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Önkéntesek összefogása és vezetése- önkéntes koordináció alapszinten (E-001104/2015/D014) 

 
30 órás csoportos képzésünket olyan minimum középfokú végzettséggel rendelkező személyeknek 

ajánljuk, akik önkéntes programban szervezőként más önkéntesek összefogásával foglalkoznak. A 

képzésen résztvevők megismerik az önkéntes munka és a társadalmi felelősségvállalás fogalmát, a 

Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 iránymutatásait és a célcsoport jellemzőit. Ezen felül képessé 

válnak arra, hogy felismerjék az önkéntes koordináció menedzsment feladatait, megtervezzék és 

irányítsák, valamint megfelelően alkalmazzák az interperszonális kommunikáció eszközeit. 

 

A képzés célja olyan felnőttek ismereteinek bővítése és készségeik fejlesztése, akik ifjúsági önkéntes 

programban részt vevő fiatalokat (14-25 éves korosztály) kívánnak koordinálni egy adott önkéntes 

program megvalósulása érdekében. Cél, az önkéntes program sikeres lebonyolításához szükséges 

menedzsment feladatok és az önkéntesek összefogásához szükséges csoportvezetői, kommunikációs 

feladatok megismertetése, valamint az önkéntességre vonatkozó jogi szabályozás megismerése, a 

társadalmi felelősségvállalás közvetítéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése. 

 

A képzés célcsoportja: Minden olyan minimum középfokú végzettséggel rendelkező személy, aki 

önkéntes programban szervezőként más önkéntesek összefogásával foglalkozik. 

 

Képzési idő: 30 óra (7 óra elmélet, 23 óra gyakorlat) 

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

A teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének módja a felnőttképzési szerződésben meghatározott 

írásbeli kérdőív. 

A képzéshez kapcsolódó – választható - szolgáltatás: előzetes tudásmérés. Amennyiben igénybe kívánja 

venni, kérjük jelezze a rita.zambo@erifa.hu emailcímen. 

Tananyagegységek: 

• Önkéntesség a társadalomban, a társadalmi felelősségvállalás, az önkéntesség alapjai (8 óra) 

• A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 iránymutatásai és a 2005. évi LXXXVIII. törvény a  

közérdekű önkéntes tevékenységről (3 óra) 

• Az ifjúságot mozgató motivátorok és az önkéntes aktivitások területeinek kapcsolódása (4 óra) 

• Az önkéntes menedzsment feladatai, vezetői szerepek (7 óra) 

• Önismeret és kommunikáció, csoportdinamikai, közösségfejlesztési alapok (8 óra) 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: tanúsítvány. 


