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Önkéntesek felkészítése nemzetközi önkéntes szolgálatra (E-001104/2015/D017) 

 
Képzésünket olyan személyeknek ajánljuk, akik külföldi ifjúsági és önkéntes programokban kívánnak 

részt venni, elsősorban a világ migrációs kibocsátó területein. A képzés résztvevői megismerik az 

önkéntes feladatellátás és társadalmi felelősségvállalás alapfogalmait, a célterület vallási, etnikai és 

kulturális hátterét, viselkedési normáit, és a leggyakrabban előforduló konfliktus- és válsághelyzeteket, 

továbbá alapszintű önismereti és interkulturális kommunikációs technikákat sajátítanak el. Képzést 

sikeresen elvégzők számára tanúsítványt állítunk ki. 

A képzés célja: azon szakemberek ismereteinek bővítése és készségeik fejlesztése, akik külföldi ifjúsági 

és önkéntes programokban kívánnak részt venni, elsősorban a világ migrációs kibocsátó területein. 

A résztvevők a képzés során olyan ismereteket és készségeket sajátítanak el, amelyek segítségével 

képesek lesznek a különböző önkéntes és szociális segítő tevékenységek nemzetközi és az európaitól 

eltérő kultúrájú, vallási és etnikai környezetben történő hatékony elvégzésére. További cél a nemzetközi 

önkéntes programokban való részvételhez és a vállalt feladatok sikeres ellátásához szükséges 

menedzsment-, motivációs és kommunikációs technikák, az európai kultúrkörön kívüli vallási és 

kulturális alapismeretek, szokások megismerése és elsajátítása, az önkéntességre vonatkozó hazai és 

nemzetközi jogi szabályozás, illetve a hazai és a nemzetközi önkéntes szervezetek megismerése, nem 

utolsó sorban pedig a társadalmi felelősségvállalás ezen formájához és a segítségnyújtáshoz 

elengedhetetlen alapvető készségek és képességek fejlesztése. 

A képzés célcsoportja: minden olyan személy, aki külföldi ifjúsági és önkéntes programban kíván részt 

venni. 

Képzési idő: 40 óra, 4 nap. 

A képzés formája: csoportos képzés, maximum 20 fős csoportban. Megengedett hiányzás mértéke: -. 

A képzési programba való csatlakozás feltétele: középfokú végzettség. A képzéshez kapcsolódó – 

választható - szolgáltatás: előzetes tudásmérés. Amennyiben igénybe kívánja venni, kérjük jelezze a 

rita.zambo@erifa.hu emailcímen. 

Tananyagegységek: 

- A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 iránymutatásai, a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű 

önkéntes tevékenységről, valamint NÖT és a Hungary Helps Program bemutatása (4 óra) 

- Önismeret és interkulturális kommunikáció (7 óra) 

- Szociális segítés és önkéntesség (5 óra) 

- Vallási, etnikai és kulturális különbségek (12 óra) 

- Egészségügyi felkészítés (5 óra) 

- Válsághelyzetek és kríziskezelés (7 óra) 

- A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány. 


