az oktatási segédanyag táblázatát a saját intézményükben 

felmerülő önkéntes igények alapján. 

 

A kiscsoportok az eredményeiket bemutatják az egész csoportnak. 

 

2.RÉSZ 

A képző elmagyarázza a toborzás főbb elemeit. Majd a jelenlévők 5 perces 

ötletelés keretében összegyűjtik az önkéntesek toborzásának különböző 

módjait. A képző felírja az összes felmerült ötletet egy flipchartra (pl.: 

szórólapok, TV-hirdetések, műhelyek, sajtóközlemények, stb.). 

Ezután a résztvevőket csoportokra osztja a képző. Minden alcsoport 

kiválaszt egy toborzási módot a flip chart listából és kidolgoz egyet 

közülük, pl.: szórólapot, TV-hirdetést, sajtóközleményt tervez vagy 

workshopot tervez a potenciális önkéntesek számára, stb. A másik 

lehetőség az, hogy a korábbi gyakorlatban kidolgozott önkéntes pozícióra 

készítsenek egy felhívást (álláshirdetés). A képző megkéri a csoportokat, 

hogy az adott célcsoporthoz tartozó hívószavakat külön gyűjtsék össze. 

 

Ezt követően a kiscsoportok újra egy nagy csoportot alkotva összegyűjtik 

egy önkéntes felhívás legfontosabb elemeit és a különböző célcsoportok 
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hívószavait. A képző ezeket felírja a flipchartra.  

Szükséges eszközök papírlapok, flipchart papír, tollak, filcek 

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 5.: Önkéntes feladatkörének maghatározása  

Forrás/ hivatkozás  Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben - Útmutató 

 

 

B2/2 Toborzási terv készítése a toborzási körfolyamat felhasználásával 

Időtartam  20’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek, az összegző 

kérdésekkel)  

E feladat célja, hogy a résztvevők az önkéntesek toborzására vonatkozó 

megfelelő terv elkészítésével minél több megfelelő jelöltet érjenek el. 

A képző bemutatja a toborzási körfolyamatot és ennek megbeszélését 

követően a résztvevők eldöntik, hogy a toborzási tervben mely 

információnak kell szerepelnie. 

A képző kiscsoportra osztja a résztvevőket, ahol a résztvevők elkészítik 

saját toborzási tervüket az alábbi kérdések megválaszolásával: 

Mit szeretne elérni? 

Kit szeretne elérni? Kik a fő célcsoport? 

Mi az üzenete? 

Mit tud ajánlani, felkínálni? 

Milyen eszközöket és/vagy tevékenységeket lehet használni a 

cél/célcsoport eléréséhez? 

Hogyan szeretné megszervezni a folyamatot? 

Visszatérve a nagy csoportba, néhány résztvevő bemutathatja a toborzási 

tervét. A képző felhívja a figyelmet, hogy a toborzási tervet akciótervvé 

kell alakítani, lépések szükséges lebontani, továbbá dátumokat és felelős 

személyeket kell rendelni minden lépéshez. 

Szükséges eszközök flipchart papír, tollak 

Forrás/ hivatkozás  https://www.mindtools.com/brainstm.html 

 

 

B2/3 Kiválasztási módszerek  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/5_onkc3a9ntes-feladatkorenek-meghatarozasa-munkakori.pdf
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Időtartam  10’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek, az összegző 

kérdésekkel)  

A képző bemutat különböző kiválasztási módszereket és lehetőségeket – 

az “Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben – 

Útmutatóban” található elmélet alapján, ezzel párhuzamosan felhívja a 

résztvevők figyelmét a kiválasztási folyamat valószínűsíthető buktatóira, 

különösen akkor, ha a szociális intézmény kliensei az érzékeny 

célcsoportba tartoznak (pl.: egy nő szenvedélybetegekkel szeretne 

foglalkozni, de rejtett motivációja, hogy alkoholfüggő férjét bejuttassa az 

intézménybe). A jövőbeni önkéntes menedzsereknek akkor is óvatosnak 

kell lenniük, ha valaki nagyon világosan meghatározza, hogy milyen 

ellátottaknak akar segíteni (pl.: a jelentkező csak olyanokat keres, akik 

nagyon betegek, és nagy házzal rendelkeznek, stb.). 

A fentiek kapcsán a résztvevők megosztják eddigi tapasztalataikat. 

A képző az alábbi kérdésekkel segíti a beszélgetést: 

Milyen jól bevált módszereik vannak a kiválasztásnál? 

Milyen nehézségekkel találkoztak a kiválasztás során?  

Milyen esetekben kell különösen odafigyelni az önkéntesek kiválasztására? 

Szükséges eszközök papír és tollak 

 

B2/4 Szerepjáték: első interjú az önkéntessel 

Időtartam  30’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek, az összegző 

kérdésekkel)  

A képző ismerteti egy önkéntes állásinterjú szerkezetét és legfontosabb 

szabályait, majd kiosztja a “Az önkéntessel folytatott első interjú 

szerkezete” című oktatási segédanyagot a résztvevőknek.  

Ezután elkezdődik a szerepjáték, melyet kétféleképpen lehet 

megszervezni: 

A VERZIÓ 

A képző önként jelentkezőket kér a csoportból az “önkéntes menedzser” 

és az “önkéntes” szerepére. Több jelentkező esetében több pár is 

kialakítható. Egyszerre egy pár játszik. A tréner mindegyik önkéntesnek 

egy rejtett indítékot vagy különös hozzáállást súg a fülébe, pl.: legyél 

nagyon nem együttműködő, legyél nagyon kritikus, stb. A pár beül a kör 

közepére és a szerepjáték elindul. A csoport csöndben hallgatja a 

szerepjátékot. A szerepjátékot követően a képző először a szereplőket 

kérdezi meg, majd a megfigyelőket a következő kérdéseket feltéve: 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/6_elso_interju_az-onkentessel.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/6_elso_interju_az-onkentessel.pdf
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Milyen volt önkéntesnek lenni? 

Hogy érezte magát önkéntes menedzserként? 

A megfigyelők csak a végén osszák meg a tapasztalataikat! 

Mi a fő tapasztalata megfigyelőként a két szerepről? 

 

B VERZIÓ 

A képző 3-as csoportokba osztja a résztvevőket. Minden csoportban 3 

szereplő van: egy állásra jelentkező önkéntes, egy önkéntes menedzser, 

aki interjúztatja az önkéntest, és egy megfigyelő. 

A képző különféle titkos dolgokat súg az önkéntes menedzsernek, pl.: 

megsúgja neki, hogy legyen együttműködő, legyen nagyon kritikus, stb. 

A játék időtartama 10 perc  

Utána a nagycsoportban minden kiscsoport elmondja a tapasztalatait a 

szerepeket illetően. A képző segítheti a folyamatot a fenti kérdésekkel, 

végül összegzi a szerepjáték következtetéseit. 

Szükséges eszközök papír és tollak 

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 6.: Az önkéntessel folytatott első interjú szerkezete 

 

 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/6_elso_interju_az-onkentessel.pdf
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MODUL B3 Motiváció 

 

Célok:  

 Az önkéntesek motiválási lehetőségeinek bemutatása 

 

 Az önkéntes program szereplőinek motiválása 

 
 

B3/1 Motivációs elméletek az önkéntes menedzsment folyamatban és az önkéntesek tipizálása 

Időtartam  60’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek, az összegző 

kérdésekkel)  

A képző bemutatja az önkéntes menedzsment folyamat következő 

lépését, amely az önkéntesek bevezetése. 

A VERZIÓ: 

A képző ötletelést kezdeményez az alábbi kérdés kapcsán, a válaszokat 

pedig felírja a flipchartra: 

Miért marad egy önkéntes egy intézménynél? 

A képző az ötletelést az alábbi kérdésekkel segítheti: 

Először is mindenki képzelje magát alkalmazottnak. Mi az, ami elveszi a 

motivációját attól, hogy egy adott munkahelyen tovább dolgozzon? 

Mi akadályozza a jelenlegi munkahelyén a munkavégzésben? 

Mi az oka annak, hogy otthagyott egy korábbi munkahelyet? 

Mi motiválja/motiválta leginkább a munkahelyén? 

Miért végzi ezt a munkát? Mi az oka, hogy nem hagyja ott a munkahelyét? 

A válaszokat a képző a flipcharton csoportosítja, majd elmagyarázza a 

hallgatóságnak a motivációs elméleteket.  

 

B VERZIÓ: 

A képző bemutatja a Holland osztályozási modellt. 

A motivációs elméletek ismertetését követően a képző megkéri a 

hallgatókat, hogy úgy töltsék ki a kérdőívet mintha önkéntesek lennének, 

és mindenki próbálja meg megtalálni a neki megfelelő típust. Ez a 

gyakorlat abban segít, hogy az önkénes menedzserek azonosítani tudják az 

embereket motiváló tényezőket, és saját tapasztalatot is szerezzenek a 
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témában. 

A kérdőív kitöltése után, a képző a csoport segítségével összegyűjti a 

flipcharton a motiváló tényezőket. Mindenki szabadon elmondhatja, hogy 

őt mi motiválja a munkájában. 

A képző kiscsoportokra osztja a résztvevőket, akik kiválasztanak egy típust 

a 4 közül (kereskedő, ösztönző, szolgáltató, ellenőrző) és kidolgozzák, hogy 

hogyan és mivel lehet megtartani az adott típusú önkéntest.  

A következő kérdéseket kell megvitatnia a kiscsoportnak: 

Mivel tudja az önkéntes menedzser és a szociális intézmény az önkéntes 

menedzsment folyamat kezdetétől a végéig támogatni a motiválást? 

Hogyan lehet támogatni a kérdőíven szereplő önkéntest? 

A munka befejeztével az eredményeket be kell mutatni a jelenlévőknek. 

Kellő időt kell hagyni a megbeszélésre.  

Szükséges eszközök papír, flipchart papír, toll 

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 7.: Önkéntesek típusai kérdőív 

 

 

MODUL B4 Támogatás és ellenőrzés az önkéntes menedzsment folyamatban 

 

 Cél: Bemutatni az önkéntes menedzser támogató és ellenőrző feladatait 

 

B4/1 Hasznos módszerek az önkéntesek segítésében és ellenőrzésében 

Időtartam  45’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző a következő kérdés feltevésével kezdje a feladatot: 

Miért fontos az önkénteseket támogatni, segíteni?  

Az alábbi verziók egyikével folyatassa: 

A VERZIÓ 

A képző megkéri a résztvevőket, hogy gyűjtsék össze azokat az eseteket, 

helyzeteket, okokat, amelyek miatt az önkéntesek elhagyják a szociális 

intézményeket és lemondanak az önkéntességről. 

A képző egy két részre osztott flipchartra ír. Az egyik oszlopban gyűjti a 

kilépési okokat, a másik oldalon pedig a megoldásokat vagy a megelőzés 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/7_onkentesek_tipusai-kerdoiv.pdf
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módjait tünteti fel. 

Ezután a tréner felsorolja az okokat egyenként, és a csoport közösen 

megvitatja, hogy melyiket lehetne elkerülni, illetve mely kilépési okok nem 

kerülhetők el. 

 

Egyéni munka következik: a résztvevők egy vagy több okot kapnak azok 

közül, amelyek megakadályozhatók. Végig kell gondolkodniuk és 

megoldásokat kell találniuk, hogy mit tehetne az önkéntes menedzser 

vagy az intézmény annak megelőzésére. A résztvevőknek annyi megoldást 

kell adniuk, amennyit csak tudnak. 

A feladatok elvégzése után mindenki megosztja ötleteit a teljes csoporttal. 

A tréner ezeket a flipchart másik oldalára írja a megfelelő okok mellé. 

A következtetéseket beszéljék meg nagycsoportban.  

B VERZIÓ  

A képző két csoportra osztja a résztvevőket. Flipchart papírt és tollakat 

kapnak.10 percük van az alábbi kérdések kidolgozására:  

1. csoport: Milyen segítségre, támogatásra lenne szükségem, ha 

önkéntesként dolgoznék egy szociális intézményben? Soroljanak fel 

példákat, helyzeteket és a szükséges támogatás formáit! 

2. csoport: Milyen segítséget, támogatást tudok nyújtani egy 

önkéntesnek önkéntes menedzserként? Soroljanak fel olyan konkrét 

helyzeteket, ahol a támogatás és a felügyelet elengedhetetlen. 

A nagy csoportba visszatérve az 1-es csoport bemutatja az önkéntes 

szükségleteit, igényét – a 2-es csoport pedig megpróbálja a saját listáján 

szereplő megoldásokkal összepárosítani ezeket. Beszéljék meg a 

következtetéseket (25 perc). 

Mindeközben a képző hozzáadja az újonnan felmerült ötleteket a 2-es 

csoport listájához – ezzel összegyűjtve az önkéntesek támogatásának és 

felügyeletének lehetséges módjait. 

Vitassák meg a listában felmerült eredményeket! 

Szükséges eszközök csomagolópapír/ flipchart papír és vastag, színes filctollak 
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MODUL B5 Értékelés és hatásvizsgálat 

 

Célok: 

 Bemutatni az értékelés alapkoncepcióját és technikáit 

 

 Bemutatni az önkéntes program hatásának mérési eljárását 

  

B5/1 Értékelő beszélgetés párban 

Időtartam  50’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző a következő kérdések mentén vitát indít: 

Ön szerint miért fontos az értékelés? Mire lehet használni az értékelés 

eredményeit? 

Kinek a feladata értékelni? Mit érdemes értékelni? 

Ez a feladat arra fókuszál, amikor az önkéntes menedzser értékeli az 

önkénteseket. 

5 perces egyéni munka során a résztvevők végiggondolják, hogy milyen 

kérdéseket érdemes feltenni az önkéntesnek egy értékelő beszélgetés 

során. Minden kérdést külön post-it cetlire írjanak fel.  

Majd a képző egy flipchart táblára gyűjti a kérdéseket. (5’) 

Ezt követően párokra bontja a képző a résztvevőket és szerepjáték 

formájában eljátszat velük egy értékelő beszélgetést. Az egyikük az 

önkéntes, a másik az önkéntes menedzser. A szerepjáték során a 

következő helyzetet szimulálják a szereplők: az önkéntes két hónapja 

dolgozik egy idősek otthonában, ahol társalkodó partnere egy idős 

kliensnek. Az alábbi kérdések mentén beszélgetnek a párok 10 percet, 

majd szerepet cserélnek újabb 10 percre. 

Értékelő beszélgetéshez kérdések: 

Elégedett az Ön által választott feladatokkal? 

Milyen nehézségekkel, akadályokkal szembesült az önkéntes tevékenysége 

során? 

Milyen előnyöket hozott Önnek az önkéntes tevékenysége? 

Mit tanult önmagáról az önkéntes tevékenysége során? 

Visszatérve a nagycsoportba, osszák meg egymással a tapasztalataikat (10 
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perc). A képző az alábbi kérdésekkel segítse a folyamatot: 

Hogyan érezte magát, mint önkéntes?  

Mely kérdések voltak segítségére és melyek voltak inkább negatívak? 

Önkéntesként mi volt az, ami megnyugtatta és mi, ami feszélyezte az 

önkéntes menedzser viselkedésében? (pl.: hangszín, testtartás, hangnem, 

stb.) 

 

B5/2 Az önkéntes program hatásának mérése 

Időtartam  20’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző az egész csoport bevonásával vitát kezdeményez az alábbi 

kérdésekről: 

Ön szerint miért hasznos az önkéntes program értékelése? 

Ki értékelje az önkéntes programot? 

Miért kell az önkéntes programot értékelni? Mire lehet azt használni? Az 

értékelés eredménye mennyiben lehet hasznos az Ön számára? 

A képző mutassa be a SoVol projekt keretében kidolgozott „Az 

önkéntesség hatásvizsgálata és az eredmények kommunikációja - 

Kézikönyv szociális intézmények számára” című útmutatót.  

Az önkéntes program hatásának mérését lépésről lépésre érdemes 

megtervezni. A tervet az egyes lépésekhez tartozó kérdésekre válaszolva 

lehet összeállítani. Ennek fényében a képző kérje meg a résztvevőket, 

hogy válaszoljanak a következők kérdésekre: 

1. lépés: Az értékelési folyamat céljának megállapítása 

Kérdés: Miért érdekes az Ön szervezete számára egy hatásmérési 

folyamat bevezetése, és mennyiben használja fel a szervezet a 

kapott eredményeket? 

2. lépés: Az értékelési folyamat kialakítása: alkalmazandó módszerek, 

technikák és felhasználandó eszközök, a szükséges információk, 

azok forrásai, megszerzésük módjainak azonosítása valamint a 

szükséges források azonosítása. Ennek eredménye egy konkrét 

terv lehet az adatok begyűjtésére és elemzésére.  

Kérdés: Ön milyen módszereket és eszközöket ismer? 

3. lépés: Adatgyűjtés: a korábban létrehozott terv szerint adat és 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/
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információgyűjtés. Vigyázni kell a hibák elkerülésére. 

Kérdés: Honnan tudja az adatokat összegyűjteni? 

4. lépés: Az adatok elemzése és következtetések – A meglévő 

adatokkal meg kell találni az összefüggéseket és a kapott 

információt értelmezni kell. A következtetésekről jelentés készül. 

Kérdés: Ön szerint, kinek fontos egy ilyen jelentés és miért? 

Amennyiben a csoport nem tud a kérdésekre válaszolni, a képző 

segíthet az „Az önkéntesség hatásvizsgálata és az eredmények 

kommunikációja - Kézikönyv szociális intézmények számára” 

felhasználásával. 

Forrás/ hivatkozás Az önkéntesség hatásvizsgálata és az eredmények kommunikációja - 

Kézikönyv szociális intézmények számára 

 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/
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MODUL B6: Az önkéntessel való együttműködés befejezése 
 

 Cél: Bemutatni az önkéntessel való együttműködés befejezésének eszközeit 

 

B6/1 Kiléptetés a gyakorlatban 

Időtartam  20’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző 4-5 fős csoportokra osztja fel a résztvevőket.  

Szerepjáték következik az akvárium módszerrel: 

Minden kiscsoport választ egy önkéntest és egy önkéntes menedzsert, 

nekik egymással szemben kell leülniük. A többiek a megfigyelők lesznek. 

Játsszanak el egy olyan helyzetet, amely során az önkéntes kilép a 

szervezettől. Ebben az esetben az önkéntesnek ki kell találnia egy okot, 

hogy miért akar elmenni a szervezettől. A megfigyelők jegyzeteket 

készítenek. A szerepjáték 10 percig tart. 

A nagycsoportba visszatérve a résztvevőknek megbeszélik 10 perc alatt a 

tapasztalataikat. 

A képző a következő kérdésekkel segíti a megbeszélést: 

Kérdés az önkéntes menedzserhez: Mi működött jól? Mi volt kínos, ami 

több gyakorlatot kíván meg? 

Kérdés az önkénteshez: Milyen volt beszélni a menedzserrel? Mi segített 

volna, hogy nyitottabb lehessen? Min lehetne még javítani? 

Kérdés a megfigyelőkhöz: Megosztanának-e néhány érdekes interakciós 

példát és kreatív megoldást, amit a szerepjáték során megfigyeltek? 

 

 MODUL B7: A jó önkéntes menedzser tulajdonságai  

 

Célok:  

 Az önkéntes menedzser szerepének összefoglalása 

 

 Bemutatni egy szervezet önkéntességre vonatkozó irányelveit/stratégiáját 
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B7/1 Egy jó önkéntes menedzser tulajdonságai 

Időtartam  35’ 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző két csoportra osztja a résztvevőket és 15 percet ad nekik erre a 

feladatra.  

Megkéri őket, hogy rajzoljanak egy vicces önkéntes menedzsert egy 

csomagolópapírra. A személyről készítsenek egy anatómiai rajzot az 

önkéntes szemszögéből. 

pl.: az agyához rajzoljon egy nyilat: milyen tudással kell rendelkeznie?, a 

szívéhez írja oda, hogy milyen személyiséggel kell bírnia, milyen motivációi 

legyenek?, stb.. 

A csoportok rajzolják meg a többi testrészét is és mindegyiknek adjanak 

egy feladatot vagy tulajdonságot annak alapján, amit a képzés alatt 

megtanultak. A nagy csoportban ezután mutassák be a vicces rajzot 10 

percben! 

Szükséges eszközök csomagolópapír, vastag filctollak 

 

B7/2 Az önkéntességre vonatkozó szervezeti irányelvek/önkéntes stratégia  

Időtartam  25’  

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek, az összegző 

kérdésekkel)  

A képző röviden bemutatja az önkéntes stratégiát (más néven az 

önkéntességre vonatkozó szervezeti irányelveket) és annak jelentőségét. 

Az önkéntes stratégia egy olyan írásba foglalt dokumentum, mely 

meghatározza az önkéntes program felépítését. A dokumentumban le van 

fektetve, hogy a szervezet miért és milyen módon fogja bevonni az 

önkénteseket a munkájába. Segít meghatározni az önkéntesek szervezeten 

belüli szerepét és a kezelésük módját. Magában foglalja az általános 

elveket, a felelősségi köröket, valamint a toborzási, kiválasztási, 

ellenőrzési, vitarendezési és motivációs eljárásokat. Az önkéntes stratégia 

az önkéntes program kerete. 

Házi feladat: A képző kiosztja az oktatási segédanyagot az önkéntes 

stratégiáról, amelyet úgy is lehet értékelni, mint a tanultak összefoglalását. 

A képző irányításával a résztvevők értelmezik a fejezetcímeket.  
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TIPP: Az önkéntes menedzserek készíthetnek egy kis füzetet az önkéntesek 

számára, vagy akár egy tájékozódási csomagot is összeállíthatnak, amit 

belépéskor megkaphatnak az önkéntesek. (Ez tartalmazhat üdvözlő levelet, 

kis ajándékot, munkaidő nyilvántartási lapokat, az önkéntes szerződést, 

kapcsolattartási listát, az önkéntes stratégiát, az etikai kódexet, az 

önkéntes munkaköri leírását, a szervezet szabályait, organgramját, stb.) 

A tréner segíthet a résztvevőknek az otthoni munka előkészítésében, a 

Wake up call projektben kidolgozott, „Az önkéntes program minőségi 

sztenderdjei” alapján. A minőségi sztenderdek valóban hasznosak az 

önkéntes program tervezéséhez és az önkéntes program értékeléséhez. 

A képzés végétől számított 4 héten belül a résztvevőknek vissza kell 

küldeniük a házi feladatot a képzőnek, aki értékeli és kiegészítheti a 

meglátásaival az önkéntes stratégiát. 

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 8.: Az önkéntességre vonatkozó szervezeti irányelvek 

/ önkéntes stratégia 

Forrás/ hivatkozás Bővebb információ: Az önkéntes program minőségi sztenderdjei 

http://conference.provobis.ro/Quality_Standards_for_Volunteer_Management.pdf
http://conference.provobis.ro/Quality_Standards_for_Volunteer_Management.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/8_onkentessegre_vontkozo_szervezeti-iranyelvek.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/8_onkentessegre_vontkozo_szervezeti-iranyelvek.pdf
http://conference.provobis.ro/Quality_Standards_for_Volunteer_Management.pdf
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MODUL B8: A képzés összefoglalása  

 

 Cél: Visszatekintés a témákra, a tanulási folyamatra és visszacsatolás. 

 

B8/1: A képzés összefoglalása - Tárlatvezetés  

Időtartam  30’  

Leírás 

(folyamatlépések a 

képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Ez a feladat egy egyszerű módja a 2 napos tudásanyag elmélyítésének és 

összefoglalásának. A képző így kap visszajelzést a képzésről.  

A képző körbejár a teremben és a - képzés során használt összes - falra 

függesztett csomagolópapírok és a flipchartok előtt bemutatja az elvégzett 

munkát és mindegyik modulnál emlékezteti a résztvevőket arra, amit 

tanultak, felfrissíti a témákat. 

A résztvevők egyénileg dolgoznak 10 percen keresztül. Vegyenek 

különböző színes post-it-eket és írják fel a következőket: 

a pozitív érzéseiket sárgára, 

a negatív érzéseket pirosra 

új dolgokat/ötleteket zöldre, 

amit élveztek rózsaszínre, 

az ötleteket, feladatokat, tapasztalatokat, amiket alkalmazni fognak azt 

pedig kékre. 

Minden egyes ötletet, érzést külön-külön post-it-ra írjanak!  

10 perccel később kérjük meg a résztvevőket, hogy tegyék rá a post-it-

jeiket a falon lévő megfelelő flipchartra és magyarázzák el a csoportnak, 

hogy mit írtak rá. Végezetül a képző kiosztja az értékelő lapot és megkéri a 

résztvevőket, hogy töltsék ki az értékelő kérdőívet:, erre 10 percük van. 

Szükséges eszközök sárga, piros, zöld, rózsaszín, kék post- it (vagy értékelő pontok), flipchart 

papír 

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 9.: Értékelő kérdőív 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/9_ertekelo_lap.pdf
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A képzés során keletkezett összes flipchart és csomagolópapír 
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