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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 kihívásokkal 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 hazai „Szépkorúakért a Hegyvidéken – közösségfejlesztő alprogram”, melyet a 12. kerületi, Hegyvidéki 

szociális központ irányít. Azonban sok szociális intézmény 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 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 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 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 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/04/jo_pelda_hegyvidek.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/04/jo_pelda_hegyvidek.pdf
http://www.sovol.wordpress.com/


5 

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

működtetnek. 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 ennek a sorozatnak az egyik tagja. 

 

A KÉZIKÖNYV CÉLJA 

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

 az intézmény célja, fő tevékenységei, szolgáltatásai és kik a kedvezményezettjei; 

 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 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 sajátosságai 

alapján. 
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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 - valamint 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. 

Összefoglalva: ez a kézikönyv azon képzők számára készült, akik önkéntes mentorok részére szeretnének képzést 

tartani. Ehhez szükséges, hogy a leendő képzőknek legyen megfelelő gyakorlatuk a csoportos oktatás területén, és 

akár önkéntesként, akár önkéntes menedzserként rendelkezzenek megfelelő tapasztalattal az önkéntes munkában.   

 

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 elején hasznos tanácsok találhatók a képzés előkészítésével kapcsolatban.  

A kézikönyv az önkéntes mentorok számára szóló, egynapos (min. 9 óra) képzés szerkezetét és módszertanát mutatja 

be. A kézikönyv anyaga a SoVol projekt 5 országban folytatott kísérleti folyamatának eredményeire valamint a 

projekt partnerek tapasztalatára és munkájára épül. Ezért alkalmazása csupán 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.  

 

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 szükséges a képzést az aktuális igényekhez illesztenie. 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.). 

 

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. 

 

https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
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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 

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, szabályokat.  A 

lényeg, hogy legyenek elkötelezettek az önkéntesség iránt, az önkéntesekkel való közös munkában, az önkéntesek 

fejlesztésében. Az önkéntességben való tapasztalat előny lehet, de nem előfeltétel.  

 

Ki az önkéntes mentor?  

Különböző okok miatt – pl. olyan sok önkéntest alkalmaz a szervezet, hogy az önkéntes menedzsernek már nincs 

ideje mindegyikükkel egyénileg foglalkozni, vagy az önkéntes menedzser nem rendelkezik megfelelő tudással azon a 

területen, ahol önkéntesekre van szüksége a szervezetnek – szükséges lehet egy új feladatkört létrehozni az 

önkéntes programon belül, az önkéntes mentori szerepet.  

Az önkéntes mentor – legyen az akár egy alkalmazott vagy egy tapasztalt önkéntes, az a felelős személy, aki 

személyes támogatást és bátorítást nyújt az intézmény minden egyes önkéntesének. A mentorok támogatják az 

önkénteseket a kedvezményezettekkel végzett munkájukban, hogy meg tudják oldani a problémákat, a dilemmákat 

és rendszeres találkozókon keresztül adott esetekben hozzájárulhatnak az önkéntesek tanulásához és szakmai 

fejlődéséhez is.  

Az önkéntes mentor a kapocs a kedvezményezettek és az önkéntesek között, akinek mindkét félről megfelelő 

tudással kell rendelkeznie. A mentornak képesnek kell lennie szükségleteik és kívánságaik felmérésére, hogy 

karakterük és személyiségi jellemzőik figyelembevételével össze tudja párosítani a klienseket az önkéntesekkel. 

Habár az összepárosítást az önkéntes menedzser is végezheti, ez az adott szociális intézmény döntése. A mentor 

munkája egyfajta minőségbiztosításnak tekinthető, mivel az önkéntesek és a kliensek is hozzá fordulnak először a 

kérdéseikkel és a panaszaikkal. A mentorok általában az önkéntes menedzsernek tartoznak felelősséggel, ők 

közvetítenek az önkéntesek és az önkéntes menedzser között is.  

A SoVol projekt keretei között a partnerek a következő definícióban állapodtak meg: Az önkéntes mentor olyan 

tapasztalt személy a szervezetben, aki közvetlen támogatást nyújt (képzés, tanácsadás, visszajelzés, monitoring) az 

önkéntesek számára, azok specifikus feladataiban és kötelezettségeiben. Az önkéntes menedzser is lehet önkéntes 

mentor, illetve bárki, aki rendelkezik azokkal a speciális képességekkel, melyekkel betöltheti ezt az állást. Az 

önkéntes mentor olyan személy, aki elkötelezett az önkéntesekkel való munka iránt. A korábbi önkéntes vagy 

önkéntes mentori tapasztalat nem kötelező, de előnyt jelent. 

Az önkéntes menedzsment feladatait a szociális intézmény lehetőségeihez mérten kell elosztani, illetve figyelembe 

kell venni a kedvezményezettek igényeit és az önkéntesek feladatait. Mindazonáltal az önkéntes menedzser és az 

önkéntes mentor közötti feladatelosztást minden szereplő számára egyértelművé kell tenni, hogy mind az 

önkéntesek, mind a kliensek, illetve a többi alkalmazott is tudja, kihez fordulhatnak a problémáikkal és kérdéseikkel.   

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

nyelven a “A szociális intézmények önkéntes mentorainak képzési programja” c. anyagban.  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/training_curriculum_volunteer_guides.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, 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. 

Az előkészítés kardinális lépései a következők: 

• a képző felkészülése; 

• a képzési anyagok és 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 esetlegesen 

felmerülő 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: érdemes a képzés napján korábban odaérkeznie, és elvégeznie a szükséges 

előkészületeket, valamint ellenőriznie, hogy minden készen áll-e. 

 

A KÉPZÉSI ANYAGOK ÉS A HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSE 

Ajánlott ezt a képzést egy konkrét szociális intézmény terében tartani. Ily módon a trénernek és a 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 klienseivel, 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 klienseivel. 

 

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 és a képzési anyagok előkészítéséhez: 

 

 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 nyitott kérdéseket 

vagy releváns 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 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. 
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TIPPEK KÉPZŐKNEK   

Mint említettük, fontos a képzést hozzáigazítani annak az intézménynek az igényeihez, amelyben a képzés résztvevői 

dolgozni fognak. A hatékony képzésnek illeszkedni kell a hallgatóság igényeihez. 

 

Alakítsuk ki a gyakorlat általi tanulás lehetőségét! Mindenki a gyakorlatban szerez tapasztalatot, tudást, ezért 

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

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 és a résztvevők bepillantást nyernek megoldások létrehozásába.  

Figyeljük a résztvevők szükségleteit, igényeit – Ügyeljünk a résztvevők állapotára (milyen mértékben vesznek részt a 

munkában, mennyire fárad a csoport, csökken-e az összpontosítás szintje stb.) így el tudjuk dönteni, mikor kell 

szünetet tartani a felfrissüléshez.  

Figyeljünk az érzésekre – Próbáljuk felfogni 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, foglalja össze a csoport tagjai által elmondottakat, és segítse 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. Pl.:   

 Tudnának erre példát mondani? 

 Tudnának erről többet mondani? 

 Hogy jutottak erre a következtetésre? 

 Hogy látják, milyen kapcsolatban van ez… 

 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. Ennek a neve: Appreciative Inquiry (AI), magyarul értékteremtő elemzés. Az Appreciative 



11 

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, önmagukból a legjobb készségeket segít feltárni és azokat 

tudatosítja.  

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

kiegészítő elemként is. Az AI alapvetően egy váz, amelyre sokféleképpen felépíthetjük a folyamatot, ugyanakkor 

minden esetben az alábbi öt lépést kell végigvinni: 

 

Az AI 5–D ciklusa 

 

 

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 ilyen 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 

A képzés menete az egynapos, 9 órás önkéntes mentor képzésre van kidolgozva.  

 

 

  
Modul 

Időtartam  

 (perc) 
Célok  

Megszerezhető 

kompetenciák  

(A téma feldolozása 

után a résztvevők 

képesek lesznek az 

alábbiakra) 

Témák 
Alkalmazható módszerek és gyakorlatok száma 

és megnevezése  

1 

A képzés 

kezdete  35     Kezdés  

     

A képzés szerkezetének 

bemutatása  

A képző/k és a résztvevők 

bemutatása  

A résztvevők elvárásainak 

és félelmeinek felmérése  

A képzés céljainak és a nap 

képzési tervének 

bemutatása   

A képzés szabályainak 

felállítása   

Bevezetés a 

képzésbe, képző 

és résztvevők 

megismerése  

Résztvevők 

elvárásai és 

félelmei  

Képzés 

szabályai  

 

1/1 Plenáris megbeszélés– Bevezetés / A képzés 

kezdete 10’ 

1/2 Szociometria – Mutasd be magadat -– 

Idővonal 10’ 

1/3 Csoportmunka – Elvárások és félelmek 10’ 

1/4 Csoportmunka – Képzés szabályainak 

felállítása 5’ 

2 

Bevezetés az 

önkéntességbe  155     Önkéntesség    
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Az önkéntesség 

fogalmának és trendjeinek 

bemutatása  

A szociális intézmények 

sajátosságainak 

bemutatása  

 

Az önkéntesség főbb 

jellemzőinek leírása  

Az önkéntesség 

jelentőségének 

kiemelése (a közösség, a 

szociális intézmény és az 

önkéntesek számára)  

Az önkéntes feladatok és 

pozíciók megtalálása a 

szociális intézmény 

munkaterületein belül  

 Az önkéntesség 

koncepciója  

 

A szociális 

intézmények 

önkéntes 

programjainak 

specifikus 

jellemzői  

2/1 Ötletbörze – Az önkéntesség általános 

meghatározása 15’ 

2/2 Az önkéntesség előnyei és hátrányai 25’ 

 

2/3 Plenáris megbeszélés – A szervezet háza – 

szerepek és felelősség az önkéntes programon 

belül 15’ 

Választható gyakorlat: 

2/4 Ötletbörze – önkéntes pozíciók 40’  

     

Az önkéntes program 

szereplőinek és azok 

feladatainak bemutatása 

 

Az önkéntesség jogi 

vonatkozásainak 

ismertetése  

 

Az önkéntes programban 

szereplők  jogainak és 

kötelezettségeinek 

bemutatása 

Az önkéntes menedzsment 

főbb lépéseinek 

Az önkéntes 

menedzsment (ÖM) 

alapfogalmainak 

magyarázata  

A szociális intézményben 

önkénteskedők főbb 

jogainak és 

kötelezettségeinek 

felsorolása  

Az önkéntes program 

főbb szereplőinek és 

szerepeiknek 

bemutatása 

Az önkéntes program 

különböző szereplőire 

Az önkéntes 

menedzsment 

főbb lépései  

Az önkéntesség 

jogi 

vonatkozásai  

Az önkéntesek 

és az őket 

bevonó 

intézmények 

jogai és 

kötelezettségei 

Az önkéntes 

program főbb 

résztvevőinek 

szerepei és 

2/5 Csoportmunka – Önkéntes menedzsment 

folyamata 20’ 

2/6 Plenáris megbeszélés – Az önkéntesség jogi 

vonatkozásai (előadás) 30’ 

2/7 Csoportmunka – Feladatelosztás az önkéntes 

programon belül 70’ 
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meghatározása  vonatkozó feladatok és 

felelősségek 

megállapítása  

feladataik  

3 

Önkéntesek 

mentorálása a 

gyakorlatban  175         

  

  

  

  

  

  

  

   

Mentori készségek és az 

önkéntes program során 

esetlegesen felmerülő 

problémák kezelésének 

megismertetése  

A mentorálási folyamat 

során felmerülő, különböző 

szituációk gyakorlása  

 

Az önkéntes mentor 

feladatainak és a 

mentorálás 

folyamatának  

magyarázata  

Az önkéntesek 

mentorálásának 

folyamatához szükséges 

jellemvonások 

megismerése  

Az önkéntesekkel 

kapcsolatban jelentkező 

problémás helyzeteket 

megoldó hatékony 

megközelítés 

kiválasztása  

Az önkéntesek 

különböző motivációinak 

megismerése  

Az önkéntes mentorálás 

Az önkéntes 

mentorálás 

folyamatának 

sajátságai  

 

Az önkéntes 

mentorálásának 

szimulációja  

  

  

  

3/1 Szerepjáték – Önkéntes mentorálás a 

gyakorlatban 30’  

3/2 Csoportmunka – Az önkéntesek és a mentor 

jellemvonásai és készségei 30’ 

3/3 Csoportmunka – Az önkéntesek bevezetési 

folyamata 30’ 

3/4 Pármunka – Visszajelzés 20-60’ 

3/5 Szerepjáték – Az önkéntessel előforduló 

probléma szimulációja 50’ 

3/6 Ötletbörze  – Mi motiválja az önkénteseket? 

30’ 

3/7 Egyéni munka– A mentor folyamat 

megtervezése 35’ 

3/8 Csoportmunka – Krízishelyzetek 

összegyűjtése és megoldása 50’ 

3/9 Csoportmunka – Az önkéntes mentor szerep 

veszélyei, dilemmái és kérdései 40’ 

Választható gyakorlat:  



15 

hatékony és minőségi 

folyamatának 

megtervezése  

3/10 Csoportmunka – Az önkéntes mentor szerep 

előnyei  25’  

4 Zárás  40         

       

 A képzés 

különböző 

aspektusainak 

értékelése  

4/1 Csoport megbeszélés– A képzés zárása 30’ 

4/2 Egyéni munka – A képzés hivatalos 

értékelése 10’  

 



 

 

 

The project “CAPACITY BUILDING IN THE SOCIAL SECTOR through the Development of Volunteer Programs at Social Institutions in the CEE Region” Acronym: SoVol is implemented by Önkéntes Központ Alapítvány, Volunteering 

Hungary - Centre of Social Innovation (www.onkentes.hu, www.oka.hu) in partnership with the Platform of Volunteer Centers and Organizations Slovakia, (www.dobrovolnickecentra.sk), the Association for Civil Society Development 

SMART in Croatia, (www.volonterski-centar-ri.org), Volunteer Centre, Warsaw in Poland (www.wolontariat.org.pl), Pro Vobis - National Resource Center for Volunteerism in Romania, (www.provobis.ro) and Movisie - the Netherlands 

centre for social development, (www.movisie.nl) from September 1st 2016 until August 31th 2019, and funded by the European Union under the Erasmus+ Program, under the contract number: 16/1/KA204/22920 

1. MODUL: A képzés kezdete  

E modul célja, hogy a képzést bemutassuk a résztvevőknek és megteremtsük a hatékony munkához szükséges 

légkört.  

Célok:  

 A képzés és a képzés felépítésének bemutatása  

 A képző(k) és a résztvevők bemutatása  

 A résztvevők elvárásainak és félelmeinek megismerése  

 A képzés céljainak és az első nap képzési tervének bemutatása  

 A képzés szabályainak felállítása  

1/1 Plenáris megbeszélés – Bemutatkozás / A képzés kezdete  

Időtartam   10 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző ellenőrző listája a képzés megkezdéséhez: 

 Résztvevők köszöntése  

 Képzők / szervezők bemutatása  

 Miért vagyunk itt?  

 A képzéssel / adminisztrációval kapcsolatos gyakorlati információk  

 A képzés keretei  

 A SoVol project és a project további képzéseinek bemutatása 

 Opcionális: a résztvevőket megkérni, hogy írják fel a nevüket egy etikettre és 

ragasszák azt a ruhájukra – Ez segíti a résztvevők közötti kommunikációt. 

Szükséges eszközök  Etikett, színes tollak, blu tack 

 

 

1/2 Szociometria – Bemutatás – Idővonal  

Időtartam   10 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

 

A képző megkéri a résztvevőket, hogy röviden mutatkozzanak be (név, munkahely, 

pozíció). Ezután a képző a padlón kijelöl egy idővonalat (megmutatja az irányt vagy nyilat 

használ, mely a 0. évtől a válaszok irányába mutat). A résztvevők felállnak miután 

megkapták a kérdéseket és egymással megbeszélve találják meg a helyüket az 

idővonalon. Először általános kérdéseket kapnak, majd az önkéntesség témájával 

folytatják, pl.:  
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Hány éve  ... 

…  vezet?  

… dolgozik ugyanazon a munkahelyen?  

… önkénteskedik?  

… dolgozik önkéntesekkel, mint önkéntes menedzser?  

… mentorál önkénteseket?  

A képző minden kérdés után megnézi, ki hol áll az idővonalon és megkéri a résztvevőket, 

hogy mondják meg a nevüket és magyarázzák el, miért azon a helyen állnak. Vagy 

megkéri őket, hogy osszanak meg néhány releváns információt magukról, pl. Mi a 

feladata a munkahelyén / a szociális intézményben?  

Szükséges eszközök  Kötél az idővonalhoz  

 

1/3 Csoportmunka – Elvárások és félelmek 

Időtartam   10 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A résztvevők kifejezhetik a reményeiket és a félelmeiket – ez segít majd nekik, hogy a 

végén kifejezzék saját érzéseiket a képzéssel kapcsolatban.  

Kérje meg a csoport tagjait, hogy az alábbi kérdésekre adott válaszaikat írják le egy-egy 

post-it-ra (minden választ különböző színű post-it-ra).  

• Mit várok a képzéstől?  

• Mit várok a csoporttól?  

• Mit várok önmagamtól?  

• Mitől félek?  

 

5 perc egyéni munka után felragaszthatják a post-itokat a flipcharton lévő megfelelő 

oszlopokba, melyeket előzetesen fel kell rajzolni a kérdéseknek megfelelően. Közben 

elmondják a saját magyarázatukat a csapatnak. Ezután a képző kommentálja az 

elvárásokat, kiemelve, hogy hogyan tud a képzés megfelelni az elvárásoknak. Ha vannak 

olyan elvárások, melyeknek ez a képzés nem tud megfelelni, a képző javaslatokat tesz a 

probléma megoldására. 

A félelmekkel kapcsolatban a képző elmondja / megkérdezi, hogy hogyan lehet 

csökkenteni őket, ennek érdekében a csapat megalkotja majd a képzési szabályokat 

(következő gyakorlat). 

  

Szükséges eszközök  4 különböző színű post-it, tollak, flipchart, vastag filc  
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1/4 Csoportmunka – A képzés szabályainak megalkotása  

Időtartam   5 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Vázoljon fel egy nagyméretű kódexet a flipchartra.  

Kérdezze meg a résztvevőket a képzés kereteivel kapcsolatos szükségleteikről és 

elvárásaikról.  

A válaszaik meghallgatása után javasoljon néhány szabályt a következő témákban: 

csoporton belüli titoktartás, időbeosztás, szünetek, mobil telefonok, mások beszédének 

félbeszakítása, stb.  

Fogalmazza meg és írja le az így létrehozott szabályokat az ún. kódexbe, és kérdezze meg 

a résztvevőket, hogy egyetértenek-e az abban foglaltakkal. A kódex aláírása opcionális. A 

végső verziót ki kell tenni a falra. Szükség esetén a képző új szabályokkal egészítheti ki a 

kódexet.  

Szükséges eszközök  Flipchart, papír, vastag filc  

 

2. MODUL: Bevezetés az önkéntességbe  

A képzés alapja az “Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben” című Útmutató. Kérem, olvassa el e 

képzés megvalósítása előtt!  

Célok:  

 Az önkéntesség fogalmának és trendjeinek bemutatása  

 A szociális intézmények sajátosságainak bemutatása  

 Az önkéntes program szereplőinek és azok feladatainak bemutatása 

 Az önkéntesség jogi vonatkozásainak ismertetése  

 Az önkéntes programban szereplők jogainak és kötelezettségeinek bemutatása   

 Az önkéntes menedzsment főbb lépéseinek meghatározása 

 

2/1 Ötletbörze – Az önkéntesség általános definíciója 

Időtartam   15 perc  

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Az ötletbörze módszer alkalmazása: Írja fel a következő kifejezést egy flipchartra: “Az 

önkéntesség definíciója”.  

Kérje meg a résztvevőket, hogy soroljanak fel olyan szavakat, melyek az önkéntesség 

fogalmáról jutnak eszükbe. Teljes mondatokat nem, csak szavakat lehet felírni.  

https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
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Ezután a csoport a korábban említett szavakból alkot 1-2 mondatot, és ha mindenki 

egyetért az így meghatározott definícióval, a képző elmondja a csoportnak az 

önkéntesség főbb pilléreit kiemelő hivatalos definíciót.  

A képző röviden összefoglalja az önkéntesség koncepcióját és a vonatkozó jogi 

szabályokat. Beszél az önkéntesség új trendjeiről és az önkéntesek motivációjában 

bekövetkezett változásokról is.  

Az önkéntesség kritériumairól is lehet beszélni, mit tekinthetünk és mit nem 

tekinthetünk önkéntességnek, pl. Önkéntesek a gyakornoki állást betöltő diákok, vagy a 

rokonokat segítő családtagok?  

 

Szükséges eszközök  Flipchart, vastag színes filc  

 

2/2 Az önkéntesség előnyei és hátrányai  

Időtartam   25 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

 

A képző a következő kérdéseken keresztül mutatja be a témát:  

Önkénteskedett már valaha?  

Dolgozott már önkéntesekkel a munkahelyén?  

Majd a képző a résztvevők számától függően kisebb csapatokra osztja a csoportot. Egy 

csapatba ötnél több ember nem kerülhet. Minden csapat kijelöl valakit, aki majd a 

flipchartra ír és/vagy az eredményeiket az egész csoport számára prezentálja.  

 

Két témát kell kidolgozniuk a csapatoknak:  

1. téma:  

Az önkéntesség előnyei és veszélyei vagy kihívásai az önkéntes szemszögéből.  

2. téma:  

Az önkéntesekkel való együttműködés előnyei és kihívásai vagy veszélyei a szociális 

intézmények számára (az intézmény szemszögéből).  

Amikor a csapatok befejezték a munkát, a képző megkéri őket, hogy mutassák be a 

munkájukat az egész csoport számára.  

Fontos, hogy maradjon idő a kérdésekre és visszajelzésekre.  
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Szükséges eszközök  Vastag színes filcek, flipchart papírok a csapatok számára  

 

2/3 Plenáris megbeszélés – A szervezet háza – szabályok és felelősség az önkéntes programon belül  

Időtartam   15 perc 

Leírás 

(folyamatlépések 

a képzőnek 

összegző 

kérdésekkel)  

A képző egy, a szociális intézményt szimbolizáló nagy házat rajzol a flipchartra, illetve megjelöli 

az önkéntes programon belüli szerepeket. Ezután elmagyarázza a különböző szerepek 

jelentését és a különböző szintek feladatait, melyek a következők: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minden szintnek különböző funkciói vannak:  

1. ÜGYVEZETŐI SZINT (ÖNKÉNTES MENEDZSMENT): E szint legfőbb feladata a tervezés! Ezen a 

szinten határozzák meg az önkéntes stratégiát, mely az önkéntes program alapját képezi. 

1. ÜGYVEZETŐI SZINT  

(ÖNKÉNTES 

MENEDZSMENT) 

2.KÖZÉPVEZETŐI / OSZTÁLYVEZETŐI SZINT  

3. ADMINISZTRATÍV / TÁMOGATÓI SZINT  

4.MUNKAVÁLLALÓI SZINT (ÖNKÉNTES MENTOR) 

5.ÖNKÉNTESEK  

6.KEDVEZMÉNYEZETTEK / SZOLGÁLTATÁST HASZNÁLÓK  LI
FT
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Általában a szervezeti stratégia keretében határozzák meg a MISSZIÓT és a CÉLOKAT, és 

ezeknek megfelelően fejlesztik az ÖNKÉNTES STRATÉGIÁT, mely harmonizál a szervezeti 

stratégiával. Ebben a tekintetben a következő kérdésekre kell választ adni: 

Miért akarunk önkénteseket bevonni?  

Hogyan tudnak az önkéntesek támogatást nyújtani mind az alkalmazottak, mind pedig a 

kedvezményezettek számára?  

Ki lesz az önkéntes program felelőse?  

Milyen önkéntes tevékenységek elvégzését várjuk el az önkéntesektől és ehhez a munkához 

hány emberre van szükség?  

Hogyan tudjuk támogatni őket?  

Milyen módokon jutalmazhatjuk és motiválhatjuk az önkénteseket?  

 

2. KÖZÉPVEZETŐI / OSZTÁLYVEZETŐI SZINT: E szint legfontosabb feladata a működtetés! A 

misszió és a célok megvalósítási szintje – Mit? Hogyan? – Ezen a szinten az önkéntes menedzser 

megérti, hogyan gondolkozik a top menedzsment és ezt operációs szintre fordítja, majd a 

releváns feladatokat kiosztja a mentoroknak. A toborzás, a kiválasztás és az önkéntesek 

alkalmazásának jogi biztosítása is ezen a szinten történik. Az önkéntes menedzser feladata, 

hogy koordinálja és felügyelje az egész önkéntes programot. 

3. ADMINISZTRATÍV / TÁMOGATÓI SZINT – Az ezen a szinten dolgozók nincsenek közvetlen 

kapcsolatban az önkéntesekkel, hacsak nem itt alkalmazzák őket bizonyos pozíciókban. 

Mindazonáltal nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen az önkéntes menedzsernek biztosnak 

kell lennie abban, hogy az adminisztratív szinten dolgozók jól ismerik az intézményük 

tekintetében releváns, az önkéntességre vonatkozó törvényeket, és ennek megfelelően 

cselekszenek. 

4. MUNKAVÁLLALÓI SZINT (ÖNKÉNTES MENTOR) – Az ezen a szinten dolgozók napi 

kapcsolatban vannak az önkéntesekkel. Az önkéntes mentorok támogatást nyújtanak az 

önkéntesek tevékenységeihez és a napi gyakorlati kérdésekben segítenek.  

5. ÖNKÉNTESEK – Elég gyakori, hogy az önkéntesek az intézmény célcsoportjával dogoznak 

együtt. Habár az önkéntesek tevékenységeinek fókuszában a kedvezményezettek 

állnak, a szervezet bármelyik szintjén alkalmazhatják őket. Így előfordulhat, hogy valaki 

az adminisztrációban önkénteskedik, vagy az önkéntes menedzsernek, esetleg a 

középvezetőknek segít. Az önkéntesek segítséget nyújthatnak a stratégia tervezésben , 

de a PR, vagy a szociális intézmény bármely területén is. 

6. KEDVEZMÉNYEZETTEK – Ők alkotják a célcsoportot, azaz ők a szociális intézmény által 
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nyújtott szolgáltatásokat használói. 

Ha vannak a képzési csoportban önkéntes menedzserek, röviden bemutathatják az önkéntes 

stratégiájukat.  

Szükséges 

eszközök  

Flipchart, vastag színes filc  

 

Választható gyakorlat:  2/4 Ötletbörze – önkéntes pozíciók  

Időtartam   40 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Abban az esetben, ha az önkéntes menedzser még nem tartott ötletbörzét a leendő 

önkéntes mentorok számára a lehetséges önkéntes pozíciókkal kapcsolatban, ez a 

gyakorlat hasznos lehet, hogy felismerjék az intézményen belüli új vagy kiegészítő 

önkéntes feladatokat. Ez a gyakorlat csak akkor működik, ha az önkéntes menedzser és 

az önkéntes mentorok azonos szociális intézményben dolgoznak.  

A képző 20 perces szóbeli vagy írásbeli ötletelést biztosít a szociális intézmények 

önkéntes feladataival kapcsolatban. A résztvevők gondolkodhatnak hangosan és 

bármennyi ötletet javasolhatnak, nem számít, hogy ezek mennyire tűnnek szokatlannak 

vagy bizarrnak. A képző minden ötletet felír a flipchartra.  

A következő 20 percben – értékelő szakaszként elemzés és vita következik, azaz a 

felmerült ötletekre reflektálhatnak, vagy kritizálhatják azokat. Az önkéntes mentorok 

kiválaszthatják azokat az önkéntes pozíciókat, melyeket szívesen mentorálnának és 

amelyekért felelősséget vállalnának. 

Szükséges eszközök  Flipchart, vastag színes filc  

Forrás/hivatkozás:  https://www.smashingmagazine.com/2013/12/using-brainwriting-for-rapid-idea-

generation/ 

 

2/5 Csoportmunka – Önkéntes menedzsment folyamata  

Időtartam   20 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

 

A képző bemutatja a résztvevők számára kiosztott oktatási segédanyagban szereplő 

menedzsment lépéseket és lépésről lépésre elmagyarázza az elvégzendő feladatokat.  

Abban az esetben, ha a képző egyetlen szociális intézmény számára tartja a képzést, mely 

már rendelkezik önkéntes stratégiával, ez a megfelelő pillanat, hogy a résztvevők 

megismerkedjenek vele.  

Szükséges eszközök  Flipchart, vastag színes filc, post-it  

Oktatási segédanyag Oktatási segédanyag 1: Önkéntes menedzsment folyamata  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/1_om_folyamata_abra.pdf
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2/6 Plenáris megbeszélés – Az önkéntesség jogi vonatkozásai (előadás)  

Időtartam   30 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző bemutatja az adott ország önkéntességre vonatkozó jogi hátterét. A képző 

készíthet PPT tesztet és feleletválasztós kérdéseket a prezentáció során, illetve 

nyomtatott anyagot a lehetséges válaszokkal. Az anyagnak tartalmaznia kell az 

önkéntesekre és az intézményekre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.  

Az adminisztratív kötelezettségekről is itt kell említést tenni.  

Szükséges eszközök  Projektor, PPT, laptop 

 

Az önkéntes mentor  

Ki ez a rejtélyes személy?  

Különböző okok miatt – pl. olyan sok önkéntest alkalmaz a szervezet, hogy az önkéntes menedzsernek már nincs 

ideje mindegyikükkel egyénileg foglalkozni, vagy az önkéntes menedzser nem rendelkezik megfelelő tudással azon a 

területen, ahol önkéntesekre van szüksége a szervezetnek – szükséges lehet egy új feladatkört létrehozni az 

önkéntes programon belül, az önkéntes mentori szerepet.  

Az önkéntes mentor – legyen az akár egy alkalmazott vagy egy tapasztalt önkéntes, az a felelős személy, aki 

személyes támogatást és bátorítást nyújt az intézmény minden egyes önkéntesének. A mentorok támogatják az 

önkénteseket a kedvezményezettekkel végzett munkájukban, hogy meg tudják oldani a problémákat, a dilemmákat 

és rendszeres találkozókon keresztül adott esetekben hozzájárulhatnak az önkéntesek tanulásához és szakmai 

fejlődéséhez is.  

Az önkéntes mentor a kapocs a kedvezményezettek és az önkéntesek között, akinek mindkét félről megfelelő 

tudással kell rendelkeznie. A mentornak képesnek kell lennie szükségleteik és kívánságaik felmérésére, hogy 

karakterük és személyiségi jellemzőik figyelembevételével össze tudja párosítani a klienseket az önkéntesekkel. 

Habár az összepárosítást az önkéntes menedzser is végezheti, ez az adott szociális intézmény döntése. A mentor 

munkája egyfajta minőségbiztosításnak tekinthető, mivel az önkéntesek és a kliensek is hozzá fordulnak először a 

kérdéseikkel és a panaszaikkal. A mentorok általában az önkéntes menedzsernek tartoznak felelősséggel, ők 

közvetítenek az önkéntesek és az önkéntes menedzser között is.  

A SoVol projekt keretei között a partnerek a következő definícióban állapodtak meg: Az önkéntes mentor olyan 

tapasztalt személy a szervezetben, aki közvetlen támogatást nyújt (képzés, tanácsadás, visszajelzés, monitoring) az 

önkéntesek számára, azok specifikus feladataiban és kötelezettségeiben. Az önkéntes menedzser is lehet önkéntes 

mentor, illetve bárki, aki rendelkezik azokkal a speciális képességekkel, melyekkel betöltheti ezt az állást. Az 

önkéntes mentor olyan személy, aki elkötelezett az önkéntesekkel való munka iránt. A korábbi önkéntes vagy 

önkéntes mentori tapasztalat nem kötelező, de előnyt jelent. 
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Az önkéntes menedzsment feladatait a szociális intézmény lehetőségeihez mérten kell elosztani, illetve figyelembe 

kell venni a kedvezményezettek igényeit és az önkéntesek feladatait. Mindazonáltal az önkéntes menedzser és az 

önkéntes mentor közötti feladatelosztást minden szereplő számára egyértelművé kell tenni, hogy mind az 

önkéntesek, mind a kliensek, illetve a többi alkalmazott is tudja, kihez fordulhatnak a problémáikkal és kérdéseikkel.   

 

Az önkéntes mentorok leggyakoribb feladatai  

Az önkéntes mentor legelső feladata, hogy biztosítsa és támogassa az új önkéntesek közösségbe, intézménybe való 

integrációját azon a feladatszinten, ahol az önkéntes dolgozni fog. Az önkéntesekkel való első találkozás során 

hasznos lehet, ha az önkéntes mentor a munkájával kapcsolatos történeteket oszt meg. Az önkéntes mentornak 

bizalomteljes légkört kell teremtenie és tisztáznia kell, mit várnak egymástól a munka során.  

A közösségbe való integrálás során fontos, hogy az önkéntest bemutassa a kedvezményezetteknek, illetve 

kapcsolatot teremtsen az önkéntes és a többi munkatárs, kolléga között.  

Az önkéntesekkel való első találkozásra fel kell készíteni a kedvezményezetteket, azok szerepét és feladatait el kell 

magyarázni számukra. A SoVol partnerek kidolgoztak egy hasznos workshop anyagot arról, hogyan lehet 

érzékenyíteni a kedvezményezetteket az önkéntesekkel való együttműködés előtt, melynek címe: Képzők 

kézikönyve: Hogyan működjünk együtt az önkéntesekkel? Felkészítő workshop szociális intézmények kliensei, 

dolgozói és a helyi közösség képviselői számára. 

Mielőtt az önkéntesek megkezdik a munkát a szociális intézményben, meg kell ismertetni velük a helyet, az 

eszközöket és a munkával kapcsolatos szabályokat.  

A felkészítő folyamat, mely segít az önkénteseknek a szervezetben végzett munkájuk megkezdésében, két részre 

osztható: 

 Tájékoztatás: az a folyamat, mely felkészíti az önkéntest a szervezetbe való beilleszkedésre, a feladataira és 

hogy mielőbb el tudja kezdeni a hatékony munkát (bevezetésként is ismert). 

 Képzés: az önkéntesek felkészítési folyamata az intézmény számára végzett önkéntes munka elvégzésére. 

További információkért kérjük, olvassa el az “Önkéntes programok kialakítása szociális intézményekben” 

című Útmutatót! 

 

 

Az önkéntes mentor segít az önkénteseknek feladataik részleteinek megértésében, és hogy tevékenységük hogyan 

illeszkedik a szervezet egészének életébe. A bonyolult helyzetek elkerülhetőek, vagy minimálisra csökkenthetőek, ha 

minden önkéntessel már a legelején tisztázzuk a szerepüket és a feléjük irányuló elvárásokat.  

Mivel az önkéntes mentor elsődleges célja az önkéntesek tevékenységének támogatása, az önkéntes és a mentor 

közötti folyamatos párbeszéd elengedhetetlen. A mentor olyan pozitív attitűddel és nem ítélkező megközelítéssel 

rendelkezik, melynek segítségével tisztelettel és őszintén tud az emberekkel bánni. Az önkéntesekkel való 

együttműködés kereteit együtt kell kialakítani és azzal mindkét félnek egyet kell érteni. A kapcsolat feltételeit, így a 

bizalmasság határait is, már a kezdetekkor le kell fektetni, így később kevesebb probléma merül majd fel.  

https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
https://sovol.wordpress.com/outcomes/publications-in-hungarian/
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Az önkéntesek támogatása csökkentheti a fluktuációt. Az önkéntes mentor azzal támogathatja az önkénteseket, hogy 

megosztja velük az ötleteit, mely megoldások lennének számukra a legjobbak; ha kell, informálja őket, és egymás 

támogatására is képessé teszi őket csapatépítéssel vagy barátkozással. Az önkéntes mentor feladata, hogy 

tökéletesítse az önkéntesek teljesítményét.  

Az önkéntesekre való odafigyelés által a mentornak észre kell vennie az önkéntesek értékes munkáját és 

különféleképpen el kell ismernie azt; pl. azzal, hogy azt mondja nekik: “Köszönöm”. Az önkéntesek motivációi 

eltérőek lehetnek a különböző szinteken, ezért a velük közvetlen kapcsolatban lévőktől jövő visszajelzések alapvető 

fontosságúak. A helyszínen történő visszajelzés adása az önkéntes mentor rutinfeladata kell hogy legyen. A 

helyszínen adott azonnali reakció hatékony lehet és segíthet az önkénteseknek jobb megoldások megtalálásában. 

Ugyanakkor, negatív visszajelzés adása esetén fontos néhány szabályt betartani:  

A hiba kiemelése – Adj azonnali visszajelzést, de ne menj bele a részletekbe! Az a legjobb, ha a hibákat a szituáció 

után emeljük ki és nem azonnal, amikor mindkét fél feszült és a mentor még nem képes a történteket ésszerűen 

elmagyarázni, vagy reflektálni rá. A mentornak jeleznie kell, hogy később szeretne visszatérni a történtekre.  

Az önkéntes mentornak el kell magyaráznia, hogy mi lett volna a korrekt viselkedés, vagy mi lett volna az önkéntes 

részéről elvárható. Amennyiben a mentornak nincs válasza arra, hogy mi lett volna a helyes megoldás vagy 

viselkedés az önkéntes részéről, a mentor nem lesz képes hatékonyan támogatni az önkéntest abban, hogy a 

jövőben jobban vagy nagyobb igyekezettel dolgozzon.  

A mentornak, problémamegoldó személyként segítenie kell az önkéntest a lehető legjobb gyakorlatok 

kidolgozásában, hogy a hiba ne fordulhasson elő újra. Az új eljárást az önkéntesekkel együtt kell kidolgoznia. Fontos, 

hogy megbeszéljék, mit kell tenni a jövőben az ehhez hasonló szituációkban.  

Az embereket nyilvánosan kell dícsérni, de személyesen kell fegyelmezni. Ha már fegyelmezni kell valakit, nincs 

szükség rá, hogy ez nyilvánosan történjen.  

Ugyanígy, az önkéntesektől érkező bármilyen visszajelzést, még ha az kritikus is és nem tapintatosan közölt, szívesen 

kell fogadni. Talán a mentor képzett visszajelzés adásában, de az önkéntes nem, és nincs ezzel kapcsolatos 

gyakorlata. A mentorhoz érkező, a tapasztaltakkal és információszerzéssel kapcsolatos minden visszajelzés hasznos.   

A mentor feladata, hogy – hacsak máshogy nem egyeznek meg – a kedvezményezettek és önkéntesek közötti 

találkozókat szervezze. Az önkéntesség dokumentálásának céljából a mentornak dokumentációt kell vezetnie az 

önkéntesek tevékenységéről. Ennek legegyszerűbb módja megkérni az önkénteseket, hogy írják alá a jelenléti íveket.  

Az önkéntes mentor felelősséget vállal az önkéntesekért és az általuk támogatott kedvezményezettekért is. A mentor 

felel a köztük lévő kapcsolatért, a megfelelő gondoskodásért és segítségért, a köztük lévő megfelelő 

kommunikációért és az etikai határok betartásáért. Sőt, az önkéntes által elvégzett munkát is a mentornak kell 

felügyelnie. Ezért az szintén a mentor feladata, hogy beszélgessen az önkéntesekkel az érzéseikről, hogy több vagy 

kevesebb munkát tudnak-e elvégezni, vagy hogy milyen más feladatokat szeretnének végezni. Amikor az önkéntes 

mentor már jobban megismerte az önkénteseket, az áthelyezést figyelembe véve javasolhat további önkéntes 

tevékenységeket. A szükségleteket a kliensek szemszögéből is meg kell vizsgálni, ezzel segítve az önkénteseket a 

legjobb megoldás megtalálásában.  

Alapvető a következők rendszeres ellenőrzése:  

 Minden szereplő tudatában van-e a feladatainak? 
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 Minden szereplő, így az önkéntesek, a kedvezményezettek és az önkéntes mentor is elégedettek-e az 

önkéntesek tevékenységeivel? 

 Kell-e bármin változtatni? 

A legjobb lehetőség ezek ellenőrzésére az értékelő meetingek, vagy egyéb előre megszervezett ülések. A mentornak 

mediátori szerepe is van az önkéntesek és az önkéntes koordinátor között. Habár a mentor az önkéntesek érdekeit 

képviseli, nem hagyhatja figyelmen kívül a szervezet érdekeit sem. Az önkéntes mentorok általában az önkéntes 

menedzser felé közvetítik értékelő jelentésüket. Az önkéntes mentoroknak képesnek kell lenniük az esetenként 

felmerülő önkéntes és kedvezményezett vagy kedvezményezettek közötti konfliktusok kezelésére. 

 

A megfelelő önkéntes mentor kiválasztása  

Az erre a pozícióra megfelelő személy kiválasztása fontos az önkéntes program sikere érdekében. A kiválasztásnál 

figyelembe kell venni személyiségüket, a tudásukat és a munkával kapcsolatos kompetenciájukat. A gondosan 

kiválasztott önkéntes mentorokat az általuk irányított önkéntesek száma alapján szükséges – mind időben, mind 

pénzben – kompenzálni.  

 

Ötletek a megfelelő önkéntes mentor kiválasztásához  

A megfelelő személynek a következő személyes tulajdonságokkal és készségekkel kell rendelkeznie: 

 

 munkatapasztalat azon a területen, ahol az önkénteseket alkalmazni fogják  

 a szociális intézmény, annak struktúrájának, szabályainak és kultúrájának ismerete  

 a szociális intézmény vezetősége bizalmának élvezete  

 legyen gondoskodó személyiség  

 legyen együttműködő, kezdeményező  

 legyen nyitott  

 szánja rá a megfelelő időt az önkéntesek mentorálására  

 legyen kommunikatív személyiség  

 

2/7 Csoportmunka – Feladatmegosztás az önkéntes programon belül  

Időtartam   70 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A. VERZIÓ 

A képzőnek ismertetnie kell az önkéntes menedzser feladatairól szóló kiosztott oktatási 

segédanyagot, és el kell magyaráznia, hogy az említett összes feladatot nem feltétlenül 

kell egy személynek elvégeznie. A megoldás az önkéntesek számától és az önkéntes 
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pozícióktól függ. Az képző elmagyarázza az önkéntes mentor feladatait, miközben 

kiosztja a másik oktatási segésdanyagot a mentor lehetséges feladatairól.  

Miután megbeszélték a jogi kötelezettségeket, az önkéntes menedzsment folyamatot, 

az önkéntes program szereplőit és feladataikat, a különböző feladatokat és 

felelősségeket a szociális intézmény valódi igényeinek megfelelően lehet szétosztani a 

szereplők között.  

A képző 4 csapatra osztja a csoportot és mindegyiknek ad egy szerepet: önkéntes, 

önkéntes menedzser, önkéntes mentor és a szervezet vezetője.  

1. RÉSZ: Minden csapat a saját szerepén dolgozik. Minden csapat készít egy listát a 

FELADATAIRÓL és hogy HOGYAN OLDJA MEG EZEKET A FELADATOKAT. A kiosztott 

oktatási segédanyagok használata javasolt. (20 perc)  

Pl. az önkéntes mentor esetében a FELADAT: rendszeres találkozók szervezése az 

önkéntesekkel / FELADAT MEGOLDÁSA: a találkozó előkészítése, a találkozók előre 

megtervezése  

2.RÉSZ: A “mentor” csapat külön-külön találkozik a másik három csapattal, hogy 

megbeszéljék a közös feladataikat és az együttműködési lehetőségeiket. A többi csapat 

ez alkalommal megfigyelőként vesz részt. A megbeszélendő kérdések:  

Mik a közös feladataink? / Hogyan tudjuk megosztani/kiosztani a feladatokat? (5-5 perc 

minden találkozóra)   

3. RÉSZ: Az egész csoport együtt dolgozik és a csapatok beszámolnak a munkájuk 

eredményeiről – minden szerep feladataival és felelősségeivel kapcsolatban. (15 perc)  

Elegendő időt kell hagyni a kérdésekre és reakciókra.  

 

B. VERZIÓ  

Ezt a feladatot kellően elő kell készítenie a képzőnek. Az önkéntes menedzser és az 

önkéntes mentor minden egyes feladatát (az oktatási segédanyag alapján) külön 

papírra/cetlire kell felírni, majd ezeket összekeverni. Az is megfelelő, ha kinyomtatja az 

oktatási segédanyagot és felvágja feladatokra a két szerepkört. Egy csomag tartalmazza 

a menedzser és a mentor feladatait is. Ebből annyi csomagot kell készíteni, ahány 

csapatra osztja a képző a csoportot. Minden csapat kap egy feladatcsomagot és két 

tiszta papírlapot. Az egyik lapra az “Önkéntes menedzser”, a másikra az “Önkéntes 

mentor” felirat kerül. A feladat, hogy eldöntsék, mely feladatok tartoznak az önkéntes 

menedzserhez és melyek az önkéntes mentorhoz, és ezeket a megfelelő lapra írják fel 

vagy ragasszák fel.  

Amint minden csapat készen van, eredményeiket megosztják a teljes csoporttal. A 

végén a helyes feladatelosztásokat a résztvevők megkapják az okatási segédanyagon.  
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FONTOS MEGJEGYZÉS  

Ha ugyanazon szociális intézményből érkezett önkéntes menedzser és leendő önkéntes 

mentorok vannak a résztvevők között, ők mindenképpen egy csapatba kerüljenek, hogy 

minél részletesebben meg tudják beszélni a szereplők feladatait.  

Szükséges eszközök  Flipchart papírok, vastag színes filcek 

Illetve B Verzió esetén még: ragasztó minden csapatnak, csapatonként A4-es 

papírlapok, külön a “menedzser feladatai” és a “mentor feladatai” felirattal, a 

kiscsoport létszáma szerinti feladatcsomag – minden feladat külön papíron   

OKtatási segédanyag Az önkéntes menedzser felelősségei 

Az önkéntes mentor lehetséges feladatai 

Forrás/hivatkozás 

Source/reference 

Az önkéntes menedzser feladatainak részletesebb leírását az Önkéntes menedzser 

szakmai profilja is tartalmazza, amely a “Wake-Up call: Volunteer Manager Role!” 

(szerződésszám 2014-1-RO01-KA205-002734) című Erasmus+ Program keretében került 

kidolgozásra.  

 

A “Wake-Up call: Volunteer Manager Role!” című Erasmus+ Program (szerződés szám: 2014-1-RO01-KA205-002734) 

keretén belül kerültek kidolgozásra az önkéntes menedzser feladatai, melyeket az Önkéntes menedzser szakmai 

profilja című kiadványban gyűjtöttek össze: 

1. Fő terület: Stratégiák és eljárások az önkéntes tevékenységhez a szervezetben 

2. Fő terület: Az önkéntesség népszerűsítése 

3. Fő terület: Az önkéntesek irányítása  

4. Fő terület: Az önkéntes tevékenység soán szerzett képességek felismerése és fejlesztése 

5. Fő terület: Az önkéntes programok menedzsment támogatása 

6. Fő terület: Az önkénteseket érintő munkakapcsolatok kezelése és irányítása 

 

 

Az önkéntes mentor feladatai:  

 

 az önkéntes bevezetése, elindítása/a helyszín bemutatása  

 a kedvezményezettek felkészítése az önkéntessel való találkozásra 

 az önkéntes bemutatása a kollégáknak és az alkalmazottaknak 

 az önkéntes bemutatása a kedvezményezetteknek  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/2_menedzser-feladatai.pdf
https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/3_mentor-feladatai.pdf
http://oka.hu/sites/default/files/attachment/3/vmophunteljes.pdf
http://oka.hu/sites/default/files/attachment/3/vmophunteljes.pdf
http://oka.hu/sites/default/files/attachment/3/vmophunteljes.pdf
http://oka.hu/sites/default/files/attachment/3/vmophunteljes.pdf
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 a konkrét feladatok be-/ megmutatása az önkéntesnek 

 nyomonkövetés, dokumentálás (pl. jelenléti ív aláírása) 

 értekezletek megszervezése a kedvezményezettek és az önkéntesek számára 

 ÖSSZEHANGOLÁS: a kedvezményezettek igényeinek elemzése (megtalálni a megfelelő munkát az 

önkéntesnek)  

 közvetlen visszajelzést adni az önkéntesnek bármely esetben (jó és rossz) = azonnali reakció a helyszínen 

valós időben  

 jelentések készítése az önkéntes menedzser számára  

 az önkéntes értékelése az önkéntes menedzser felé 

 a konfliktusok kezelése a kedvezményezettek és az önkéntes között, vagy az önkéntesek között, vagy az 

önkéntesek és a kollégák között 

 az önkéntes munkájának elismerése (nem hivatalosan pl. köszönöm, jó munka volt!), az önkéntesek 

motiválása  

 mintegy közvetítőként működni (az információáramlás biztosítása) a többi kollégával, a menedzserrel, a 

kedvezményezettekkel és a többi önkéntessel való együttműködésben 

 elfogadni és megérteni az önkéntes programot 

 Szoros együttműködés az önkéntes menedzserrel telefonon, személyes vagy csoportos megbeszéléseken 

 Példát mutatni: hogyan kell másokat kezelni 

 Időt adni az önkéntesnek, hogy teljesen elmagyarázhassa a szituációt, mielőtt tanácsot adna neki 

 Megünnepelni az önkéntes sikereit, feljegyezni az ötleteit, javaslatait és továbbítani az önkéntes 

menedzsernek 

 Elfogadni az önkéntest, mint egy egyént, akinek saját élete van 

 Az emocionális helyzetek tisztázásában nem ítélkező és érzelemmel teli válaszokat adni 

 Elfogadni és jól viszonyulni az önkénteshez, aki nem osztja a mentor életstílusát és értékeit 

 Tiszteletben tartani az önkéntes önrendelkezési és függetlenségi jogát, kölcsönös tiszteletre és 

kommunikációra törekedni 

 Építeni az önkéntes önértékelését és motivációját a munkájára vonatkozó visszajelzés adásakor, 

megköszönni a munkáját és elismerésre javasolni 

 Segíteni az önkéntes intézményből való távozását 
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3. MODUL: Önkéntesek mentorálása a gyakorlatban  

Az önkéntes programok nagy részében (különösen, ahol az önkéntesek közvetlen kapcsolatban vannak a 

kedvezményezettel) az önkéntes mentor szerepe stratégiailag meghatározó, mivel ő az a személy, aki eldönti, milyen 

mértékben dolgozhatnak az önkéntesek közvetlenül a segítségre szoruló emberekkel. Ha valaki még sosem dolgozott 

korábban önkéntes mentorként, nagyon fontos, hogy gyakorlatot szerezzen a területen, hogy megtapasztalja a 

munka komplexitását és erősítse a képességeit. Az önkéntes mentornak ugyanolyan jól kell ismernie magát az 

intézményt, mint az önkénteseknek kiadott egyéni feladatokat. Az önkéntes mentornak ismernie kell a többi 

szereplő (önkéntes mentorok, önkéntes mendzserek, alkalmazottak, kedvezményezettek és családtagjaik) különböző 

feladatait és felelősségeit. Elvárás, hogy ismerjék a bizalmassági szabályokat, a kompetencia határokat, az etikai 

szabályokat és a felelősség témakörét. A Szociális Dolgozók Nemzeti Szövetsége (NASW), a világ legnagyobb 

tagszámú, szociális dolgozókat tömörítő szakmai szervezete kiadott egy etiaki kódexet a szociális munkára 

vonatkozólag. Ez hasznos lehet az önkéntes programban résztvevő szociális intézmények dolgozói, számára.  

 

Az ebben a fejezetben ajánlott gyakorlatok száma a rendelkezésre álló idő függvénye szerint alakítható, ezért a 

képzőnek óvatosan kell megterveznie a saját képzését. Csak a legfontosabb problémákat és témákat szabad 

tárgyalni. Az önkéntes mentorok fókuszálhatnak az önkéntes menedzserrel történő feladatleosztástól függő, 

különböző önkéntes menedzsment területekre. Így a gyakorlatok magukba foglalják a gyakran az önkéntes mentor 

által hozott legjellemzőbb menedzsment elemeket. Ezek a gyakorlatok bevezetik a résztvevőket az önkéntes 

szerepbe, az önkéntes munka ellenőrzésébe, az önkéntesekkel való értékelő ülések biztosításába, a visszajelzés 

adásába és probléma- vagy krízismegoldó szituációkat teremtenek. 

Célok:  

 Mentori készségek és az önkéntes program során esetlegesen felmerülő problémák kezelésének 

megismertetése  

 A mentorálási folyamat során felmerülő, különböző szituációk gyakorlása 

3/1 Szerepjáték – Mentorálás a gyakorlatban  

Időtartam   30 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Ez a gyakorlat személyes tapasztalatot biztosít az önkéntesek mentorálásáról.  

 

A képző háromfős csoportokra osztja a résztvevőket.  

 

Minden csapatban háromféle szerep van: egy önkéntes mentor, egy önkéntes és egy 

megfigyelő; minden csapattag választ egy szerepet. A képző megkéri az önkéntes 

mentori szerepet választókat, hogy tegyék fel a kezüket. A többieket is megkéri, hogy a 

saját szerepük említésénél jelentkezzenek. Így a képző meggyőződhet róla, hogy minden 

csapatban minden szerep gazdára talált. Minden szerepre két-két perc jut, majd a 

résztvevők szerepet cserélnek a saját csapatukon belül.  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/annex_code_of_ethics.pdf
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A képző az önkéntes mentor nevében elmagyarázza a feladatot az önkénteseknek (“Az a 

feladatod, hogy ebből a papírból hajtogass egy repülőt, két perced van!”) Az önkéntes 

mentorok elismétlik a csapatuknak az önkéntes feladatát a saját szavaikkal. A résztvevők 

megfigyelik, hogyan dolgozik együtt az önkéntes és az önkéntes mentor, de erről nem 

adnak visszajelzést a 3 forduló végéig. A képző pontosan méri az időt, és jelzi a 

szerepjáték kezdetét, illetve a szerepcsere időpontját.  

 

A szerepek 2 percenként cserélődnek. A képző újra kézfelemelésre kéri a résztvevőket, 

hogy meggyőződjön róla, mindenki tudja a szerepét, és erről minden csapatban 

megegyezés született.  

A képző most arra kéri az önkénteseket, hogy a következő másfél percben hajtogassanak 

egy papírcsákót, és aki készen van, tegye a fejére. A feladat másfél percenként váltakozik. 

A képzőnek meg kell győződnie, hogy a csapatban mindenki tudja a szerepét. A harmadik 

szakaszban a képző a következőt mondja: “Kedves önkéntesek, a világ legfontosabb 

feladatát adom nektek: kérlek, készítsetek egy papírhajót másfél perc alatt.”  

 

A három kör után elegendő időt kell hagyni az összegző kérdésekre. A következő 

kérdéseket kell feltenni a résztvevőknek:  

 

Az önkénteseknek: Hogy érezted magad önkéntesként? Mi volt a legnagyobb segítség? 

Volt bármi, ami miatt nem érezted jól magad? Mi segített volna még inkább? Mikor 

kellett segítséget kérned?  

 

Az önkéntes mentoroknak: Mikor kellett segítséget kérned? Hogyan kérted meg az 

önkéntest, hogy teljesítse a feladatot? Ki köszönte meg az önkéntes munkáját és ki 

mondta “KÖSZÖNÖM!” a végén? Ki és hogyan biztatta az önkénteseket?  

 

A megfigyelőknek: Hogyan viszonyult a mentor és az önkéntes egymáshoz? 

Megfigyelőként mit tapasztaltak?  

 

A képző felhívja a résztvevőket, arra hogy “Készítsünk listát!": Mit tanultál ebből a 

gyakorlatból, ami majd fontos lehet az önkéntes mentori munkában?  

Szükséges eszközök  A résztvevők számának megfelelő fehér papírlap, flipchart, filc  

 

3/2 Csoportmunka - Az önkéntes mentor és az önkéntes jellemzői és képességei 

Időtartam   30 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Alakítsunk ki 4 csapatot két témához (vagyis két csapat dolgozik az 1. Témával, kettő a 2. 

Témával):  
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1. Téma: Az önkéntes mentor jellemzői és képességei vagy ideális jellemvonásai  

Használjuk az önkéntes mentor feladatairól írt korábbi listát. Minden egyes feladathoz 

keressünk releváns tulajdonságokat (képességeket és attitűdöket). Pl.: Az önkéntes 

mentor feladata: Bemutatni az önkéntest a kedvezményezetteknek – Az ehhez a 

feladathoz kapcsolódó tulajdonságok: nyitottság a hátrányos helyzetben lévő önkéntes 

felé, türelmesnek kell lenni, amikor kérdeznek, jó kommunikációs képesség.  

 

2. Téma: Az önkéntestől elvárt attitűd és viselkedés az önkéntes mentor feladataival 

kapcsolatban  

 

Szintén az önkéntes mentor feladatlistájából dolgozik ez a csapat azon, hogy milyen 

elvárásokat lehet támasztani az önkéntesekkel szemben az önkéntes mentor feladataival 

kapcsolatban – ahol ez releváns. Pl. Az önkéntes mentor bemutatja az önkéntest a 

kedvezményezetteknek. – Az önkéntes releváns tulajdonságai: kérdezés képessége, 

bemutatkozás, türelem és tolerancia a kedvezményezettekkel szemben. 

Minden csapatnek fel kell írnia az ötleteit a flipchartra.  

 

Minden csapat előadja az eredményeit az egész csoport számára. Elegendő időt kell 

hagyni a megbeszélésre és a kérdésekre.  

Szükséges eszközök  A korábbi flipchartok, nyomtatott anyag, filcek  

 

 

3/3 Csoportmunka – Az önkéntesek bevezetési folyamata 

Időtartam   30 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A cél egy olyan adekvát és minden részletre kiterjedő eljárás kidolgozása, mely bevezeti 

az új önkénteseket a szociális intézménybe.  

 

A képző egy rövid beszélgetéssel kezdi ezt az ülést, a következő kérdésről: “Milyen volt az 

első napod az új munkahelyeden? Mit méltányoltál és mi nem tetszett benne?”  

Ezen a ponton a képző hivatkozhat a Bevezetés a szervezetbe ellenőrző listára és 

említheti a bevezetés fejezetet az “Önkéntes programok kialakítása szociális 

intézményekben” című Útmutató Önkéntesek bevezetése című fejezetére. 

A képző max. 5 fős csapatokra osztja a csoportot. Az ugyanabból az intézményből érkező 

alkalmazottaknak egy csapatban kell dolgozni. A képző kiosztja az oktatási segédanyagot 
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és megkéri a résztvevőket, hogy töltsék ki együtt.  

15 perc után a csapatoknak az egész csoport előtt kell beszámolni a munkájukról.  

Szükséges eszközök  A4-es papírlapok, tollak  

Oktatási segédanyag Önkéntesek bevezetése az intézménybe – ellenőrző lista 

 

 

Visszajelzés az önkénteseknek  

Az önkéntesekkel való együttműködés nem mindig könnyű. Néha esetleg útban vannak, vagy akadályozzák a munkát. 

Ne feledd, hogy az önkéntes és a szervezet ugyanazért a célért dolgozik, vagyis hogy a klienseket egy élhetőbb 

élethez segítse hozzá megfelelő gondozással és számukra kellemes tevékenységekbe való bevonással. Abban az 

esetben, ha az önkéntessel való együttműködés kudarcot vall, a visszajelzésre vonatkozó következő szabályok 

segíthetnek a közös munkáról folytatott beszélgetésben: 

 Ne nyilvánosan adj visszajelzést 

 Teremts védett környezetet  

 Kezdd a beszélgetést pozitív dologgal, pl. “Szerintem rendkívüli dolog, hogy minden kedden idejössz, hogy 

sétálj M. nénivel.” Ha csak kritikát fogalmazol meg, a másik nem fog változtatni a viselkedésén és a közös 

munka nem javul majd 

 Ne a személyről, hanem a viselkedéséről adj visszajelzést  

 Legalább annyit pozitív visszajelzést adj, amennyi negatívat  

 Légy nagyon konkrét, világos  

 Tegyél föl értelmező kérdéseket és hagyd reagálni a partnert, pl. “Tudod, miről beszélek?” vagy “Érted, hogy 

mire gondolok?”  

 Kérdezd arról a feladatról, amivel nem boldogul  

 Tisztázd az elvárásokat és a konkrét célokat 

 Az a cél, hogy az önkéntes is tanuljon a visszajelzésből, ezért tegyél javaslatokat arra, hogyan tud változtatni 

a viselkedésén  

Ne feledd, hogy mentorként mindig tanulnod kell és bővítened kell a tudásodat. A fejlődésre mindig van lehetőség.  

Kérj visszajelzést az önkéntesektől a mentori munkádról, változtass és az önkéntesek igényeihez igazítsd a 

tevékenységedet. Ha több önkéntessel is dolgozol, ne feledd, hogy mindenki különböző. Az ideális megközelítés az, 

hogy senki sem a másikért dolgozik. Legfontosabb a rugalmasság.  

 

3/4 Páros munka – Visszajelzés az önkéntesnek 

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/4_bevezetc3a9si_ellenorzo_lista.pdf
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Időtartam   20 – 60 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

Az ápoló (mint önkéntes mentor) és az önkéntes közti párbeszéd hangnemének 

gyakorlása az alábbi szituációkban. Mindenképpen kell visszajelzést adni. Használják a 

visszajelzés szabályait. Cseréljenek szerepet, ha van elég idő rá.  

A képző adjon 60 percet a gyakorlatra és ossza hármas csapatokba a résztvevőket: egy 

mentor, egy önkéntes és egy megfigyelő. A szekció végén mindenki elmondja a saját 

tapasztalatait.  

1. Az önkéntes elfelejtette a bentlakót a szobájából a közösségi kávézóba vinni.   

2. Miközben egy ügyféllel dolgoztál, az önkéntes kopogás nélkül bement a 

kedvezményezett szobájába annak ellenére, hogy a “foglalt” figyelmeztető jelzés be volt 

kapcsolva.  

3. Az önkéntesnek van elég ideje elvégezni a feladatait, míg neked, szakemberként 

kevesebb időd van és rohannod kell. Ez elkerülhetetlenül bosszúságot okoz mindkét fél 

részére.  

4. Az önkéntesnek elárulsz egy, szerinted a munka szempontjából fontos dolgot a 

betegről. Mivel egy kis közösségben élsz és dolgozol, az önkéntesnek elmondott 

információ néhány héttel később, egy másik úton visszajut hozzád. Az önkéntes nem 

megfelelően kezelte a beteg magánélethez való jogát. 

5. Az önkéntes két órával a munkakezdés előtt telefonál, hogy nem tud jönni. Hirtelen 

nagy bajba kerülsz. 

A képző vonatkozó reflektív kérdései a következők:  

Ki osztaná meg a fontos tapasztalatait?  

Mi volt számodra a legnehezebb a gyakorlatban és miért?  

Mit csinálnál másként ez után a beszélgetés után?  

Forrás/hivatkozás :  edition has been created within the “Zorg beter met vrijwilligers”, a project of Vilans 

conducted in cooperation with MOVISIE, Sting, Agora. www.zorgbetermetvrijwilligers.nl 

 

Értékelő beszélgetés  

Az értékelő beszélgetéseket előre meg kell tervezni és érdemes rendszeresen megtartani (Kármány és Kónya, 2008). 

Ezek spontán beszélgetések is lehetnek, ha az szervezetnek vagy az önkénteseknek olyan problémájuk adódik, 

melyek veszélyt jelentenek a feladat sikeres elvégzésére vagy hátrányosak lehetnek a szervezet szempontjából. Az 

értékelő beszélgetés egy jól strukturált megbeszélés, amely rendszeres lehetőséget nyújt az önkéntesek 

tevékenységénék támogatására és értékelésére. Leggyakrabban a következő kérdéseket, témákat érinti: 

 Hogyan érzi magát az önkéntes mentor és az önkéntes a szociális intézményben, az önkéntes program 

résztvevőjeként? (bemelegítő kérdés)  

http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/
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 Hivatkozzunk az esetleges megelőző beszélgetésekre ebben  a témában 

 Mindkét félnek készülnie kell a feladatok kvantitatív és kvalitatív értékelésével. Mit csinált az önkéntes eddig, 

milyen tevékenységekben vett részt a legutóbbi beszélgetés óta? 

 Milyen problémái voltak/vannak az önkéntesnek?  

 Milyen megoldásokat talált rájuk?  

 Ha még megoldatlan a probléma, a beszélgető felek együttesen keresnek megoldási lehetőségeket a 

problémára 

 Az önkéntes pozitív megerősítése (hangsúlyozni az erősségeket, és a sikeres megoldásokat)  

 Miben kéne az önkéntesnek tovább fejlődnie? Ki fog neki segíteni hogy elérje ezt a célt?  

3/5 Szerepjáték – Az önkéntessel felmerülő probléma szimulációja 

Időtartam   50 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző elmagyarázza az értékelő megbeszélés során adott visszajelzés fontosságát és 

szabályait, és kijelöl személyeket a mentor, az önkéntes és a kliens szerepére.  

A képző titokban mondja el minden játékosnak az alkalmi szerepét és 20 percet ad a 

játékra. Először az önkéntes mentor beszél a kedvezményezettel, hogy megértse a 

problémát. Ezután a mentor az önkéntessel folytat egy értékelő beszélgetést. Ehhez a 

képzőnek el kell magyaráznia a legfontosabb kérdéseket és alapelveket, melyeket az 

értékelő beszélgetés során követni kell.  

A többi résztvevőnek – a “megfigyelőknek” – le kell írniuk a pozitív és negatív 

észrevételeiket.  

A “szereplőknek” titokban elmondott szituációk:  

Az önkéntes mindig késik, nem dolgozik rendesen és figyelmetlen, elvesztette a 

motivációját.  

A mentor minden fél számára elfogadható megoldást keres.  

A szervezet kliense: Az önkéntes mindig elkésik, de a kliens nem érti a helyzetet, mert 

nem tudja, hogy a szóban forgó személy önkéntes és nem a szociális intézmény 

alkalmazottja. A kedvezményezett szeretne beszélni a helyzetről a szervezet vezetőjével. 

A jelenetek végeztével a résztvevők megbeszélik a szerepjátékot. Először a szereplők 

adnak visszajelzést arról, hogyan érezték magukat a szerepükben, majd a megfigyelők 

mondják el a véleményüket a szereplők attitűdjéről.  

Szükséges eszközök  A4-es papírlapok, tollak  

Kiosztandó anyag  Minden szereplő kap egy nyomtatott példányt a szerepéről 
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Az önkéntesek motiválása és jutalmazása  

 

Mivel az önkéntes mentorok közvetlen kapcsolatban vannak az önkéntesekkel, nagy hatással vannak a 

motiváltságukra. Hamar József jegyzetének, Strenner Szilárd által történő átalakítása, kiegészítése nyomán az alábbi 

12 alapelvet javasolják az önkéntesek motiválása során: 

1. Természetesség: Vállald fel önmagad! Mondd, amit gondolsz és tedd, amit mondasz! Lazíts! Légy 

közvetlen, Törekedj az „én rendben vagyok” állapotára! 

2. Nyitottság, tolerancia, érdeklődés: Légy aktív, érdeklődő! Észleld, majd fogadd el önkénteseid másságát! 

3. Kapcsolat, empátia: Lásd el információkkal, lehetőségekkel az önkéntest! Légy fizikailag elérhető 

számára. Teremts vele rendszeresen kapcsolatot. Légy hozzá empatikus! 

4. Szabadság, kreativitás, kezdeményezőkészség: Tedd lehetővé és ösztönözd önkénteseid ALKOTÓvá 

válását! Adj teret az önkéntesnek! 

5. Egyéniség: Keresd és azonosítsd az önkéntesek  a) motivációját,  b) érdeklődési területeit, c) 

kommunikációs stílusát,  d) készségeit és kompetenciáit és  e) erősségeit.  

6. Ér passzolni! (elfogadás): Az önkéntes mindig mondhasson nemet arra a feladatra, amit szerettél volna 

neki adni. 

7. Visszajelzés: Bíztasd az önkéntest az elismerés és a konstruktív kritika gyakorlására! Jó példával magad 

járj elöl! 

8. Felelősségvállalás: Következetesen kérd számon az önkéntesektől a rájuk bízott kihívást jelentő 

feladatot! Fontos szempont az átlátható megállapodások (keretek) létrehozása és ezek betartása.   

9. Törődés: Figyelj az önkéntesek személyes problémáira. Nyújts neki segítséget kompetenciahatáraidon 

belül.  

10. Eredmények, sikerek: Segítsd hozzá, hogy mérhető eredményeket érjenek el az önkéntesek, 

befejezhessenek feladatokat. Legyenek közös eredmények, melyekben megvan a saját feladatuk is, 

melyeket ünnepelhettek. 

11. Bizalom: Adj bizalmat az önkénteseknek! Kapjanak felelősségteljes feladatot, és engedd őket hibázni. A 

bizalom kialakulását a kölcsönösség működteti.  

12. Hitelesség: Mindezek csak akkor fognak működni, ha magadévá válnak az alapelvek, te is ezek szerint 

működsz.  

 

3/6 Ötletbörze – Mi motiválja az önkénteseket?  

Időtartam   30 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A gyakorlat célja annak a kitalálása, hogy mi motiválja az önkénteseket, hogy az adott 

munkakörnyezetben maradjanak. Hogy kiderüljenek a munkakörülmény motivációi, a 

résztvevők ötletbörzét tartanak arról, hogy számukra egy munkakörnyezetben mi 
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számít értéknek.  

A képző arra kéri a résztvevőket, hogy gondolják át, mit várnak el egy ideális 

munkahelytől, és gyűjtsék össze, milyen dolgoktól éreznék magukat elégedettnek, 

értékesnek és motiváltnak, többek között a munkakörülmények, környezet, 

menedzsment, a kollégákkal való kapcsolat és a munka terén.A képző az ötleteket 

flipchartra írja.  

 

Szintén fontos, hogy összegyűjtsék a negatív tapasztalataikat és a legrosszabb példákat, 

melyek előfordultak már a munkájuk során. (pl. a haszontalanság, vagy a nem 

kedveltség érzése). 

 

Amint mindkét lista készen van, a képző kérdések segítségével elegendő időt biztosít a 

visszajelzésekre, pl.:  

Mit gondolsz erről az önkéntesek esetében?  

Ezek közül melyeket tudnád elkerülni és hogyan?  

Melyiket tudnád bevezetni/alkalmazni a saját önkéntes programodban?  

Szükséges eszközök  Flipchart, filcek  

 

 

3/7 Egyéni munka – A mentorálás folyamatának megtervezése 

Időtartam   35 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A feladat célja az önkéntes mentorálási folyamatának megtervezése és visszajelzés 

adása. 

A képző arra kéri a résztvevőket, hogy önállóan dolgozzák ki a saját mentori folyamatuk 

ütemtervét. A résztvevőknek végig kell gondolniuk, hogy az önkéntesek mentorálása 

során milyen feladatok merülnek fel, majd kapnak tollat és papírt.  

 

Nincs jó megoldás – minden terv hasznos.  

Az egyéni munkákat az egész csoport előtt bemutatják a résztvevők és megbeszélik a 

kérdéseket. A résztvevők ötleteket kaphatnak egymás munkáiból. (20 perc)   

Szükséges eszközök  A4-es papírlapok, tollak 

 

 

3/8 Csoportmunka – Krízishelyzetek összegyűjtése és megoldása 

Időtartam   50 perc 
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Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző arra kéri a résztvevőket, hogy gyűjtsenek össze lehetséges krízishelyzeteket és 

írják fel a flipchartra. Ezekből 4-6 esetet kell kiválasztani. A csoportot annyi csapatra kell 

osztani, ahány krízishelyzet felkerült a flipchartra.  

 

Minden csapat kidolgoz egy vagy több megoldás-forgatókönyvet és bemutatja az egész 

csoportnak a következő módok valamelyikén: előadás, novella, színi előadás, stb. (20 

perc). 

Minden csapat 3 perc alatt mutat be egy forgatókönyvet a csoportnak (20 perc). 

A megjegyzések és reakciók számára elég időt kell hagyni.  

Ez a gyakorlat többek között a következő problematikus helyzetekre irányíthatja a 

figyelmet: 

 Önkéntesek közötti feszültség  

 Az önkéntes hibázik vagy kárt okoz  

 Az önkéntes menedzser és az önkéntesek közötti félreértés, elégedetlenség 

vagy tiszteletlenség  

 A személyzet önkéntesekkel szembeni negatív attitűdje/tapasztalatai  

Szükséges eszközök  Flipchart, papír, filcek  

 

Az önkéntes mentori szerep veszélyei, dilemmái és kérdései  

 Nincs elég idő / pénz / alkalmazott erre a pozícióra  

 Kollégák közti konfliktusok – Miért ő kapta ezt a pozíciót és nem én?  

 “Csak egy újabb probléma!” (Mármint az önkéntes mentor szerep) 

 Technikai akadályok – Mikor tudok találkozni az önkéntessel? Hogyan biztosítom az eszközöket és a 

forrásokat az önkéntes számára?  

 Fiatal önkéntesek – innovatív ötletek – idősebb emberek/önkéntesek – nehezen kezelhető helyzet  

 Hogyan kapok visszajelzést a kollégáktól, és hogyan kezelem ezeket?  

 Kihez fordulhatok konfliktus esetén? 

 Mindenki számára egyenlő jutalmazás / juttatás 

 Önkéntes – mentor kapcsolat: mi van, ha nem jönnek ki egymással?  

 Üvegfal effektus = a szociális intézmény átláthatósága az önkéntesek megérkezésekor – Mit lehet és mit nem 

lehet megosztani az önkéntesekkel? Számít, hogy hogyan osztunk meg valamit?  

3/9 Csoportmunka – Az önkéntes mentori szerep veszélyei, dilemmái és kérdései  
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Időtartam   40 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A 9. és 10. gyakorlat az időtől függően egyben vagy külön is elvégezhető. Ha van elég 

idő, akkor érdemes plusz 25 percet eltölteni csak azzal, hogy milyen hasznot hoz a 

szociális intézményeknek az önkéntes mentor szerepkör (ld. 3/10. gyakorlat).  

Az a cél, hogy elemezzük a bármely szociális intézményben alkalmazott önkéntes 

mentor szerepével kapcsolatos dilemmákat.  

A csoportot két csapatra kell bontani, mindkettő flipchart papírt és filceket kap. A 

csapatok 10 percet kapnak az akadályokkal és előnyökkel kapcsolatos ötletbörzére, 

úgymint az érvelésre az önkéntes mentori pozíció mellett és ellen. (Ha van elég idő a 

3/10. gyakorlatra, akkor most csak a hátrányokra érdemes koncentrálni, az előnyöket 

ki kell hagyni!)  

Amint mindkét csapat kész van, bemutatják az eredményeiket. A képző összegyűjti az 

akadályokat és dilemmákat, és felírja őket a flipchartra.   

Ezt követően a képző 4 csapatot alakít ki. Mindegyik kiválaszt 2-3 fent említett 

akadályt, és 15 perc alatt kitalálják a lehetséges jó megoldásokat.  

A kidolgozott eredményeket bemutatják az egész csoportnak. A kérdésekre és 

reakciókra elegendő időt kell hagyni.  

Szükséges eszközök  Flipchart papírok, A4-es papírlapok 

 

 

Választható gyakorlat: 3/10 Csoportmunka – Az önkéntes mentori szerep előnyei 

Időtartam   25 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A cél, hogy összegyűjtsük az önkéntes mentori szereppel kapcsolatos, bármelyik 

szociális intézményben lehetségesen felmerülő hasznokat és előnyöket.  

A csoportot ketté kell bontani, mindkettő flipchart papírt és filceket kap. A csapatok 

10 percet kapnak az előnyökkel kapcsolatos ötletbörzére, vagyis az önkéntes mentori 

szereppel kapcsolatos vitára.  

Ha készen vannak, mindkét csapat bemutatja az eredményeit az egész csoportnak. A 

képző összegyűjti az előnyöket és felírja a flipchartra.  

A kérdésekre és reakciókra elegendő időt kell hagyni.  

Szükséges eszközök  Flipchart papírok, filcek  
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4. MODUL: A képzés zárása  

  

4/1 Csoportos megbeszélés – A képzés zárása  

Időtartam   30 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A flipchartra egy koordinátarendszert kell felrajzolni. A koordináták megjelölése 

legyen azonos a képzés által kitűzött minőségi célokkal, és amelyeket a képzés végén 

mérni fognak. Pl. hasznos / vidám.  

Miután kijelöltük a kezdőpont helyét, a résztvevők bejelölik értékelésük pontszámát a 

flipcharton (3 perc).  

 

Ezután újra körbeülnek. Minden egyes résztvevő elmondja az értékelő pontjait és 

kiválasztja az egész képzésből azt a momentumot, amit saját maga számára a 

leghasznosabbnak ítél meg. A résztvevő azt is elmagyarázza, hogy a szóban forgó 

elemet hol tudná használni. A képző arra is megkéri a résztvevőt, hogy mondja el a 

negatív és kellemetlen tapasztalatokat is.  

Végül a képző kiosztja az okleveleket a résztvevőknek.  

Szükséges eszközök  Flipchart, vastag színes filcek  

 

4/2 Egyéni munka – Előre elkészített kérdőív a képzés hivatalos értékeléséhez  

Időtartam   10 perc 

Leírás (folyamatlépések 

a képzőnek összegző 

kérdésekkel)  

A képző felhívja a figyelmet a SoVol project kézikönyveire to SoVol project 

kézikönyveire.  

A résztvevőket arra kéri, hogy hasznos visszajelzést adjanak arról, hogyan lehet a 

jövőben fejleszteni a képzést. Fontos a szervezet számára, hogy részletes írásbeli 

http://www.sovol.wordpress.com/outcomes
http://www.sovol.wordpress.com/outcomes
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visszajelzéseket kapjon és ne csak az értékelő számokat az íveken.  

Az értékelés segíthet beazonosítani a fejlesztésre szoruló területeket és 

hatékonyabban megvalósítani a következő képzést.  

Szükséges eszközök  Tollak 

Oktatási segédanyag Értékelő kérdőív  

https://sovol.files.wordpress.com/2019/03/5_ertekelo_lap_mentor.pdf
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