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Mi is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható 
erre a kérdésre. Az első: „Training Kit” (magya-
rul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit.  
A második a szó hangzásával kapcsolatos: a T-kit 
angol kiejtése hasonló a „Ticket” (jegy) szóéhoz. 
Utazásaink során jegyre van szükségünk. A borí-
tón látható figura, Spiffy, vonatjeggyel a kezében
útra kel, hogy új ismeretekhez jusson. A T-kit so-
rozat köteteit mindenki számára jól használható 
munkaeszköznek szánjuk. Pontosabban, ifjúság-
segítők és képzők számára szeretnénk olyan elmé-
leti és gyakorlati segédeszközt biztosítani, amelyet 
munkájuk és a fiataloknak tartott képzések során
használhatnak.

A T-kit sorozat különböző kulturális, szakmai és 
szervezeti háttérrel rendelkező emberek egy éves 
közös munkájának eredménye. Trénerek, civil 
szervezetek vezetői és szakírók együttes munkájá-
nak eredményeként magas színvonalú kiadvány-
ok születtek, melyek a célcsoport szükségleteire 
összpontosítanak úgy, hogy figyelembe veszik az
egyes témák Európa-szerte változó megközelítési 
módjait. 

A T-kit sorozat az Európa Tanács és az Európai 
Bizottság között létrejött, az európai ifjúságsegítők
képzésével kapcsolatos együttműködés egyik ter-
méke. A két intézmény együttműködése a T-kitek 
megjelentetésén kívül magában foglal még képzé-
seket, a Coyote magazin kiadását, és egy dinami-
kus internetes honlap működtetését. 

A www.training-youth.net címen megtalálhatók 
az együttműködési programmal kapcsolatos ak-
tuális információk (új kiadványok, felhívások kép-
zési programokra stb.) és elektronikus formában 
letölthetők a T-kit sorozat kötetei.

Beköszöntő a T-kit sorozathoz Előszó a magyar kiadáshoz

Belegondolt már abba, mit jelent önkéntesnek lenni? 
Mit jelent önkéntes szolgálatot teljesíteni egy idegen 
országban? Más nemzetiségű emberekkel dolgozni? 
Közöttük élni, beilleszkedni, megérteni őket? Mit 
jelent idegen nyelven elmondani gondolatainkat, a 
világról alkotott véleményünket, érzéseinket? Mit 
jelent hosszabb-rövidebb időt távol tölteni az ott-
hontól, barátoktól, a szülőktől, a megszokott, ismert 
utcáktól? Mit jelent egyedül kiállni érdekeinkért, 
vágyainkért, szükségleteinkért? Mit jelent felfedezni 
önmagunkat, rácsodálkozni a világra, új, ismeret-
len, olykor furcsának tűnő dolgokat kipróbálni?

Mit jelent egy olyan fiatallal együtt dolgozni, aki el-
jön hozzánk, hogy a fent felsoroltakat átélje, adjon, 
segítsen, velünk dolgozzon, lelkesedjen, tanuljon, 
változzon, világot lásson?

Nos, mit is jelent mindez? Számtalan kultúra ta-
lálkozását, kihívásokat, problémamegoldásokat; 
néha egyedüllétet vagy magányt, konfliktust; leg-
többször viszont sok-sok különböző nemzetiségű 
barátot, rengeteg új tapasztalatot, élményt, kalan-
dot, tudást. 

Ezt jelenti a nemzetközi önkéntes szolgálat. 

Miért lesz valaki önkéntes? Mi motiválja az embe-
reket az önkéntes szolgálatra? Ezekre a kérdésekre 
az önkéntesek általában az alábbi válaszokat ad-
ják: érzékenység a társadalmi problémák iránt, 
jótékonykodás, belső elkötelezettség, segítés, a vál-
toztatás igénye, kalandvágy, személyes élmény, elhi-
vatottság, szeretet hiánya, önmegvalósítás, tanulási 
kedv, közösséghez tartozási vágy…

Mit nyer az önkéntes a szolgálattal? Elismertséget, 
tiszteletet, megbecsülést, új kapcsolatokat, válto-
zást, önbizalmat, elfogadást, tudást, önmegvaló-
sítást, tapasztalatcserét, önállóságot, élményeket, 
nyelvtanulást, utazást, kalandot, kultúrát, szabad-
ságot… 

Ezekre és a többi, önkéntes szolgálattal kapcso-
latos kérdésére a válaszokat megtalálja ebben a 
T-kitben. 

Mobilitás

Kiadja az Európa Tanács
F-67075 Strasbourg Cedex

© Az Európa Tanács és az Európai Bizottság, 2000. július
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A T-kit sorozat kötetei

T-kit 1
Organisational Management

(Szervezetmenedzsment)

T-kit 2
Methodology in Language Learning

(A nyelvtanulás módszertana)

T-kit 3
Project Management

(Projektmenedzsment)

T-kit 4
Intercultural Learning

(Interkulturális tanulás)

T-kit 5
International Voluntary Service
(Nemzetközi önkéntes szolgálat)

T-kit 6
Training Essentials

(Amit a képzésről tudni kell)

T-kit 7
Under Construction: Citizenship, Youth and Europe
(Előkészületben: Állampolgárság, ifjúság és Európa)

T-kit 8
Social Inclusion

(Egyenlő esély fiataloknak)

T-kit 9
Funding & Financial Management 

(Forrásteremtés)

T-kit 10
Evaluation 

(Az értékelés módszertana)

A T-kitekkel és a fordításokkal 
kapcsolatos legfrissebb információk a

www.training-youth.net
internet-címen találhatók meg.
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Bevezető

Az önkénteseket a mozgalom kezdeteitől fogva az 
hajtja, hogy együttes erőfeszítések eredményeként 
pozitívan járulhassanak hozzá egy igazságosabb 
és békésebb életet élő társadalom megteremté-
séhez. A béke, a nemzetek és kultúrák kölcsönös 
megértése, a barátság és az együttműködés képe-
zik az önkéntes szolgálat céljainak alapjait. Mind-
ezeknek a céloknak a megvalósulását a szabad, 
személyesen meghozott döntés eredményeképpen 
meghozott együttes elköteleződés és a különböző 
hátterű emberek és csoportok együttléte szolgálja. 
Ezzel egy időben az önkéntesek egy konkrét pro-
jekt megvalósulását is segítik. 

De az önkéntes szolgálat nem csupán a társada-
lomnak vagy az adott projektnek válik hasznára. A 
nemzetközi önkéntes programok jellemzője, hogy 
mind az önkéntesek, mind az őket fogadó közös-
ségek tanulnak a program nyújtotta tapasztalatok 
során. Azáltal, hogy az önkéntesek és a helyi em-
berek együtt dolgoznak és élnek, kicserélik a világ-
ról alkotott véleményüket, új készségeket tanulnak 
egymástól, és remélhetőleg nyitottabbá válnak a 
kulturális, vallási, szexuális stb. sokszínűség kap-
csán. A program nemzetközi volta lehetővé teszi 
az önkéntesek számára, hogy olyan emberektől és 
emberekkel tanuljanak, akik a sajátjukhoz képest 
más háttérrel rendelkeznek.

Ezek a célkitűzések állnak a nemzetközi önkén-
tes szolgálat középpontjában. Ennek ellenére nem 
mindegyik célkitűzés magától értetődő, és az sem 
biztos, hogy a programban részt vevő minden 
szereplő számára mindez egyformán nyilván-
való lenne. A fent felvázolt tanulási folyamatot 
sok ponton kell segíteni, különben az eredetileg 
az interkulturális tanulást célzó projekt könnyen 
frusztráló tapasztalattá válhat, amennyiben pél-
dául az önkénteseket nem készítik fel megfelelő-
képpen a külföldön rájuk váró élményekre. Noha 
az önkéntes szolgálati projektek alapja az egyének 
önkéntesen és térítésmentesen vállalt munkája, a 
projektek körültekintő szervezést, megfelelő elő-
készítő és utókövető tevékenységeket és jelentős 
emberi és anyagi erőforrásokat igényelnek. 

Ez a T-kit azért született, hogy segítséget nyújtson 
az ifjúságsegítőknek a nemzetközi önkéntes szol-
gálati programok megszervezésében. A könyv szá-
mos olyan tényezőt, körülményt tárgyal, amelyek 
hozzájárulnak a projektek sikeréhez. Egyúttal azt 

is bemutatja, hogy melyek az elkerülendő csapdák, 
valamint azt, hogy hogyan vezessük be az önkén-
teseket és a fogadó és küldő szervezeteket az ön-
kéntes szolgálat jelentette kalandba. Harmadrészt 
pedig: a nemzetközi önkéntes szolgálat területén 
dolgozó képzők is inspirációt meríthetnek belőle a 
munkájukhoz.

Mivel a könyv terjedelme korlátozott, kénytele-
nek voltunk választani, hogy milyen szempontból 
közelítsük meg a témát. Az Európa Tanács és az 
Európai Bizottság között létrejött az európai ifjú-
ságsegítők képzésével kapcsolatos együttműködés 
keretében, amelyben ez a könyv íródik, mi is fő-
ként az európai közönséghez szólunk, még akkor 
is, ha az említett elvek az adott országon belüli és 
az interkontinentális programokra is vonatkoz-
nak. Könyvünk a fiatalokat érintő projektekre
összpontosít, de az eszközök, amelyeket leírtunk, 
kisebb-nagyobb változtatásokkal bármilyen kor-
csoportra alkalmazhatók. A nemzetközi önkéntes 
szolgálati programok hozzáférhetőségének érde-
kében külön hangsúlyt helyeztünk a szakmai ta-
pasztalattal nem rendelkező önkénteseknek szóló 
programokra (mindezzel kapcsolatban lásd 1.2  
Az önkéntes szolgálat különböző dimenziói). Így 
mindenki maga döntheti el, hogy a T-kit mely 
elemeit használja fel az általa szervezett önkéntes 
projekt megvalósításakor. 
Az első fejezet átfogóan foglalkozik a nemzetközi 

„A nemzetközi önkéntes szolgálat nem önmagában 
létező cél, hanem eszköz.”

önkéntes szolgálat fogalmával és annak tartalmá-
val, elmagyarázza az alapvető kifejezéseket (1.1), az 
önkéntes szolgálat különböző dimenzióit (1.2) és 
társadalmi-történelmi kereteit (1.3). Megvizsgálja, 
miért lesz valakiből önkéntes (1.4), és inspiráció-
ként példákat hoz olyan területekre, amelyeken 
önkéntesek alkalmazhatók.

A nemzetközi önkéntes szolgálati projektek konk-
rét megvalósítását a következő fejezetek tárgyalják.

A második fejezet kitér a projekt tervezésére, leírja, 
kik a folyamat egyes szereplői és mik a felelőssége-
ik (2.1). Áttekintést ad a nemzetközi önkéntes szol-
gálati programok sajátos projektciklusáról (2.2),  
és nem utolsósorban említést tesz arról, hol talá-

A T-kit hat fejezetből és
 három mellékletből áll.

Simona 
Costanzo

és
Tony

Geudens
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lunk pénzt minderre, és arról is, hogy azzal ho-
gyan bánjunk (2.3).

A harmadik, negyedik és ötödik fejezet időben 
követi végig az önkéntes szolgálati projektet és át-
tekintést ad annak egyes lépéseiről. A harmadik 
fejezet leírja, hogyan készüljünk fel az önkéntes tá-
vozására, miközben kitér a partnerkeresésre (3.1), 
az önkéntesek toborzására (3.2) és az egyes szerep-
lők felkészítésére (3.3). 

A negyedik fejezet azokra a teendőkre összponto-
sít, amelyek a tényleges önkéntesség ideje alatt kell, 
hogy megtörténjenek. Idetartozik az orientáció és 
a megérkezés utáni képzés (4.1), az önkéntes és a 
munkatársak folyamatos motiválása (4.2), az ön-
kéntes szükség szerinti támogatása (4.3) és a kon-
fliktusok kezelése (4.4).

Az ötödik fejezet ahhoz nyújt segítséget, hogy az 
önkéntes szolgálat végét valami új kezdetévé alakít-
suk. Ennek a folyamatnak fontos része az értékelés 
és a következtetések levonása (5.1), de ugyanígy a 
külföldi tapasztalatok eredményeként megszülető 
további ötletek megbeszélése is (5.2). Megemlítjük 
továbbá azt az előretörőben lévő irányzatot, ame-

lyik az önkéntes szolgálat nyújtotta nemformális 
tanulási tapasztalatok hivatalos elismertetését cé-
lozza (5.3). 

A hatodik fejezet azokról a témákról szól, amelyek-
ről általában elfeledkezünk. Mit tegyünk akkor, ha 
olyan fiatalok számára szervezünk önkéntes pro-
jektet, akiknek általában nincs lehetőségük hason-
ló tapasztalatok megszerzésére (6.1)? Figyelembe 
vettük-e a társadalmi nemek (gender) közötti kü-
lönbségekből adódó következményeket a projekt 
tervezésekor (6.2)? Gondolkodtunk azon, hogyan 
hidaljuk át a szabad mozgást akadályozó ténye-
zőket (6.3)? És még akkor is érdemes felkészülni 
a krízishelyzetekre, ha biztosak vagyunk benne, 
hogy ilyesmi csak mással történhet meg (6.4).

A mellékletek további forrásokat tartalmaznak az 
említett fejezetek témáival kapcsolatban. Az első 
melléklet azokat a definíciókat tartalmazza, ame-
lyeket egy-egy kulcsfogalom alatt e könyv szerzői 
értenek. A második melléklet áttekintést ad azok-
ról a különböző szervezetekről, amelyek nemzet-
közi önkéntes szolgálattal foglalkoznak, és meg-
adja elérhetőségeiket. A harmadik melléklet pedig 
további olvasmányokat ajánl azoknak, akiknek ez 
a T-kit már nem elég…

Vágjunk bele!
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1. Mi az a nemzetközi önkéntes szolgálat?
1

1.1 Szavak és jelentések

Önkéntesség és önkéntes szolgálat – van-e kü-
lönbség a kettő között? Mivel minden foga-
lomnak különböző értelmezései lehetnek attól 
függően, hogy hol használják őket, először sze-
retnénk tisztázni, hogy mi miként határoztuk 
meg a két kifejezés különbségét, valamint sze-
retnénk kitérni a különbségtétel mögött meghú-
zódó kérdésekre.

Ha a legelején akarjuk kezdeni, megvizsgálhat-
juk a latin voluntas szót, amely rokon értelmű a 
szabad akarattal, a személyes döntéssel és a vá-
lasztás lehetőségével. Az önkéntesség azt jelenti, 
hogy készek vagyunk munkánkat, tudásunkat 
és jó szándékunkat különböző célok szolgálatá-
ba állítani, mint például a szemétgyűjtés vagy az 
iskolás gyerekek korrepetálása.

Most pedig nézzük meg, mit jelent a szolgálat! 
Ismét latin eredetű kifejezéssel van dolgunk 
servitium, amelynek gyakran a kötelesség, mun-
ka, foglalkozás szavakkal írják le a jelentését. E 
fogalom tehát szorosan összefügg azzal, hogy 
valakinek valamilyen módon a rendelkezésére 
állunk. Ez a rendelkezésre állás meghatározott 
ideig tart, egy előre meghatározott cél érdeké-
ben történik, és általában a résztvevők közös 
hasznára válik. 

Azaz csakúgy, mint az önkéntesség, az önkén-
tes szolgálat is spontán, az egyén szabad akara-
tán alapuló, anyagi ellenszolgáltatástól mentes 
tevékenységet jelent (bár előfordulhat, hogy a 
felmerülő költségeinket megtérítik). Emellett 
az önkéntes szolgálat szervezett tevékenység, 
amelynek időtartama előre meghatározott, il-
letve mindig a résztvevők jogait és kötelességeit 
tisztázó, közösen elfogadott szabályokat és eljá-
rásokat keretbe foglaló megállapodáson alapul. 
Az önkéntes szolgálat együtt jár a célok és esz-
közök formálisabb meghatározásával, és ezért 
általában szakosodott szervezetek kereteiben 
végezhető, amelyekhez csatlakozva megvalósít-
hatjuk a saját, önkéntességgel kapcsolatos elkép-
zeléseinket. 

Ebben a T-kitben az önkéntes szolgálatról 
lesz szó.

Simona 
Costanzo

Ez a T-kit a nemzetközi önkéntes szolgálatról 
(International Voluntary Service - IVS) szól. Ebből 
is következik, hogy az önkéntes szolgálat egyik di-
menziója a programok által felölelt földrajzi terü-
let. A különböző országokból érkező résztvevők-
kel folytatott munka interkulturális kihívásokat 
tartogat. A nemzetközi önkéntes szolgálat érté-
kes tapasztalatot jelenthet, de ugyanígy kataszt-
rófává is válhat a megfelelő előkészítés híján. Az 
interkulturális dimenzió ugyanakkor megjelenhet 
az országos szintű programokban is, amennyiben 
valamilyen (vallási, etnikai, szexuális stb.) szem-
pontból különböző csoportokat vonunk be ugyan-
abból az országból. Az utazási költségek vagy a ví-
zumok megszerzésével kapcsolatos gondok miatt 
úgy dönthetünk, hogy országos vagy regionális 
szinten gyűjtünk embereket egy ügyhöz. Mivel 
ez a T-kit két európai intézmény együttműködé-
séből jött létre, főleg európai kezdeményezések 
keretében fogjuk megvizsgálni az interkulturális 
dimenziót.   

Az önkéntes szolgálati programok jellegükben 
és időtartamukban is igen különbözőek lehet-
nek. Az időtartam tekintetében elkülöníthetjük 
a rövid távú, általában építőtábornak nevezett, 
néhány naptól egy hónapig terjedő időtartamú 
programokat. Néhány szervezet még hétvégi 
építőtáborokat is szervez, amelyeken olyan helyi 
önkéntesek vehetnek részt, akiknek hét közben 
nincs szabadidejük. Az időtartam szempontjából 
a másik két kategóriát a középtávú és a hosszú 
távú programok jelentik.

Az önkéntes szolgálati programok lehetnek cso-
portosak, amelyekben különböző hátterű egyé-
nek vagy kisebb csoportok dolgoznak együtt egy 
nagyobb, vegyes csoportban. Az építőtáborok 
általában így működnek. A közép- és hosszú 
távú programokra inkább az jellemző, hogy egy 
önkéntes vagy egy kisebb csoport hosszabb ide-
jű kihelyezésével járnak. Ezeket az önkénteseket 
angolul néha MTV-nek vagy LTV-nek hívjuk 
(medium term volunteer – MTV, azaz középtávú 
önkéntes, illetve long term volunteer – LTV, azaz 
hosszú távú önkéntes).

1.2 Az önkéntes szolgálat 
különböző dimenziói
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1

Az európai ifjúságsegítők képzésével kapcsolatos
Együttműködési Program keretében főleg fiata-
loknak szóló önkéntes szolgálati programokkal 
találkozunk. A fiatal kor meghatározása szerve-
zetenként és országonként változik. A program-
szervezők jogi felelőssége miatt általában 18 év az 
alsó korhatár. A felső határ általában a 25 és 30 
éves kor között váltakozik, ami a felsőfokú oktatás 
befejezésének idejét, a szakmai orientáció és a fel-
nőtt életmód kialakulásának időszakát jelenti. 

Attól függően, hogy mely szakterületeken dol-
goznak önkéntesekkel, az önkéntes szolgálattal 
foglalkozó szervezeteknek szükségük lehet arra, 
hogy önkénteseik bizonyos szakmai háttérrel 
rendelkezzenek. A meghatározott szakmai ta-
pasztalattal rendelkező önkéntesekkel foglalkozó 
szervezetek általában felnőtteket küldenek hosz-
szú távú programokra (ilyenek például az ENSZ 
önkéntesei). A fiatalok önkéntes szolgálatával
foglalkozó szervezetek, mint a Youth Action 
for Peace (YAP) vagy az International Cultural 

Youth Exchange (ICYE), általában minden szak-
mai megkötés nélkül várják a résztvevőket. Sőt, 
ezekben az esetekben a konkrét projekthez való 
hozzájárulás mellett épp a különböző képességek 
és tapasztalatok megszerzésének eszközeként al-
kalmazzák az önkéntes szolgálatot. A II. számú 
mellékletben található listában különböző ön-
kéntes szervezeteket és azok tevékenységi körét 
soroljuk föl. 

Összefoglalásként: ez a T-kit 18 évnél idősebb, 
fiatal résztvevőknek szervezett, különleges szak-
mai hátteret nem igénylő, európai-nemzetközi 
önkéntes szolgálati programokkal foglalkozik.  
A szóban forgó programok időtartama lehet rö-
vid, közép- vagy hosszú távú, lehetnek egyénre 
vagy csoportra szabottak. Egy kis képzelőerővel 
könnyen a saját szükségleteinkhez igazíthatjuk 
az itt közölt információt. Az 1.5 Az önkéntes szol-
gálati projektek néhány területe című fejezetben 
néhány konkrét példán keresztül mutatjuk be a 
megvalósítható programok palettáját. 

Időtartam

hosszú
 távú

középtávú

 rövid távú

Földrajzi dimenzió

nemzetközi

európai

hazai

Önkéntes háttere

szakmai tapasztalattal
nem rendelkező önkénes

szakmai tapasztalattal
rendelkező önkéntes

A szolgálat típusa

csoportos

egyéni

Kor
bármilyen korú

 önkéntesek

fiatal
önkéntesek
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Peter
Hofmann

1

A nemzetközi önkéntes szolgálati programok nem 
elszigetelten léteznek. Általában mély történel-
mi gyökereik vannak, és az emberek (fiatalok) és
a társadalom szükségleteihez alkalmazkodnak. 
Ezért röviden áttekintjük a nemzetközi önkéntes 
szolgálat történetét, valamint az ilyen jellegű prog-
ramok és a szociális és jóléti rendszerek közötti 
kapcsolatot.

Esne, Franciaország, 1920.: fiatal európaiak egy
kis csoportja gyűlt össze, hogy az első világ-
háborúban elpusztult épületek újjáépítésében 
segédkezzék. A svájci pacifista, Pierre Cérésole
által szervezett tábor lett az első építőtábor. 
Cérésole meggyőződése szerint a segítségre szo-
rulók javára végzett munka a háború nyomán 
keletkezett szakadékok áthidalására szolgáló 
emberi kapcsolatok kialakításának valamint a 
béke és megértés terjesztésének eszköze lehet. 
Ezzel az építőtáborral kezdődött meg a nemzet-
közi ifjúsági önkéntes programokat meghirdető
szervezetek története. Olyan szervezeteké, ame-
lyek programjaiban szigorúan önkéntes alapon 
mindkét nem képviselői konstruktív légkörben 
működhetnek együtt, és amelyek teret biztosíta-
nak a személyes fejlődésnek.    

Ugyanekkor a legtöbb európai kormány a fiatal
férfiaknak szóló, kötelező szolgálatot célzó prog-
ramok kialakításán fáradozott, mivel az első vi-
lágháborút követő békeszerződések tiltották a 
kötelező katonai szolgálatot, ám a kormányok 
továbbra sem óhajtottak lemondani a fiatal fér-
filakosság nemzeti értékekre való „neveléséről”,
nemzeti identitásuk erősítéséről. A nemzetközi 
ellenállás következtében azonban egy európai 
ország sem tudott létrehozni ilyen programokat. 

Ez a kormány- és egyéni kezdeményezések, il-
letve az önkéntes és kötelező szolgálat közötti 
feszültség a mai napig vörös vonalként húzódik 
végig a fiatalok önkéntes szolgálati programjainak
történetén. 

1.3.1 Egy kis történelem

A kezdetek

1920–1945: fiatalok önkéntes
munka programjai és a
fegyveres konfliktusok

Az első világháború nyomán Európa és az euró-
paiak kétségbeejtő helyzetbe kerültek. Néhányak 
meggyőződésévé vált, hogy a köz javára végzett 
munkában együttműködő fiatalok találkozásai
nyomán olyan, nemzeti határokon átívelő kötő-
dések és barátságok alakulhatnak ki, amelyek a 
későbbiekben megakadályozzák a konfliktuso-
kat. Számos szervezet (legtöbbjük rendelkezett 
valamilyen vallásos háttérrel) kezdeményezett e 
meggyőződés alapján nemzetközi önkéntes prog-
ramokat. Ezek közül három a mai napig fennma-
radt: a Service Civil International (SCI), a Youth 
Action for Peace (YAP) és az Internationaler 
Versöhnungsbund.

A maga idejében mindhárom szervezet eléggé 
forradalminak számított – nem annyira a célkitű-
zéseik, mint az alapelveik tekintetében. Mindkét 
nem számára nyitott volt a tevékenységükben való 
részvétel (egy olyan korban, amikor a nők még 
mindig az alapvető jogaik elismeréséért harcol-
tak), és minden katonai jellegű kiképzést kerültek 
az általuk szervezett táborokban. Ragaszkodtak 
azon alapelvükhöz, hogy a fiataloknak önként kell
csatlakozniuk a tevékenységükhöz, amely a mai 
napig alapvető elvárás maradt.

A harmincas évek elején, az 1929-es válságot kö-
vető gazdasági recesszió idején a kormányok el-
játszadoztak azzal a gondolattal, hogy a fiatalok
önkéntesmunka programjait a fiatalok munka-
nélküliségének orvoslására használják fel. A fia-
taloknak szóló kormányzati önkéntes programok 
legismertebb példája akkoriban a német önkéntes 
szolgálat (Freiwilliger Arbeitsdienst) volt. Az 1931-
ben bevezetett program a 25 év alatti munkanél-
külieknek lehetővé tette, hogy főleg az ifjúsági és
a szociális munka területén 20 hétig terjedő ön-
kéntes munkában vegyenek részt. A programot 
hamarosan kibővítették, és ezzel együtt nőtt a kor-
mányzati szerepvállalás és szigorodott a szabályo-
zás. A Nemzeti Szocialista Párt hatalomra jutása 
után bevezette a minden fiatalnak kötelező biro-
dalmi munkaszolgálatot (Reichsarbeitsdienst). Az 
elvárt munka jellege gyakran változott, a háború 
diktálta szükségleteknek megfelelően. 

1945 után: 
a civil társadalom lassú térnyerése   

Az 1945-ös helyzet nagyon hasonló volt a 27 évvel 
azelőttihez, a segítségre szorulók magas számát, 
az újjáépítési feladatok nagyságát, a nemzeti el-
lentétek csillapításának szükségességét tekintve. 

1.3 A nemzetközi 
 önkéntes szolgálat
  háttere
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De volt egy nagy különbség: a civil társadalom a 
korábbi tapasztalatokra építve gyorsabban volt 
képes számos nemzetközi önkéntes program 
kialakítására. Közvetlenül a háborút követően 
leginkább az újjáépítésre koncentráltak, ám az 
1950-es évek második felére sok szervezet már 
tevékenységei kiszélesítésének lehetőségeit ke-
reste. Hamar feltűnt, mekkora szükség van a 
szociális ellátó szektorban (kórházak, idősott-
honok, mozgáskorlátozottak ellátó központjai, 
gyermek- és ifjúsági központok stb.) a segítségre.
Később, a ’68-as ifjúsági tiltakozások és tünteté-
sek idején a legtöbb önkéntes munkával foglal-
kozó civil szervezetben erős igény mutatkozott 
a politikai arculat kialakítására. Előadásokat és 
vitákat kezdtek tartani az építőtáborokban, és 
megkezdődött az együttműködés különböző 
mozgalmakkal, mint a nukleáris energia ellen 
küzdő vagy a pacifista mozgalom.

Az újjáépítéssel töltött évek után a legtöbb euró-
pai országban újjáéledt a kötelező katonai szol-
gálatról szóló vita. 1955-re, főleg a kiteljesedő 
hidegháború miatt, a legtöbb európai ország be-
vezette az ilyen jellegű szolgálati kötelezettséget. 
A katonai szolgálatot ellenző fiatalok jelentős
ellenállása miatt a legtöbb nyugat-európai kor-
mány kialakította az alternatív katonai szolgálat 
koncepcióját, amely a köz javára végzett munkát 
jelentette. Ám a legtöbb esetben ez a szolgálat 
hátrányokkal járt: hosszabb ideig tartott, keve-
sebb anyagi támogatással járt stb. Az első 1945 
után felnőtt nemzedékkel (1968-at követően) 
olyan mértékben növekedett a katonai szolgála-
tot lelkiismereti okokból elutasítók száma, hogy 
a szociális ellátórendszer fokozatosan függeni 
kezdett az ilyen önkéntesek munkájától. Ez ké-
sőbb, a kötelező katonai szolgálat eltörlésével és 
a hivatásos hadsereg bevezetésével (lásd még  az 
1.3.2 Ma is vitatott kérdések című fejezetet) ko-
moly gondokhoz vezetett.

Az UNESCO volt az első, a nemzetközi önkén-
tes szolgálat területén aktívvá váló nemzetek 
feletti szervezet. Az UNESCO 1948-ban alapí-
totta a Nemzetközi Önkéntes Szolgálat Koordi-
nációs Bizottságát (Co-ordinating Committee 
of International Voluntary Service, CCIVS). A 
CCIVS alapítása óta az e területen működő civil 
szervezetek ernyőszervezeteként működött. Célja 
a tagszervezetek közötti tapasztalatcsere elősegí-
tése, a nemzetközi önkéntes programok feltétele-
inek javítása, illetve az ilyen lehetőségekről szóló 
információ terjesztése. 

A nemzetek feletti intézmények és 
szervezetek szerepe

Az Európa Tanács és az Európai Bizottság – két 
alapvető fontosságú európai intézmény – az 1990-
es években vált aktív szereplővé ezen a területen. 
Az Európa Tanács célja ezen a téren a tagországok 
ösztönzése az önkéntesek mobilitását elősegítő 
egyre kedvezőbb jogi feltételek megteremtésére. 
2000 márciusában az Európa Tanács elfogadta a 
„Fiatalok hosszú távú transznacionális szolgálatá-
nak támogatásáról és terjesztéséről szóló európai 
egyezményt”, amely meghatározta az e területre 
vonatkozó minimális minőségi normákat (lásd a 
www.coe.int honlapot).  

Az Európai Bizottság az 1990-es évek eleje óta a Fi-
atalok Európáért (Youth for Europe) program ke-
retében támogatta a nemzetközi önkéntes szolgá-
lati projekteket. A Bizottság 1996-ban alapította az 
Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary 
Service, EVS) elnevezésű programját, amely az 
EU-tagországokban pénzügyi támogatást nyújt a 
fiatalok (18–25 éves korig) elsősorban hosszú távú
önkéntes szolgálati projektjeihez. 2000 óta az EVS 
támogatása a csatlakozás előtt álló országokra is 
kiterjed (lásd még 2.3.2 Támogatók és támogatási 
lehetőségek). 

Az önkéntesek az előkészítő hétvégére felké-
szülhetnek kutatási eredményeik rövid össze-
foglalójával, amelyet egy poszter vagy egyéb 
kreatív eszközök segítségével mutathatnak be. 
Eredményeiket csoportokban is megvitathat-
ják, és megbeszélhetik, hogy milyen meglepő 
vagy érdekes dolgokat tudtak meg.
E feladat során az önkéntesekben tudatosul-
hat, hogy ezek a programok milyen szerepet 
töltenek be a tág politikai környezetben. Ez a 
tudatosság hozzájárulhat az interkulturális ér-
zékenység kialakulásához is.

Ötletek képzésekhez

– Milyen ifjúsági önkéntes szolgálati progra-
mok léteznek hazádban? Mióta működnek 
ezek?

– Ki és milyen céllal indította be ezeket a 
programokat?

– Milyen programok működtek korábban?
– Miért szűntek meg ezek?
– Milyen szerepet töltött be a kormány koráb-

ban az önkéntes szolgálat területén, és ma 
milyen szerepet tölt be? 

A hosszú távú önkéntes szolgálatra való felké-
szülés során az önkénteseknek hasznára válhat, 
ha egy kis történelmi kutatómunkát végeznek.  
A következő kérdések alapján folyhat a kutató-
munka:

1
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Utoljára, de nem utolsósorban meg kell emlí-
tenünk az Association for Voluntary Service 
Organisations-t (AVSO), az e területen működő 
civil szervezetek legfőbb civil ernyőszervezetét. 
A legfontosabb, nemzetközi önkéntes szolgálat-
tal foglalkozó civil szervezetek közül néhányan 
1989-ben létrehoztak egy munkacsoportot azzal 
a feladattal, hogy felkutassa és leírja a nemzetközi 
önkéntes szolgálat terjedésének nemzeti és nem-
zetközi szinten meglévő akadályait, és irányítsa az 
ezek megszüntetését célzó törekvéseket. 
A II. számú melléklet az összes itt felsorolt szerve-
zetről tartalmaz részleteket.

1.3.2 Ma is vitatott kérdések
Jelenleg két fő vita folyik a nyugat-európai or-
szágokban az önkéntes szolgálat körül. Egyrészt 
folyik egy vita az önkéntesek szerepéről a szoci-
ális ellátás terén, amely általában a kormányok 
feladatkörébe tartozik. Emellett jelentős probléma 
az önkéntes szolgálat és a munkaerőpiac között 
fennálló érzékeny kapcsolat. T-kitünk terjedelmi 
korlátai ellenére is fel akarjuk hívni a nemzetkö-
zi önkéntes szolgálat területén tevékenykedők fi-
gyelmét e politikai vitákra és az ezekben betöltött 
szerepükre. 

Az önkéntesek szerepe a 
szociális ellátásban

A kötelező katonai szolgálat eltörlésével számos 
ország (pl. az Egyesült Királyság, Franciaország és 
Belgium) szembesült a szociális ellátás területén 
korábban az alternatív katonai szolgálatot teljesí-
tők által elvégzett munka pótlásának kihívásával. 
Az e probléma körül folyó vita központi elemét 
képezi a fiataloknak kialakítandó – önkéntes vagy
akár kötelező – kormányzati programok kérdése, 
amelyek keretében a fiatalok által teljesített önkén-
tes szolgálat szolgálná a hiányzó emberi erőforrá-
sok pótlását. 

Az önkéntes szolgálati programok akár a szerve-
zők eredeti szándékai ellenére is hozzájárulhat-
nak a szociális ellátórendszer működéséhez. Ha 
az önkéntesek által elvégzett munkára fordított 
időt összesítenénk és megpróbálnánk kifejezni a 
gazdasági értékét, meglepő eredményre jutnánk. 
A kormányok nagymértékben függnek a szociális 
ellátórendszerükben megjelenő önkéntes munká-
tól. A politikai vitákból kiderül, hogy igen korláto-
zott hajlandóság mutatkozik a szociális ellátásban 
szükséges emberi erőforrások teljes körű finan-
szírozására. A kormányok így felismerik, hogy rá-
szorulnak az aktív polgárok erőfeszítéseire, akik 
készek idejüket, energiájukat és erőforrásaikat a 
közösség javára fordítani. 

Jó példa erre az Egyesült Királyság, ahol a Thatcher-
korszakban a kormány jócskán kihasználta az ön-
kéntesség hagyományait a szociális ellátórendszer 
drasztikus karcsúsítása során. Ma a brit kormány 
nagymértékben elismeri az önkéntes programok 
keretében nyújtott hozzájárulások jelentőségét és 
a programok oktatási értékét. 2000-ben Ezredfor-
dulós önkéntesek (Millennium Volunteers) néven 
még egy nagy országos önkénteskampányt is indí-
tottak (www.millenniumvolunteers.gov.uk). Más 
országokban is indítanak hasonló kormányzati 
önkéntes szolgálati programokat, bár a szakszer-
vezetek szerint az önkéntes munkát fizetett állások
kiváltására használják föl, és éppen ez jelenti a kö-
vetkező neuralgikus pontot.

Az önkéntes szolgálat és a 
munkaerőpiac érzékeny kapcsolata

Valóban, gyakran heves verseny alakul ki a fiata-
lok munkaerő-piaci integrációját célzó és a fiatalok
önkéntes munkáját elősegítő programok között. 
Az önkéntes szolgálati programok gyakran nem 
kapják meg a megfelelő elismerést és nehézségek-
be ütköznek, mivel alig van olyan ország, ahol az 
önkéntesség tartalma jogilag meg lenne határozva 
– az ember vagy a munka, vagy az oktatás világá-
hoz tartozik. Ennek következtében az önkéntesek 

Megfontolandó kérdések

– Önkénteseink fizetett munkaerőt váltanak
ki? Erről van írott megállapodás a fogadó 
szervezettel?

– Hol húzzuk meg az önkéntesek és a fizetett
alkalmazottak által nyújtható szolgáltatások 
közötti határt?

– Célja a programnak, hogy az önkéntesek 
szakmai minősítést szerezzenek? Ezt ho-
gyan követjük nyomon?

– Az önkéntes szolgálat célja a fiatalok mun-
kaerő-piaci integrációjának elősegítése?

– Mi a kormány politikája a civil önkéntes 
programokkal kapcsolatban?

– Létezik-e az önkéntes munkával vagy a 
nemzetközi önkéntes szolgálattal kapcsola-
tos szabályozás?

Az országos vagy nemzetközi önkéntes szol-
gálati programok szervezőinek tisztában kell 
lenniük ezekkel a vitákkal. Az alábbi kérdé-
sek megválaszolása hozzásegíthet annak a 
konkrét politikai helyzetnek a megértéséhez, 
amelyben dolgoznunk kell:

1
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helyzete igen kényes (például az adózás vagy a tár-
sadalombiztosítás terén). Különböző szervezetek 
és államok is szorgalmazzák az önkéntesek jogi 
státuszát tisztázó törvényhozást1. Németországban 
például jogi státusszal rendelkeznek az önkéntes 
szociális évüket (Freiwilliges Soziales Jahr) vagy az 
Európai Önkéntes Szolgálatukat végzők. 

Állj ki a véleményedért!
– Tájékozódj hazádban a kötelező katonai 

szolgálat eltörlésével kapcsolatos vitáról!

– Alakítsd ki saját álláspontodat! Beszélgess 
szervezeted önkénteseivel és alkalmazottai-
val erről!

– Derítsd ki, kik a fő politikai szereplők és mi 
az ő álláspontjuk ebben a vitában!

– Vedd fel a kapcsolatot más szervezetekkel: 
más, önkéntes munkával foglalkozó civil 
szervezetekkel, az alternatív katonai szolgá-
latot teljesítők lobbiszervezeteivel, a szociális 
ellátásban működő szervezetekkel stb.!

– Építsetek ki kisebb hálózatokat; ez segít-
ségetekre lehet a lobbimunkában, ha a 
nemzetközi önkéntes szolgálat vagy az 
általános önkéntesség a kormány vagy a 
törvényhozás napirendjére kerül.

1

Luis 
Amorim

és Tony 
Geudens

Munkavállalási esélyek – Állampolgári felelősségvállalás spektrum Nem értek egyet Egyetértek

Az önkéntes szolgálat, amint a neve is mutatja, arra való, hogy másokat szolgáljunk. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Az önkéntes szolgálat a társadalommal kapcsolatos politikai állásfoglalás, amely 
megmutatja, miben van hiány (szociális gondoskodás, rászoruló közösségek 
segítése stb.).

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Az önkéntes szolgálat jó előkészület egy jobb munka megszerzésére. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Az önkéntes szolgálat egy emberbarát életszemlélet. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Az önkéntes projektek jól mutatnak az önéletrajzodban. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Személyes fejlődés – Szervezeti haszon spektrum Nem értek egyet Egyetértek

Az önkéntesek különlegesen motivált munkaerőt jelentenek egy projektben. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Fontos, hogy az önkéntesek új dolgokat tanuljanak az önkéntes szolgálatuk során. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Az önkéntesek az önkéntes szolgálat legfontosabb szereplői. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Bár önkéntesek, fontos, hogy jó és hatékony munkát végezzenek. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Az önkéntes szolgálatnak értékes tapasztalatokkal kell gazdagítania az önkéntest. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Pontszám:

Ikszelj be egy kört a „Nem értek egyet.” (bal szél) és az „Egyetértek.” (jobb szél) közötti skálán!
Kérdőív: Miért csinálod?

Add össze a válaszaidhoz kapcsolódó pontokat! Amennyiben 40 fölötti pontszámot szereztél, minden valószínűség szerint idealista vagy, amennyi-
ben 20-nál kevesebbet, valószínűleg  pragmatista. Az alábbiakban többet is megtudhatsz ezekről a típusokról.

1Az önkéntes tevékenységről és az önkéntes jogviszonyról szóló törvényt várhatóan 2005 tavasza során fogadják el. További információ a 
www.onkentes.hu honlapon található. – A szerk. 

1.4 A nemzetközi ön-
 kéntes szolgálatban
 való részvétel okai

Idealista vagy pragmatista vagy?
Különböző személyeknek és szervezeteknek eltérő 
véleménye lehet a nemzetközi önkéntes szolgálat 
hasznáról a társadalom egésze és az önkéntesek 
szempontjából. Bizonyos szervezetek szerint a 
nemzetközi önkéntes szolgálat célja a tolerancia 
kialakítása, az interkulturális tanulás, a szociális 
és kulturális fejlődés, a helyi közösség általános 
fejlődésének elősegítése. Más szervezetek az ön-
kéntes tevékenységekben a hátrányos helyzetű fi-
atalok teljesítményének és különböző képességeik 
fejlesztésének, bizonyos esetekben akár társadalmi 
beilleszkedésük elősegítésének az eszközét látják. 

Nemcsak az adott szervezet általános célkitűzései-
nek megértése szempontjából fontos tisztában len-
nünk azzal, hogy miért akar valaki emberi és anya-
gi erőforrásokat fordítani a nemzetközi önkéntes 
szolgálatban való részvételre, hanem azért is, mert 
pontosan meghatározott alapvető célkitűzés híján 
nehéz megítélni egy-egy projekt sikerességét. Ezért 
kérjük, hogy töltsd ki az alábbi kérdőívet:
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Állampolgári
felelősségvállalás

Munkavállalási
esélyek 

IdealizmusPragmatizmus

1

Szervezeti
haszon

Személyes
fejlődés 

IdealizmusPragmatizmus

A következő típusok a különböző jellemzési szem-
pontok végleteit írják le. A legtöbb szervezetben 
keverednek ezek a végletes jellemzők.

Ezek segítségével megvizsgálhatjuk saját szerve-
zetünket, és megállapíthatjuk, hogy mindenki 
ugyanabból az okból vesz-e részt az önkéntes szol-
gálatban. 

A spektrum másik végén azokat találjuk, akik 
a haszonelvűséget hangsúlyozzák. Ez alatt az 
egyén munkavállalási esélyeit értjük, azaz azon 
minősítések és képességek egészét, amelyek le-
hetővé teszik az egyén számára, hogy megsze-
rezzen egy adott állást vagy megvalósítson egy 
bizonyos karriert. 

Azok a szervezetek, amelyek szerint a fiatalok-
nak sokoldalúan bevethető munkaerővé kell 
válniuk ahhoz, hogy sikeresek legyenek az élet-
ben, épp erre látnak nagy lehetőséget a nemzet-
közi önkéntes szolgálatban. Inkább a résztvevők 
képességeinek fejlesztése és munkavállalási 
esélyeik javítása miatt verbuválnak fiatalokat a
nemzetközi önkéntes programokban való rész-
vételre, mint a közösség számára realizálható 
haszon reményében. 

A haszonelvűség és a felelősségtudat 
közötti spektrum

 Idealizmus

 Pragmatizmus

Az idealista szervezetek a nemzetközi önkéntes 
szolgálatban való részvételük indoklásában el-
sősorban a felelősségvállalásra hivatkoznak. A 
felelősségvállalás ebben az értelemben az egyé-
nek aktív társadalmi szerepvállalását, nemcsak 
a mások, de a közösség egésze iránti elkötele-
zettségük felvállalását is jelenti. Az önkéntessé-
get kifejezetten emberbaráti alapon értelmező 
szervezetek szerint a nemzetközi önkéntes szol-
gálatot megvalósító projektek célja az, hogy a 
fiataloknak lehetővé tegyük, hogy más egyének
és a társadalom egésze számára hasznos módon 
töltsék el szabadidejüket, és ezáltal fejlesszük a 
felelősségtudatukat. 

A személyes fejlődés és a szervezeti 
haszon közötti spektrum

 Idealizmus

Az idealista szervezetek indítéka a nemzetközi 
önkéntes programok működtetésére az, hogy 
az önkéntesek jelentette létfontosságú emberi 
erőforrásokat céljaik elérésére és a célcsoport-
juk számára konkrét szolgáltatások biztosítására 
hasznosítsák. Főleg tevékenységük minőségét és 
eredményeit tartják szem előtt, és azt vizsgálják, 
hogyan segíthetnek az önkéntesek ezek bővítésé-
ben és a hatékonyság növelésében. Ez esetben a 
szervezet szempontjából nincs értelme a nemzet-
közi önkéntes programokban való részvételnek, 
ha nem származik belőle konkrét haszon a szer-
vezet számára.

 Pragmatizmus

A pragmatista szervezetek figyelme az önkénte-
sekre összpontosul, ők képezik a fő célcsoport-
jukat. A projektjeik helyi közösségre gyakorolt 
hatását pusztán elméleti kérdésnek tartják, és 
munkájuk céljának az önkéntesek segítését te-
kintik a tapasztalatszerzésben, látókörük szé-
lesítésében; abban, hogy egyre többet tudjanak 
meg önmagukról, és hogy személyiségük ezáltal 
a lehető legtöbbet fejlődjön.

A felelősségvállalást hangsúlyozó szervezetek a 
nemzetközi önkéntes szolgálatot valószínűleg 
a szervezeti haszon szempontjából vizsgálják, 
míg a haszonelvűségből kiinduló szervezetek az 
önkéntes személyes fejlődésére koncentrálnak. 
Ezek között az ellentétes elképzelések között 
folyamatos átmenet van, és a két véglet között 
számtalan álláspont lehetséges. A gyakorlati 
életben minden szervezetnek meg kell találnia 
a megfelelő egyensúlyt a közösségi vagy szer-
vezeti és a személyes haszon között. Ezek közül 
a szempontok közül egyik sem zárja ki a mási-
kat, sőt csak ezek együttes teljesülésével válhat 
egy program sikeressé. Az önkéntes nem lehet 
teljesen elégedett a megszerzett tudással és ta-
pasztalattal, ha nem érzi, hogy a helyi közösség 
számára is hasznos projektben vett részt. 
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1.5 Az önkéntes szolgálati 
projektek néhány területe

Simona 
Costanzo

1

„Menj az emberek közé, élj közöttük, szeresd 
őket, tanulj tőlük. Indulj ki abból, amit tudnak, 
abból építkezz, amijük van, és a legjobb vezetők-
kel dolgozz, hogy a munka befejeztével az embe-
rek elmondhassák: »Ezt mi magunk értük el«.” 
(Lao-ce, i.e. 700)

A nemzetközi önkéntes szolgálati projektek vál-
tozatos területeket ölelhetnek föl. E fejezetben 
megpróbálunk áttekintést nyújtani ezek közül 
néhányról. A különféle projektek tematikus fel-
osztása nehéznek bizonyulhat, mivel egy-egy 
projekt gyakran több eltérő területet is érinthet 
egyszerre. 

Ennek ellenére minden önkéntes szolgálati pro-
jekt néhány közös elemre épül: az eltérő kultu-
rális hátterű egyének együttéléséből és közös 
felelősségvállalásából adódó találkozásokra és 
kölcsönhatásokra. Nem az a cél, hogy tanítsuk 
azokat, akikkel dolgozunk, hanem képességeink 
közös fejlesztése, a tapasztalatcsere, az együttélés 
és a közösségben való fejlődés. Az adott terület 
alapos ismerete nélkül is lenyűgöző eredmé-
nyek jöhetnek létre, ha tapasztalt projektveze-
tők keze alatt jó csapatmunka valósul meg. Az 
önkéntesek tevékenységeikkel nem a fizetett
alkalmazottak munkáját helyettesítik, hanem 
új elemekkel gazdagítják és színesítik a fogadó 
szervezet mindennapi munkáját és életét.

Szociális projektek

A szociális projektekben különböző nehézségek-
kel küzdő személyekkel dolgoznak az önkénte-
sek. A projektek a menekültekkel, kisebbségekkel, 
gyermekekkel, idősekkel vagy hátrányos helyzetű 
fiatalokkal folytatott munkára fókuszálhatnak.
Példaként hozhatjuk fel a városi szegény gyerme-
keknek játékos programokat szervező csoporto-
kat, az idősek kreatív elfoglaltságáról gondoskodó 
szervezeteket stb. A művészetet gyakran használ-
ják fel az adott célcsoporttal folytatott munkában. 
Más projektek erősebben fókuszálhatnak egy-egy 
adott témára (például a környezet állapotára, a 
kulturális örökségre), miközben különleges szük-
ségletekkel rendelkező résztvevőkkel működnek 
(lásd 6.1 Önkéntes szolgálat hátrányos helyzetű 
fiatalok számára).

További információ: SCI Catalunya:
sci@pangea.org; http://www.pangea.org/sci

Jó példa: a Raval 
Pluricultural 

Az SCI Catalunya „Raval Pluricultural” elneve-
zésű projektjének célja, hogy megkönnyítse  
Barcelona egyik hátrányos helyzetű negye-
dében, Ravalban lakó különböző bevándorló 
közösségek együttélését. Évről évre meg-
rendeznek egy nemzetközi építőtábor, ahol 
az önkéntesek a bevándorlók gyermekeivel 
dolgoznak, akik a szabadidejüket a „casal”nak 
nevezett különleges központokban töltik. A 
nemzetközi környezet elősegíti a fiatalok saját
identitástudatának megerősödését, ugyan-
akkor megtanítja őket a többiek másságának 
tiszteletére és a multikulturalizmusban rej-
lő gazdagság megbecsülésére. A nyaranta 
megrendezendő táborok közötti időben a 
helyi önkéntesek által szervezett programok 
segítik a közös munka eredményeinek kikris-
tályosodását. A különböző események között 
szerepelt egy, a fiatalok által a bevándorlás té-
makörében készített munkákat bemutató kiál-
lítás, amelyet Barcelona több pontján is meg 
lehetett tekinteni. A cél a szülők érdeklődésé-
nek felkeltése és a „convivencia” (együttélés) 
folyamatába való fokozatos bevonásuk volt, 
a többi szülővel és a helyi közösség képvise-
lőivel való találkozások és eszmecserék által. 
Ezek az események arra is jók voltak, hogy a 
résztvevők és a különböző helyi intézmények 
között új kapcsolatok alakuljanak ki. Az ilyen, 
intézmények és civil szervezetek közötti part-
nerség hasznos lehet különböző problémák 
kezelésében nagyvárosok olyan részein, ahol 
a rendőri munka hagyományos módszerei al-
kalmatlannak bizonyulnak.

Számos szervezet foglalkozik a természeti kör-
nyezet védelmével, például biotópok létrehozá-
sával, faültetéssel, a tenger és a folyók szemét-
mentesítésével vagy tanösvények létrehozásával 
védett területeken. A környezetvédelmi projek-
tek foglalkozhatnak a hulladék-kibocsátás csök-
kentésével és a hulladék újrahasznosításával is. 
Az ilyen projektek növelik a résztvevők, a helyi 
lakosság és az odalátogatók környezettudatos-
ságát, bemutatják a környező természet gazdag-
ságát és védelmének fontosságát. 

Környezetvédelmi projektek
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További információ: 
legambiente.vol@tiscaline.it
www.legambiente.com

Jó példa: 
a Legambiente

Az olasz környezetvédő önkéntes szervezet, 
a Legambiente évente megrendezi környe-
zetvédelmi napját. 2001-ben például 400 000 
önkéntesük vett részt a Földközi-tenger kivá-
lasztott partszakaszainak megtisztításában, a 
tengeri környezetszennyezés elleni küzdelem 
és a környezettudatosság terjesztése jegyé-
ben. Körülbelül 3 000 önkéntes 150 helyszínen 
búvárként, a víz alatt végezte a szemétgyűj-
tést. Sok, Európai Önkéntes Szolgálatát töltő fi-
atal vett részt az akcióban, az évek során pedig 
számos helyi közösség tette napi feladatává a 
szemétgyűjtést, az aktivisták példáját követve.

Minden projektnek vannak pedagógiai elemei. 
Az oktatási projektek célkitűzése azonban kife-
jezetten bizonyos képességek elsajátítása vagy is-
meretek (például az egészség vagy a rasszizmus 
témakörében) megszerzése egy meghatározott 
célcsoport körében. Az oktatási projekteknek 
főleg a fejlődő országokban jut fontos szerep. 
Ezek a projektek gyakran állandó jelleggel mű-
ködnek, és a nemzetközi önkéntesek és a helyi 
szükségleteket jól ismerő helyi önkéntesek (pél-
dául írás-olvasást vagy alapvető matematikai 
készségeket oktató önkéntes tanárok) együtt-
működésére építenek. Az önkéntesek például 
könyvtárépítésben vagy az oktatási segédanyag-
ok készítésében vehetnek részt. Bár néhány 
ilyen projekt esetében szükség lehet valamilyen 
különleges felkészültségre, léteznek olyan pro-
jektek is, amelyek a csoporton belüli tanulásra 
alapoznak (például fazekasfoglalkozások, me-
zőgazdasági képzés stb.). Az ilyen projektek 
keretében létrehozott termékek külön bevételi 
forrásként is szolgálhatnak. 

Oktatási projektek és
szakmai képzések

További információ: ICYE:
icye@icye.org; www.icye.org

Jó példa: 
a „Carlos ABC-je”
Ez a hondurasi oktatási önkéntes program 
„ludotékák” (játékos könyvtárak) létrehozásá-
val foglalkozik, mivel az oktatás egyéb formái 
nem elérhetők. A központok európai önkénte-
sek segítségével épülnek, akik az anyagi háttér 
előteremtésében is részt vesznek. A ludotékák 
iskolákhoz vagy helyi közösségekhez kötőd-
nek, tevékenységük változatossága és sikere 
pedig jórészt az önkéntesek lelkesedésén és 
szorgalmán múlik. 

Vannak olyan szervezetek is, amelyek az emberi te-
vékenység által előidézett vagy természeti kataszt-
rófák utáni munkálatokban való segítségnyújtásra 
jöttek létre. Általában helyi, állandó ügyeletet biz-
tosító önkéntesekkel dolgoznak, akik gyakori kép-
zéseken vesznek részt és jól ismerik a különböző 
helyzetekben szükséges teendőket. A nemzetközi 
önkéntesek rövid távú projektek keretében vehe-
tik ki a részüket ebből a munkából a megelőzési 
munkálatok terén vagy a közvetlen vészhelyzet ko-
moly szakértelmet igénylő megszüntetését követő 
munkálatok során, amikor a terep már viszonylag 
biztonságos, ám még nagy szükség van a segítő 
kezekre. Az ilyen programokban részt vevő ön-
kéntesek többek közt erdőtűzfigyelést végezhetnek
a helyi száraz évszak idején, segédkezhetnek újjá-
építési munkálatokban, a veszélyeztetett területe-
ken történő katasztrófavédelmi oktatásban vagy a 
katasztrófákat követő élelmiszer-, ivóvíz- és orvosi 
ellátás megszervezésében.

Mentési munka, 
megelőzés, újjáépítés

További információ: 
concordia@wanadoo.fr
www.concordia-association.org

Jó példa: 
a Concordia
Vihar utáni újjáépítés. A francia Concordia 
szervezet számos projekt és építőtábor szer-
vezésével vette ki a részét egy 1999-es vihar 
pusztításait felszámoló takarítási és újjáépítési 
munkálatokból. A projektek helyszínei nemzeti 
parkok és a helyi infrastruktúrához kapcsolódó 
objektumok voltak. Az önkéntesek a közvetlen 
vészhelyzet megszüntetését követően a nem-
zeti parki alkalmazottak vezetésével dolgoztak.

1
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Különösen a kevésbé fejlett országokban számos 
vidéki közösség küszködik az infrastruktúra hi-
ányosságaival. Az önkéntesek munkája segíthet a 
helyzet enyhítésében: például egyszerű vécék fel-
állításával kivehetik a részüket a betegségek visz-
szaszorításából, kutak létesítésével az ivóvízellátás 
javításából; az önkéntesek gyakran segédkeznek 
iskolaépületek felépítésében is. Az ilyen területeken 
szervezett projektek gyakran oktatási elemekkel is 
rendelkeznek. Az iparosodott országokban gyako-
riak a felújítási munkákra összpontosító projektek. 
Az ilyen projektek leggyakrabban az elhanyagolt 
közösségi épületek felújítását vagy fejlesztését cé-
lozzák. Az önkéntesek a diákokkal együtt festhetik 
ki az iskolaépületet, javíthatják a megrongálódott 
bútorokat, vagy sportpályákat alakíthatnak ki. 

Elmaradott területek 
fejlesztése, felújítási munkák 

További információ: 
unaexchange@btinternet.com
www.unaexchange.org

Jó példa: 
az UNA csereprogramjai
1995 óta az UNA több mint 100 építőtábort 
szervezett Walesben, az Egyesült Királyság-
ban, a gazdasági nehézségekkel és az elván-
dorlás problémájával küzdő Carmanthershire 
megyében. A projektek során történelmi ösvé-
nyeket tárnak fel, melyeket korábban munkába 
járásra, állatok terelésére vagy zarándoklatra 
használtak. Az ösvényekből turistautak háló-
zata alakul ki, ami mentén az önkéntesek tájé-
koztató táblákon jelenítik meg a helytörténeti 
érdekességeket. A projekt többrétű haszonnal 
jár: javul a helyi közlekedés, a turizmus, a he-
lyi gazdaság állapota, ismertebbé válik a helyi 
kulturális örökség, és megoldódik az épített és 
a természeti környezet megóvása.

A nemzetközi és interkulturális projektek jól hasz-
nálhatók a párbeszéd kialakítására és a konflik-
tushelyzetek feloldására. A békével és békéltetéssel 
foglalkozó projektek gyakran vegyítik a tanulás és 
a kétkezi munka elemeit. Különböző hátterű sze-
mélyek részvételével alkalom nyílik a különböző 
élettapasztalatok kölcsönös megismerésére vagy  
olyan témák megvitatására, mint az emberi jogok 
és a békekultúra. A résztvevők megszervezhetnek 
valamilyen építési vagy felújítási munkát, amely 
demonstrálja, hogy képesek az együttműködésre. 
Az együttélés és a feladatok közös megoldása, ha 
rövid időre szól is, nagyon jelentős tapasztalatok-
kal járhat a résztvevők számára.

Béke és békéltetés

További információ: 
mostarinterculturalfestival@yahoo.com
www.kolaps.org

Jó példa: a Mostari 
interkulturális fesztivál – MIFOC

Ezt a programot két francia és kilenc helyi szer-
vezet együttműködése hozta létre. Az erede-
tileg egy interkulturális fesztivál rendezésére 
létrehozott projektnek három fő pillére van: az 
európai csereprogramok, a civil társadalmat 
erősítő helyi társadalmi események és a feszti-
vál. A francia szervezetek emellett a térségben 
kialakult helyzetet ismertető tájékoztatómun-
kát végeznek Franciaországban. 

A katasztrófa-elhárításhoz hasonlóan a kulturális 
örökség megőrzésére szervezett projektekben is 
gyakran szakemberek mellett látnak el feladatokat 
az önkéntesek. A különösebb szaktudással nem 
rendelkező önkéntesek részvétele elősegíti az egy-
szerűbb konzerválási módszerek kialakítását. Az 
ilyen projektek érzékenyebbé teszik az önkéntese-
ket és a helyi lakosságot is környezetük értékeire. 
A kulturális örökség fogalmába egyaránt beletar-
tozik a tárgyi és az eszmei örökség, mint például a 
népi bölcsesség vagy a kézművesség.

A kulturális örökség megőrzése

További információ:
contact@rempart.com
www.rempart.com

Jó példa: 
az Union Rempart

A francia Union Rempart minden évben meg-
rendezi a világ különböző pontjairól érkező 
önkénteseket foglalkoztató műemlékvédelmi 
projektjeit. A sémignani kastélyt például azzal 
a céllal újították fel, hogy helyet adjanak külön-
böző kulturális és oktatási tevékenységeknek, 
valamint egy, a térség művészeti hagyomá-
nyait ápoló és azt a helyi fiataloknak átadó
konzervatóriumnak. Az önkéntesek a kastély 
környékének takarításában és az épület alap-
jainak felújításában vettek részt.  
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2. A nemzetközi önkéntes 
 szolgálat tervezése

Luba
Pavlovova

2.1 A nemzetközi önkéntes 
szolgálat szereplői

Ebben a T-kitben a nemzetközi önkéntes pro-
jektek három szereplőjével foglalkozunk. Ér-
telemszerűen az önkéntesek azok, akik nélkül 
az önkéntes szolgálat létre sem jöhetne. Az 
önkéntesek keresik meg a külföldi projektlehe-
tőségeket, és küldő szervezetük gondoskodik a 
nemzetközi önkéntes projektben való részvétel-
ük előkészítéséről. A projekt helyszínén az ön-
kéntes munkájához egy helyi szervezet biztosít 
megfelelő keretet, amely szervezetet fogadó szer-
vezetnek nevezzük. Hosszabb-rövidebb külföldi 
szolgálatuk után az önkéntesek visszatérnek ha-
zájukba, és – ideális esetben – ott hasznosítják a 
projekt folyamán szerzett tapasztalataikat. 

2.1.1 Az önkéntesek

Az önkéntesek az önkéntes projektek kulcs-
fontosságú szereplői, akik önszántukból ad-
ják ötleteiket, energiájukat és munkájukat 
egy projekthez. Az önkéntes szolgálati pro-
jekt jellegétől függően (lásd 1.4 A nemzetközi 
önkéntes szolgálatban való részvétel okai) az 
önkénteseket és az önkéntes szolgálatot tekint-
hetjük a rászoruló közösségnek történő segít-
ségnyújtás eszközeinek, de maga az önkéntes 
is állhat a személyes vagy szakmai fejlődését 
célzó folyamatok középpontjában. A legtöbb 
esetben mindkét elem megtalálható az önkén-
tes indítékai között. Fontos, hogy az önkén-
tes szolgálat szervezői meggyőződjenek arról, 
hogy az önkéntesek indítékai összeegyeztet-
hetők az önkéntes tevékenységeket felkínálók 
szándékaival, amire felhasználhatjuk például 
az 1.4-es fejezetben található kérdőívet. 

Az önkéntesek célja tehát lehet teljesen ember-
barát: lehet, hogy a választott projektjükhöz 
való hozzájárulásukkal egy kicsit meg szeret-
nék változtatni a világot. Ám lehet, hogy olyan 
fiatalokról van szó, akik a külföldi projektben
való részvételtől hasznos készségek elsajátítá-
sát remélik, amely az első lépést jelentheti szá-
mukra a jobb lehetőségekhez vezető úton. Az 
önkéntesek lehetnek határozott fiatalok, akik
tudják, mit akarnak és könnyen eligazodnak 
az életben; de a nemzetközi önkéntes szolgálat 

hasznos lehet a szociális munkások fiatalokkal
folytatott tevékenységében, az önérzet és a szo-
ciális érzék kifejlesztése terén is (erről lásd még 
a 6.1 Önkéntes szolgálat hátrányos helyzetű fi-
atalok számára című fejezetet). 

Vagy akár rólad is szó lehet...

2.1.2 A küldő szervezet

Egy fiatal személy szeretne külföldön önkéntes
szolgálatban részt venni. Ezt úgy valósíthatja 
meg a legkönnyebben, hogy keres a hazájá-
ban egy olyan szervezetet, melynek vannak 
nemzetközi kapcsolatai vagy ki tud ilyeneket 
alakítani (lásd 3.1 Hogyan találjunk megfelelő 
partnert projektünkhöz?). Ez a helyi szervezet 
gondoskodik a külföldi partnerszervezetnél 
történő önkéntes szolgálat előkészítésével ösz-
szefüggő feladatokról, és a szolgálat befejez-
tével tovább foglalkozik a fiatallal. Ezt a helyi
szervezetet küldő szervezetnek nevezzük.

Meg kell jegyeznünk, hogy a küldő szervezet 
nem vállal mindig aktív szerepet a nemzetközi 
önkéntes szolgálatban, sőt, bizonyos esetek-
ben az önkénteseknek nincs semmilyen kül-
dő szervezete. Néhány, nemzetközi önkéntes 
szolgálattal foglalkozó szervezetnél (például az 
ENSZ-önkénteseknél) közvetlenül kell jelent-
kezni egy-egy konkrét projektben való részvé-
telre. Ez ugyan nem lehetetlen, mégsem nevez-
hető ideális megoldásnak, hisz ebben az esetben 
az önkéntesnek egyedül kell gondoskodnia az 
előkészítéssel kapcsolatos összes adminiszt-
ratív, szervezeti és kommunikációs feladatról, 
amelyeket a küldő szervezet is elvégezhetne. 
Aki kezdő a nemzetközi önkéntes szolgálat vi-
lágában, így könnyen túl nagy terheket vehet a 
vállára. Gyakran alábecsülik a küldő szervezet 
szerepét a nemzetközi önkéntes projektek sike-
rében, és néha akár maga a szervezet sem veszi 
észre, milyen sokat tehetne a siker érdekében.
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Küldő szervezetek figyelmébe…

 A küldő szervezet népszerűsítheti a nemzetközi önkéntes szol-
gálatot, tájékoztatást adhat saját munkájáról és arról, milyen 
lehetőségeket nyújt a fiataloknak. Ez jó reklám a szervezetnek 
és az egész önkéntes szektornak. Az ilyen reklám felkeltheti a 
jövőbeni jelentkezők figyelmét is.

 A küldő szervezet kapcsolatokat alakít ki és ápol olyan külföldi 
szervezetekkel, melyeknél saját önkéntesei végeznek munkát 
(lásd a 3.1-es fejezetet: Hogyan találjunk megfelelő partnert 
projektünkhöz?). Ez állandó kapcsolattartást, és ha lehet, talál-
kozók, látogatások szervezését jelenti. Megfelelő és hatékony 
kommunikációs csatornákat kell kialakítani. A projektek sikere 
szempontjából fontos a közös munkakultúra és a nemzetközi 
önkéntes szolgálat kérdéskörét érintő egyetértés kialakítása.

 A küldő szervezetnek nemcsak az önkéntesek toborzása, de megszűrése is feladata: csak 
ezáltal lehet elkerülni, hogy olyan embereket küldjenek önkéntes projektekre, akik nem 
rendelkeznek a szükséges érettséggel, és a részvételük esetleg több kárt okozna, mint 
hasznot (erről lásd 3.2 Az önkéntesek toborzása és kiválasztása). Ahhoz, hogy ennek a 
feladatnak meg tudjon felelni, a küldő szervezetnek elegendő információt kell szereznie a 
fogadó szervezetről. 

 A küldő szervezet egyeztet a fogadó szervezettel az önkénteseket érintő gyakorlati kérdé-
sekről (pl. szállás, étkezés, munka jellege, munkaidő, biztosítás és az önkéntesek biztonsága, 
különböző díjak, zsebpénz stb.), és megállapodást köt ezekről. Amennyiben a küldő szer-
vezet minimális elvárásai nem teljesülnek, kötelesek elhalasztani a projektet, amíg a fogadó 
szervezet ezeket nem tudja teljesíteni (erről lásd 3.1.2 Minőségi követelméyek). 

 A küldő szervezet összegyűjti a külföldi önkéntes szolgálattal kapcsolatos információkat, 
és megosztja a potenciális önkéntesekkel és más érdeklődőkkel. Itt beszélhetünk a fent 
említett, közvetlenül az önkéntes programhoz kapcsolódó információkról (szállás, munka, 
étkezés stb.) és az önkéntesek szükségleteihez és igényihez kapcsolódó információkról is 
(kerekes székes megközelíthetőség, sportolási lehetőségek stb.).

 A küldő szervezet felelőssége az önkéntesek felkészítése és a nemzetközi önkéntes prog-
ramban való részvételük indítékainak megismerése. A felkészítésnek a program követel-
ményeihez kell igazodnia, ám figyelembe kell venni az önkéntesek szükségleteit is. A fel-
készülés hiánya vagy hibás volta sok kellemetlenséget okozhat, és akár az önkéntes korai 
távozásához is vezethet. Minél nagyobbak a küldő és a fogadó közösség közötti kulturális 
különbségek és minél hosszabb a külföldi tartózkodás időtartama, annál alaposabb felké-
szülésre lesz szükség (erről lásd 3.3.1 Az önkéntesek felkészítése).

 Az önkéntesétől különböző nyelvet beszélő országokba irányuló hosszabb távú projek-
tek esetében szükséges a nyelvtanulás feltételeinek megteremtése, különösen, ha az 
önkéntes munkája gyakori kommunikációt tesz szükségessé. Az interaktív és kulturális 
értelemben érzékeny nyelvtanítás módszertanával kapcsolatban A nyelvtanulás módszer-
tana (T-kit on Methodology in Language Learning) című T-kithez fordulhatunk, amelyet a  
www.training-youth.net weboldalról tölthetünk le.

 A küldő szervezet az önkéntes és a fogadó szervezet közötti közvetítőként fontos szerepet 
játszhat különböző gondok megoldásában (például konfliktusok feloldásával – erről lásd 
még a 4.4-es fejezetet a konfliktuskezelésről), vagy kapcsolattartó lehet az önkéntes csa-
ládja és a fogadó projekt között (például válsághelyzetek vagy nyelvi nehézségek esetén 
– erről lásd a 6.4-es fejezetet a válsághelyzetek kezeléséről). Ilyen esetekben fontos, hogy 
legyen egy listánk a vészhelyzetben szükséges telefonszámokkal és e-mail címekkel. 

 A küldő szervezet tájékoztatja a fogadó szervezetet az önkéntesek toborzásának és szűré-
sének módjáról. A küldő szervezet tájékoztatást nyújt a fogadó szervezetnek az önkéntesek 
számára szervezett felkészítésről és folyamatosan értesíti az esetleges változásokról. Fontos, 
hogy a küldő szervezet ellássa a fogadó szervezetet az önkéntesekről szóló információkkal 
(különösen abban az esetben, ha az önkéntesek különleges szükségletekkel rendelkeznek) 
és tájékoztassa a fogadó szervezetet az önkéntesek utaztatásának részleteiről.
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 Az önkéntesek visszatérése után a küldő szervezet egy értékelő szeminárium vagy találkozó 
szervezésével segítheti az önkénteseket élményeik átgondolásában és a más önkéntesekkel 
folytatott tapasztalatcserében (erről lásd 5.1 Értékelés). 

 A küldő szervezet esetleg bevonhatja az új tapasztalatokkal és képességekkel rendelkező ön-
kénteseket a saját munkájába vagy lehetőségeket javasolhat az önkéntes szolgálatot követő 
egyéb tevékenységre (erről lásd 5.2 Utánkövetés – élet az önkéntes szolgálat után).

 A küldő szervezetnek biztosítania kell az önkéntesek kiküldéséhez, a 
külföldi kapcsolattartáshoz, az önkéntesek felkészítéséhez és az önkén-
tes szolgálatot követő feladatok ellátásához szükséges anyagi eszközö-
ket (erről lásd 2.3 Finanszírozás és költségtervezés).

 A két partnerszervezet együttműködését minden közös projekt vé-
geztével érdemes kiértékelni.  

 A rövid és a hosszú távú nemzetközi önkéntes projektek esetében 
egyaránt fontos, hogy dokumentáljunk minden, a projekttel kapcso-
latos információt (egy külön projektmappában).

Bármely nonprofit szervezet lehet küldő szervezet,
a környezetvédő csoportoktól az ifjúsági klubokig
és a gyógyszerészeti intézetektől az önkormányza-
tokig. Ezt a szerepet betölthetik nemkormányzati 
és kormányzati szervezetek (helyi intézmények 
és hatóságok stb.) egyaránt. Lehet szó önkéntes 
szolgálattal foglalkozó nemzetközi hálózatba be-
tagozódott szervezetekről, melyek minden nyáron 
fel tudnak ajánlani önkéntes szolgálati lehetősége-
ket, vagy a legkisebb helyi csoportosulásokról is, 
amelyek valamilyen módon találnak egy fogadó 
szervezetet és az egész együttműködés során csak 
egyetlen önkéntest küldenek ki. 

És itt akár a te szervezetedről is lehetne szó…

2.1.3 A fogadó szervezet

Ha az önkéntes már eljutott a külföldi hely-
színre, a fogadó szervezet gondoskodik róla. 
Ez a szervezet külföldről érkező önkéntese-
ket fogad, akiket különféle nonprofit tevé-
kenységek végzésében támogat.

A fogadó szervezet a nemzetközi önkéntes 
szolgálati projekt ideje alatt gondoskodik 
az önkéntesek mindennapi munkájáról és 
ügyes-bajos dolgairól, ám ideális esetben 
már a projekt előkészítésében is aktív szere-
pet vállal.

2

 A fogadó szervezetnek megfelelő módon tájékoztatnia kell az ön-
kénteseket a rájuk váró új életről és feladatokról (érkezéskor minden-
képpen, de lehetőleg már azt megelőzően is). Ez nagymértékben 
hozzájárul az ismeretlentől való félelem csökkentéséhez és növeli 
az önkéntesek biztonságérzetét. Ugyanakkor az önkéntesek ilyen 
módon reálisabb elvárásokat alakíthatnak ki. Érkezéskor érdemes az 
önkéntesnek egy ún. üdvözlőcsomagot adni, amely a fogadó szer-
vezettel, a helyi közösséggel, az önkéntesek szálláshelyével, a tőlük 
elvárt munkával kapcsolatos hasznos tudnivalókat tartalmazza. 

 A fogadó szervezetnek biztosítania kell az önkéntesek számára egy 
megfelelő ismerkedési időszakot, illetve megérkezés utáni képzést 
(erről lásd a 4.1-es fejezetet), vagy, ha ez szükséges, állandó, a pro-
jekt során végzett munkával kapcsolatos képzést. A nyelvtanítás is 
hasznos lehet, főleg a hosszú távú projektek esetében. 

A fogadó szervezetek figyelmébe…

 A fogadó szervezetnek a legtöbb esetben az önkéntesek biztonságáért is felelősséget kell vál-
lalnia, ezért fontos, hogy az önkénteseknek szánt feladatok elvégzéséhez a fogadó szervezet 
megfelelő munkakörülményeket teremtsen. A fogadó szervezetnek azzal is tisztában kell len-
nie, hogy az önkéntesek munkája nem léphet át egy bizonyos kockázati küszöböt (ez például 
az építkezési munkálatoknál fontos szempont). Nagyon hasznos lehet egy, a 6.4-es fejezetben 
(A válsághelyzetek kezelése) foglaltaknak megfelelő válságkezelési stratégia kialakítása. 
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 A fogadó szervezet nem csak az elvégzendő feladatok, de a szabadidős tevékenységek terén 
is segítséget és támogatást nyújt az önkénteseknek – például kirándulásokkal, ismerkedési 
lehetőségekkel kapcsolatban stb. A hosszú távú önkéntes szolgálat esetén jó ötlet lehet egy 
mentor kijelölése, aki segíti az önkéntest a honvágy leküzdésében, a beilleszkedésben (4.3 Az 
önkéntesek folyamatos támogatása). 
 Annak biztosításához, hogy az összes érintettnek a lehető legtöbb hasznot hozza az önkéntes 

projekt, érdemes bevezetni a rendszeres ellenőrzést és kiértékelést lehetővé tevő módszereket. 
Az önkéntesek munkájára, életük alakulására fordított figyelem lehetővé teszi, hogy a fogadó 
szervezet szükség esetén még nagyobb problémák kialakulása előtt átalakíthassa a projektet. 
Ebben nagy segítséget jelentenek az önkéntes mentoraitól és a projekt más résztvevőitől szár-
mazó információk (erről lásd még 4.2.1 Az önkéntes motiválása, illetve 5.1 Értékelés).
 Hasznos lehet, ha a fogadó szervezet a projekt végén kiállít egy oklevelet az önkéntesek szá-

mára, amelyben leírja az általuk végzett munkát, az elsajátított készségeket, vagy ellátja őket a 
projektvezetők vagy a szervezet vezetője által kiállított ajánlólevéllel. 
Ez nem csupán bizalomgerjesztő gesztus, de az önkéntesek segítsé-
gére is lehet további életük során (lásd még 5.3 Az önkéntes szolgálat 
hivatalos elismerése).
 A fogadó szervezetnek gondoskodnia kell a rá háruló feladatok anya-

gi fedezetéről. Ez az adminisztratív feladatok, a kommunikáció, az ön-
kéntes feladataihoz szükséges felszerelés, a biztosítások, az étkezés és 
a szállásbiztosítás, bizonyos esetekben a zsebpénz költségeit jelenti. 
A költségvetés összeállítása során ne feledkezzünk meg az önkénte-
sek segítésére fordított munkaidőről sem (lásd még 2.3 Finanszírozás 
és költségtervezés)! 

Bármilyen nonprofit szervezet lehet foga-
dó szervezet, a drogmegelőzéssel foglalkozó 
csoportoktól a gyermekgondozás terén dol-
gozó egyesületekig, az ifjúsági szervezetektől
a természetvédelmi intézményekig stb. Ezt a 
szerepet betölthetik nemkormányzati és kor-
mányzati szervezetek (helyi intézmények és 
hatóságok stb.) egyaránt. Lehet szó valamilyen, 
önkéntes szolgálattal foglalkozó nemzetközi 
hálózatba tartozó szervezetről,  mely önkéntes 
lehetőségeket tud felajánlani minden nyáron, 
vagy egy kisebb helyi csoportosulásról is, mely 
mindössze egyetlen építőtábort szervez meg 
(erről lásd még 1.5 Az önkéntes szolgálat pro-
jektjeinek néhány területe).

És itt akár a te szervezetedről is szó lehetne…

Néhány esetben előfordulhat, hogy a fogadó 
szervezetek csak koordináló szerepet töltenek 
be az önkéntes szolgálat során. A koordiná-
ló szervezet nem a saját tevékenysége támo-
gatásához fogad önkénteseket, hanem olyan 
szervezetekhez közvetíti ki őket, melyekkel 
együttműködik. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen 
szervezet többféle önkéntes tevékenység lehe-
tőséget is fel tud ajánlani az önkéntes szükség-
leteinek és igényeinek megfelelően, és hogy va-
lószínűleg jelentős tapasztalatot halmozott fel a 
hálózatába tartozó szervezetek támogatásával 
kapcsolatban.

A nemzetközi önkéntes szolgálatban való részvételre vállalkozó szervezetek 
sokfélék lehetnek. Ám az legtöbbször közös bennük, hogy a nemzetközi ön-
kéntes projektekben általában találkozunk olyan személyekkel (vagy esetleg 
egy személlyel), akik felvállalják a koordinátor szerepét. Itt említjük meg a 
nemzetközi önkéntes szolgálatok projektkoordinátorait olyan résztvevők-
ként, akik nélkül valószínűleg semmilyen önkéntes szolgálat sem jöhetne 
létre. A koordinátor a nemzetközi önkéntes projektek motorja, ám nagyon 
gyakran kollégái nemzetközi önkéntességről alkotott véleményének, a part-
nerszervezetek és az önkéntesek igényeinek kereszttüzében találja magát. 
Ennek a T-kitnek az is a célja, hogy olyan eszközökkel lássa el a projektkoordi-
nátorokat, amelyek megkönnyíthetik a dolgukat. 

A nemzetközi önkéntes szolgálat  
projektkoordinátora 

Lényeges, hogy a koordinátor tisztában legyen az egyes résztvevőkre háruló feladatokkal (lásd 
2.2 A projektciklus) és a számukra kínálkozó előnyökkel (lásd még 1.4 A nemzetközi önkén-
tes szolgálatban való részvétel okai). A koordinátor könnyebben meg tudja győzni a többi érin-
tettet a nemzetközi önkéntes projekt által teremtett értékekről, ha jól ismeri a projekt pozití-
vumait és esetleges negatívumait (lásd még 3.3.2 A küldő és fogadó szervezetek felkészítése).  
A koordinátor egyik nagy feladata a partnerek felkutatása: ebben segítséget nyújthat a 3.1-es fe-
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jezet (Hogyan találjunk megfelelő partnert projektünkhöz?). A koordinátor munkája során bizo-
nyos forráskutatási és költségtervezési feladatokkal is találkozhat, ezekkel a 2.3 Finanszírozás és 
költségtervezés című fejezet foglalkozik. A projektkoordinátor a projektek létrehozásához és mű-
ködtetéséhez sok segítséget és jó ötletet találhat a Projektmenedzsment című T-kitben (letölthető a  
www.training-youth.net honlapról). 
A koordinátor a fogadó szervezeteknél gyakran egyszersmind az önkéntesek hivatalos segítője, bár be-
vonhat másokat is különböző feladatokba, mint például a munkával kapcsolatos oktatás, a személyes 
jellegű ügyekről való gondoskodás, az interkulturális tanulás elősegítése vagy az önkéntes szabadidős 
programjainak szervezése – ahogy azt a 4.3 Az önkéntesek folyamatos támogatása című fejezetben is 
leírjuk. De a koordinátornak nem csak az önkéntesre kell figyelnie: az önkéntessel együtt vagy az önkén-
tes környezetében dolgozó személyek segítése szintén a feladatai közé tartozik. A 4.2.2 A munkatársak 
motiválása – az elfelejtett dimenzió című fejezet épp ezzel a bonyolult témával foglalkozik. 
És akár te is lehetnél projektkoordinátor…
Ha projektkoordinátor vagy…
 Olvasd át alaposan ezt a T-kitet és akár néhány másikat is a www.training-youth.net honlapról letölt-

hető T-kitek közül (projektmenedzsment, interkulturális tanulás, nyelvtanulási módszerek stb.)!
 Tanulj olyan emberek és szervezetek példájából, akik már szerveztek ilyet, hogy ne kelljen újra 

föltalálnod a spanyolviaszt!
 Alakíts ki egy csapatot olyan emberekből, akik segíthetnek a projekt 

átgondolásában, akikkel megoszthatod az ötleteidet, akiktől visszajel-
zést kapsz stb.! Több szem többet lát!
 Ha lehet, ne egyedül dolgozz! Vond be a kollegáidat, barátaidat!  
 Várd ki, amíg beérnek a projekt különböző részei! Ne add fel a munkát! 

Végül meg fogod látni, hogy megérte.

Luba
Pavlovova

és
Tony

Geudens

2.2 A projektciklus

Az ötlettől a konkrét tervig
A jó projektötletek általában olyankor támad-
nak, amikor a legkevésbé várnánk: kávézóban 
ülve, borotválkozás közben a fürdőszobában stb. 
Ahhoz, hogy az ötleteink kikristályosodjanak és 
főleg ahhoz, hogy megvalósuljanak, sok időt és 
energiát kell beléjük fektetnünk. Ehhez gondos 
tervezésre és színvonalas végrehajtásra van szük-
ség. A projektmenedzsment úgy működik, mint 
amikor karót dugunk egy paradicsompalánta 
mellé – a palánta ugyan a karó mellett növekszik, 
ám el-elhajlik egyik vagy másik irányba. Az igé-
nyek felmérésével, az „okos” célmeghatározással, 
az átgondolt stratégia és jó partnerség kialakítá-
sával, a feladatok világos megosztásával és a reá-
lis menetrend felállításával megakadályozhatjuk, 
hogy palántánk a földhöz lapuljon. 
A projektmenedzsment folyamatát lépésről lépés-
re leírja a Projektmenedzsment című T-kit har-
madik fejezete, ezért ezúttal csak néhány, a nem-
zetközi önkéntes szolgálattal kapcsolatos témával 
foglalkozunk, arra számítva, hogy az olvasók 
kiegészítik az itt olvasottakat más T-kitben talál-
ható tanácsokkal (a Projektmenedzsment című  
T-kit letölthető a www.training-youth.net honlap-
ról). Emellett tanácsot kérhetünk olyan szerveze-
tektől vagy személyektől, akik már szerveztek a 
miénkhez hasonló projekteket.

A való életben…

A T-kit különböző pontjaiban az ELKA mun-
kájából vett példákkal fogjuk bemutatni az 
ebben a fejezetben tárgyalt eszközök valós 
alkalmazását.

Az ELKA egy Velho nevű kisvárosban működő 
ifjúsági klub. Mivel Velho gyönyörű hegyvidé-
ken fekszik, az ELKA tevékenysége főleg a ter-
mészet- és környezetvédelemre összpontosul. 
Az elmúlt évek során a klub tagjai sok munkát 
fektettek az erdei turistautak rendbetételébe 
és karbantartásába.

Susan, a klub egyik lelkes tagja találta ki, hogy 
érdemes lenne jobban kihasználni a turis-
tautak által nyújtott lehetőségeket: jelzések 
elhelyezésével és pihenőhelyek kialakításával 
vonzóbbá lehetne őket tenni a „zöld turisták“ 
számára. A turistautak kihasználását célzó 
másik ötlet a természetjárás és kalandtúrák 
szervezése volt fiatalok számára. A források
szűkössége miatt Susan úgy gondolta, az ön-
kéntesek bevonása a legjobb módszer ötletei-
nek megvalósítására. Egy kéthetes építőtábor 
elég lenne a jelzések elhelyezésére és a pihe-
nőhelyek kialakítására, két önkéntes pedig egy 
hosszú távú projekt keretében erdei séták  és 
kalandtúrák vezetésével foglalkozhatna. 
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Az igényfelmérés ikerpárja a forráselemzés. Ha 
létrejön az összes érintett megegyezése a projekt-
tel kapcsolatban, meg kell győződni arról is, hogy 
elérhetők-e a megvalósításához szükséges dologi 
eszközök, illetve emberi és pénzügyi források. An-
nak felismeréséhez, hogy teljesülnek-e a szükséges 
feltételek, alaposan meg kell vizsgálni a szervezet 
gyengeségeit és erősségeit. A nemzetközi önkéntes 
szolgálatot érintő külső lehetőségek és veszélyfor-
rások alapos ismerete pedig ahhoz szükséges, hogy 
valóban dönteni lehessen a követendő eljárásról, a 
lehetőségek minél teljesebb kihasználása és a ve-
szélyforrások elhárítása biztosításával.  

Egy ötlet persze nem elszigetelten létezik, akikkel 
csak megismertetik, mind kialakítják róla a saját 
véleményüket. Minden projekt esetében fontos 
megtudni, milyen a fogadtatása az érintett közös-
ségen belül. A projektötletek nem csak a kitalálójuk 
szórakoztatására jönnek létre, ezért kell felmérni, 
hogy van-e igény a különböző elképzelésekre. Ezt 
nevezzük igényfelmérésnek.
– Mi a helyi közösség tagjainak (szomszédok, szü-

lők, politikusok, egyéb ifjúsági szervezetek stb.)
véleménye a projekttel kapcsolatban? 

– Mi a projektben potenciálisan érintett szemé-
lyek (szervezeted tagsága, tevékenységetek cél-
csoportja, a látogatók stb.) véleménye?

– Mi a szervezeted (kuratórium/vezetőség, alkal-
mazottak, önkéntesek) véleménye?

– Léteznek-e már hasonló projektek? Az új pro-
jekt nem jelentene konkurenciát valakinek, vagy 
kétszeres munkavégzést?

– Bármi más?

A való életben…

Susan megbeszélte az elképzeléseit néhány 
klubtaggal és ifjúságsegítővel, és mivel az
ötlet fogadtatása pozitív volt, úgy döntött, a 
vezetőséggel is ismerteti az ötleteit. Susan el-
képzelései vegyes fogadtatásban részesültek, 
mivel néhányan úgy gondolták, hogy a velhói 
turizmus fejlesztése az erdei jelzésekről és pi-
henőhelyekről való gondoskodással együtt 
az önkormányzat feladata lenne. Ezért sort 
kerítettek egy találkozóra az önkormányzat 
képviselőivel, ahol megtárgyalták ezeket az öt-
leteket. Az önkormányzat megértette, milyen 
haszonnal járna ez a projekt, ezért beleegye-
zett, hogy ellássa az ELKA-t az építőtáborhoz 
szükséges eszközökkel. A természetjárás és a 
kalandtúrák iránti igényt az ELKA a helyi ifjú-
sági szervezetekhez eljuttatott tájékoztatóle-
velekkel próbálta felmérni. Tizenkét szervezet 
mutatott érdeklődést a lehetőség iránt. Az 
ELKA ezek alapján úgy döntött, hogy a két pro-
jekt hasznos lenne a közösség számára, illetve 
az ELKA jó hírét is növelné. 

A projektötletet ki kell fejleszteni és konkrét terv-
vé vagy stratégiává alakítani. A stratégia azonban 
csak a célhoz vezető út; ahhoz, hogy biztosan elér-
jük a céljainkat, pontosan meg kell határoznunk, 
mik is azok, mielőtt elindulunk ezen az úton.
A központi kérdés természetesen az, hogy mi-
ért akarunk időt, pénzt és energiát fektetni egy 
adott nemzetközi önkéntes projektbe. Mit aka-
runk elérni és céljaink valóban okosak-e? (Az 
angol SMART – okos kifejezés betűi egy-egy 
olyan tulajdonságot fednek, amelyek segítenek 
kiértékelni a célkitűzéseinket: specific – specifi-
kusan, azaz eléggé pontosan határoztuk-e meg 
a projekt céljait; measurable – mérhető-e a pro-
jekt sikeressége, azaz a célkitűzések teljesülése; 
achievable – elérhetők-e a kitűzött célok; realistic 
– reálisak-e a célkitűzésienk; timed – megfelelően 
meghatározott-e a célkitűzések teljesülésének ha-
tárideje. Ezekről a kritériumokról lásd még a Pro-
jektmenedzsment című T-kitet, amely letölthető a  
www.training-youth.net honlapról. 
A legtöbb projekt esetében több különböző, bo-
nyolult módon összefüggő célkitűzéssel találko-
zunk egyszerre. A félreértések elkerülése végett 
fontos minden célt felfedni, és a legfontosabbakról 
kialakítani egy alapvető egyetértést. Akár írásba is 
foglalhatjuk a célkitűzéseinket, hogy egyértelművé 
tegyük, hogy ezeket mindenki biztosan elfogadja 
(ha anyagi támogatásra pályázunk, ezt amúgy is 
meg kell tennünk). 

A való életben…

Susannek többször is alaposan át kellett gon-
dolnia az építőtábor és a kétfős hosszú távú 
önkéntes projekt céljait, mivel számos alka-
lommal kellett ismertetnie az ötleteit kollégá-
ival, a szervezet vezetőségével, az önkormány-
zattal és másokkal.

Az építőtábor esetében az egyik cél például 
az erdőbe látogató „zöld turisták” számának 
jelentős növelése volt a következő nyárig. Ez a 
célkitűzés pontosan meghatározta, mit is akar-
tak elérni (több „zöld turista” odacsábítása).  
A nyári szezon kezdetétől (időtényező) köny-
nyen le lehetett mérni, hogy többen használ-
ták-e a turistautakat. A beígért támogatással 
és a velhói önkormányzat által szervezett tá-
jékoztatókampánnyal ez a célkitűzés könnyen 
elérhető és reális volt. 

Az ELKA által végzett munka persze az ELKA 
mint természetvédő szervezet hírnevének is 
jót tesz. Javítja az önkormányzattal és a turis-
tautakat használó ifjúsági szervezetekkel való
együttműködést, az önkéntes szolgálat pedig 
nemzetközi távlatokat nyit meg az ELKA előtt. 

2
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A legfontosabb kérdés, amit föl kell tennünk 
magunknak (és azoknak, akikkel együtt dolgo-
zunk a projektben), az, hogy miért csináljuk a 
különböző dolgokat egy bizonyos módon és mi-
ért nem másképpen. 

Bár a „Miért?” a központi kérdés, ezt más kérdő-
szavakkal együtt érdemes használni (a Lasswell-
módszer nyomán – erről lásd a Projektmenedzs-
ment című T-kit 32. oldalát).

– Ki érintett a nemzetközi önkéntes projektben 
(partnerszervezetek, munkatársak, önkénte-
sek, támogatók, helyi intézmények stb.)? Miért 
pont ők?

– Mit fogunk a projekt keretein belül elvégezni 
(munkaterv, szabadidős tevékenységek stb.)?  
Miért pont ezt?

– Hol akarunk mindenre sort keríteni (munka-
hely, szállás, a különböző szolgáltatások, boltok 
távolsága stb.)? Miért pont ezeken a helyeken?

– Hogyan fogjuk végrehajtani a projektet (fel-
használt módszerek, támogató szervezetek, fel-
használandó források stb.)? Miért pont így?

2

A való életben…

A természetjárás és kalandtúra szervezésre indított hosszú távú projekt esetében például azt kellett meg-
vitatni az ELKÁ-n belül, hogy kiket lenne érdemes meghívni. A szervezet végül a külföldi önkéntesek meg-
hívása mellett döntött. Mi volt erre az okuk? Szerettek volna nemzetközi távlatot adni a projektnek, és úgy 
tűnt, hogy az önkéntesek és az ELKA tagjai nyelvtudásának összeadásával lehetőség nyílna a nemzetközi 
csoportok számára történő túraszervezésre is. Az ELKA két önkéntest szeretett volna bevonni. Miért? Ilyen 
módon a két önkéntes együtt dolgozhatott a projekten, társaságot és segítséget nyújthatott egymásnak. 
Az ELKA számára fontos volt az önkormányzat bevonása is, mivel ezáltal elismertséget tudtak biztosítani 
a munkájuknak, illetve valamennyi segítséget is kaptak hozzá. A partnerszervezet kiválasztásánál szintén 
felmerült a „Kivel?” és „Miért?” kérdése.

A „Mit?” és „Miért?” tekintetében az ELKA hosszú távú önkéntes projekt szervezése mellett döntött, mivel 
az önkénteseknek időre van szükségük ahhoz, hogy kiismerjék az erdő által nyújtott lehetőségeket, és 
érdekes és izgalmas programot fejlesszenek ki. A „Hogyan?” kérdésére az ELKA azt a választ adta, hogy 
fokozatos munkát kell végeznie, hiszen az önkéntesek nem lesznek feltétlenül szakértői annak a terület-
nek, amelyen dolgozni fognak. Ezért először a kalandtúrázás technikáit kell elsajátítaniuk, majd meg kell 
oldaniuk egy túra vezetését az ELKA egy munkatársával, hogy végül önállóan szervezhessenek kalandtú-
rákat. Ez az időszak a fogadó ország nyelvének gyakorlására és magabiztos használatának kialakítására is 
lehetőséget nyújt.

A projekt időzítésének és térbeli elhelyezésének eldöntésében természetesen maga a nyári időszak és az 
erdő voltak a legfontosabb szempontok. Az ELKA úgy döntött, hogy az önkéntesek tavasszal állhatnak 
munkába, hogy a nyári csúcsszezonra szert tegyenek a túravezetéshez szükséges tudásra és magabiz-
tosságra. Bár az önkéntesek munkája az erdőhöz kötődött, az ELKA Velho központjában lakó családoknál 
szállásolta el őket, hogy a családtagok segíthessék a helyi közösségbe való beilleszkedésüket, és hogy 
könnyebben vehessenek részt különböző programokon szabadidejükben (bulik, mozi, találkozók), mint 
ha az erdő közelében laknának.

Az ELKA önkéntesekkel folytatott munkáról való elképzeléseit példázza a „tandemtechnika”, ami alatt azt 
értik, hogy mindkét önkéntes mellé kijelölnek egy segítő munkatársat, aki hetente találkozik az önkénte-
sekkel. Ez az önkéntesek közötti bizalom kiépítését célozza és alkalmat nyújt az önkéntesek szükségletei-
nek, gondjainak megbeszélésére, amivel megakadályozható, hogy ezek idővel kezelhetetlen problémák-
ká váljanak.

Ez mind persze a projektet megelőző és a projekt folyamán szükséges tervezésnek csak egy apró része.

Egy nemzetközi önkéntes projektben azon-
ban sosincs egyedül az ember. Ha önkéntest 
szeretnénk fogadni, fel kell vennünk a kap-
csolatot olyan szervezetekkel, akik tudnak 
önkéntest küldeni. Küldő szervezetként meg 
kell találni az önkénteseink fogadására legal-
kalmasabb projektet. Ezért fontos a megbíz-
ható és szilárd nemzetközi partnerség kiala-
kítása. Arról, hogy hogyan találhatjuk meg 

a megfelelő partnerszervezetet, a 3.1-es feje-
zetben (Hogyan találjunk megfelelő partnert 
projektünkhöz?) írunk. 
A partnerekkel egyeztetni kell a projekt menet-
rendjéről. Bár fontos minden lépésre elegendő időt 
biztosítani, gyorsan és hatékonyan is kell dolgozni, 
hogy minden érintett lelkesedése végig megma-
radjon. A hosszú várakozás elveheti az önkéntesek 
vagy a partnerszervezet kedvét a részvételtől.
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A való életben…
Az építőtábor menetrendje

Hó-
nap Fogadó szervezet Küldő szervezet

1. Igényfelmérés: egyeztetés 
kollégákkal, partnerekkel, a helyi 
közösség tagjaival, a helyi intéz-
ményekkel az építőtáborról.

Potenciális küldő szervezetek 
keresése.

Igényfelmérés: fiatalok külföldi önkéntes
szolgálati lehetőségek iránti érdeklődésé-
nek felmérése. 

Szükség esetén az építőtáborok általános 
ismertetése. 

Jelentkezők érdeklődésének, indítékainak 
megismerése.

2. A tábor céljainak meghatározása 
és stratégia kidolgozása.

Célok és menetrend egyeztetése a 
partnerekkel. 

Program kialakítása (munka és 
szabadidős tevékenységek).

Mindenre kiterjedő költségterve-
zés, forráskeresés.

Potenciális fogadó szervezetek keresése, a 
legjobb kiválasztása.

Célok és menetrend egyeztetése a part-
nerekkel. 

Költségvetés készítése, önkéntes kiküldé-
séhez anyagi feltételek biztosítása.

3. Építőtábor részletes tájékoztatójá-
nak és programjának kiküldése a 
kiválasztott küldő szervezetekhez.

Esetleg előkészítő találkozó a projekt 
helyszínén.

4. Egyeztetés a jelentkezőkről a 
küldő szervezettel. 

A potenciális önkéntesek bemutatása a 
fogadó szervezetnek.

5. Megfelelő önkéntesek kiválasz-
tása, önkéntesek fogadásával 
kapcsolatos feladatok intézése.

6. Önkéntesekkel kapcsolatos 
munkában részt vevő személyek 
felkészítése.

Végső információ kiküldése a 
résztvevők számára (útbaigazítás 
stb.). 

Önkéntesek felkészítése.

Kiküldéssel kapcsolatos feladatok intézése 
(vízumok, biztosítás, utazás stb.).

Tájékoztató a fogadó szervezetről és a 
célországról az önkéntesek számára.

7. Háromhetes építőtábor.

Projekt és elért eredmények szé-
leskörű ismertetése.

Önkéntesek indulása.

Kapcsolattartás, érdeklődés a projekt 
haladásáról.

8. Partnerszervezetek közötti érté-
kelés.

Visszatérés után a projekt kiértékelése 
az önkéntesekkel, tájékoztatás a küldő 
szervezetben végezhető munkáról.

9. Pénzügyi jelentés készítése a 
támogatóknak.

Pénzügyi jelentés készítése a támogatóknak.



T-kit
Nemzetközi 

önkéntes szolgálat

27

2A hosszú távú önkéntes projekt menetrendje

Hó-
nap Fogadó szervezet Küldő szervezet

1/2. Igényfelmérés és forráselemzés:
Egyeztetés az önkéntesek bevoná-
sáról a szervezet tagjaival.
Elérhető források felmérése: 
pénzügyi eszközök, emberi erőfor-
rások, rendelkezésre álló mun-
kaidő (a projekt vezetése és az 
önkéntesekről való gondoskodás 
szempontjából).
A projekt céljainak felvázolása.

Forráselemezés:
Elérhető források felmérése: önkéntesek to-
borzása, felkészítése, nemzetközi partnerek 
felkutatása.
Célok felvázolása.

3. A fogadó szervezetről, az önkénte-
sek feladatairól szóló tájékoztató 
elkészítése.
Keresett partnerszervezet profiljá-
nak felvázolása.

Önkéntesek toborzása.
Keresett fogadó szervezet profiljának
felvázolása.

4/5. Partnerkeresés. Partnerkeresés.

6. Előkészítő találkozó:
Megegyezés az önkéntesek 
személyéről.
Az önkéntesek elhelyezéséről, a 
szervezetek közötti kommunikáci-
óról, a felelősségek, anyagi terhek 
megosztásáról szóló partnerségi 
megállapodás elkészítése. 

Előkészítő találkozó:
Megegyezés az önkéntesek személyéről.
Az önkéntesek elhelyezéséről, a szerveze-
tek közötti kommunikációról, a felelőssé-
gek, anyagi terhek megosztásáról szóló 
partnerségi megállapodás elkészítése. 

7. Szükséges pályázatok benyújtása. Önkéntesek felkészítésének megkezdése.

8/9. A projektért felelős csapat felkészí-
tése.
Önkéntesek ismerkedési időszaká-
nak előkészítése.
Kapcsolattartás az önkéntesekkel.

Nyelvtanfolyam.
Ügyintézés: biztosítás, munkavállalási 
engedély, vízum stb.

10. Az önkéntes érkezése.
Ismerkedési szakasz, megérkezés 
utáni képzés.

Kapcsolattartás az önkéntessel és a fogadó 
szervezettel.

13. Félidős értékelés.
Állandó odafigyelés, résztvevők
támogatása.

Részvétel a félidős értékelésben.
Állandó kapcsolattartás az önkéntessel és a 
fogadó szervezettel.

16. Összefoglaló értékelés, önkénte-
sek hazatérése.

Találkozó a hazatérő önkéntesekkel.
További önkéntes tevékenységre vonatko-
zó javaslatok.

17. Projekt kiértékelése a partnerszer-
vezettel.

Projekt kiértékelése a partnerszervezettel. 

18. Pénzügyi jelentés készítése a 
támogatóknak.

Pénzügyi jelentés készítése a támogatóknak.
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Hosszú távú önkéntes szolgálat munkamegosztása

A nemzetközi önkéntes projektek során az egyik 
legfontosabb feladat, amely nélkül akár az egész 
projekt meghiúsulhat, a finanszírozás megoldá-
sa. Ezért a költségvetés elkészítése és a pénzügyi 
támogatások megpályázása általában az elő-
készítés egyik első lépése. Európai szinten szá-
mos forrás létezik a projektek finanszírozására,
mint az Európai Önkéntes Szolgálat (European 
Voluntary Service, EVS) és a European Youth 
Foundation (EYF), ám egyéb forrásokra is tá-
maszkodhatunk munkánk során. A továbbiak-
ban még részletesebben érintjük a pénzügyeket 
(lásd 2.3 Finanszírozás és költségtervezés). 

A nemzetközi önkéntes projekt problémamen-
tes működéséhez alapvetően fontos tudni, hogy 
a projekt különböző szakaszaiban milyen fe-
ladatokat kell elvégezni és ezekért ki a felelős. A 
munka és a felelősségek megosztásának pontos 
leírásával minimális szinten tarthatjuk a félre-
értéseket, illetve megakadályozhatjuk, hogy fe-
hér foltok maradjanak a projekttervben. A 2.1    
A nemzetközi önkéntes szolgálat szereplői című 
fejezetben már elég részletesen tárgyaltuk a pro-
jekt egyes résztvevőire háruló feladatokat, de 
alább még közöljük az ELKA hosszú távú pro-
jektjében kialakult munkamegosztást.

Feladat Felelős
Teljes projekt koordináció. Susan, a fogadó és Tomas, a küldő szervezet projekt-

koordinátora.

A megfelelő önkéntesek felkutatása, megfelelő 
tájékoztatás nyújtása, önkéntesek felkészítése.

Tomas (természetesen a Susantől kapott önkéntes-
profil alapján).

A fogadó és a küldő szervezet közötti kommu-
nikáció és megállapodások az egész projekt 
folyamán.

A szervezetek projektkoordinátorai, akik a külön-
böző döntéseket és megállapodásokat rögzítik és 
azokat ismertetik az összes érintettel.

Helyi intézményekkel, más ifjúsági szervezetek-
kel folytatott egyeztetések.

Az ELKA elnöke, hisz itt inkább politikai természetű 
feladatokról van szó.

Költségvetés összeállítása, pénzügyi támogatás 
megpályázása, jelentések készítése.

Az ELKA pénztárosa, aki Susan közreműködésé-
vel dolgozik. A küldő szervezet részéről Tomas 
szintén pályázik pénzügyi támogatásra az utazás, 
ügyintézés, kapcsolattartás és az utólagos feladatok 
költségeinek fedezéséhez.

Az önkéntesek fogadásának előkészítése, konkrét 
munkaterv összeállítása.

Susan minden érintettel felveszi a kapcsolatot 
(fogadó család, önkéntesek feladataival, beillesz-
kedésével, nyelvtudásuk fejlesztésével foglalkozó 
segítők stb.).  

Oktatás és a munkával kapcsolatos segítség-
nyújtás.

Jason, aki a kalandtúrák szervezésében is részt fog 
venni és Susan.

Nyelvtudás fejlesztése. A küldő szervezet elutazás előtt elküldi az önkénte-
seket egy intenzív nyelvtanfolyamra. Az ELKA egyik 
tagja tolmácsnak készül és informális keretek között 
folytatja az önkéntesek nyelvi képzését. 

Beilleszkedés segítése (szabadidő-programok, 
önkéntesek bemutatása különböző embereknek 
és szervezeteknek stb.).

Susan testvére, aki egyidős az önkéntesekkel.

Kapcsolattartás az otthoniakkal (barátok, család, 
otthoni ügyintézés stb.).

Tomas, a küldő szervezet projektkoordinátora.

Problémák kezelése (konfliktusok, betegség,
baleset, honvágy, válságok stb.).

Susan hangolja össze a szükséges lépéseket és állan-
dó kapcsolatban áll a küldő szervezet koordináto-
rával. Nagyobb mérvű válság kezelésében az ELKA 
elnöke is részt vesz.

Projekt dokumentálása (eredmények, nyilvánosság 
tájékoztatása, hírverés a helyi sajtóban, pénzügyi 
jelentések stb.).

Ez Susan feladata, aki a pénzügyi tételeket továb-
bítja a záró pénzügyi jelentés összeállításáért felelős 
pénztárosnak.

Értékelés (rendszeres értékelés az egész projekt 
folyamán és összefoglaló értékelés annak végén), 
oklevelek kiállítása.

Susan rendszeresen találkozik az önkéntesekkel, a 
testvérével (aki a beilleszkedésüket követi nyomon) 
és Jasonnel (aki a munkában támogatja őket). A pro-
jekt végén az önkéntesek és a küldő és fogadó szer-
vezetek koordinátorai tartanak egy közös találkozót. 
Ez alkalommal az önkéntesek részére kiállítanak egy, 
az összes érintett által hitelesített oklevelet.

Otthoni beilleszkedés, utólagos feladatok. Tomas megkeresi az önkéntesek által megszerzett 
tapasztalatok felhasználásának legjobb módját, 
amely az önkéntesek és a küldő szervezet számára 
egyaránt a leghasznosabb.

2
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2.3 Finanszírozás és 
 költségtervezés

Luba
Pavlovova

2

A projektek néha elakadnak annál a pontnál, mi-
kor a költség és a haszon összehasonlítására kerül 
sor. Projektkoordinátorként olyan helyzetben va-
gyunk, hogy látjuk, mik a nemzetközi önkéntes 
szolgálat előnyei, de valószínűleg jól tudjuk azt 
is, hogy mik a szükséges források, melyek ezek 
eléréséhez nélkülözhetetlenek. Ha úgy tekintünk 
a pénzre, mint egy projekt üzemanyagára, mi 
vagyunk azok, akiknek egy vagy több benzin-
kutat kell találnunk, hogy teletöltsük tankunkat. 
Manapság számtalan kiadvány és ember adhat 
tanácsot arról, hogy hogyan folyamodjunk tá-
mogatásért. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet a
Projektmenedzsment című T-kitre (letölthető a 
www.training-youth.net honlapról), mely hasz-
nos tanácsokat és ötleteket tartalmaz arra vonat-

kozóan, hogyan pályázzunk támogatásért, illetve 
hogyan kezeljük pénzügyi forrásainkat. Éppen 
ezért ebben a fejezetben nem fogunk megismétel-
ni minden olyan részletet, amely a támogatások 
megszerzésére és különböző források előteremté-
sére vonatkozik, hanem azt próbáljuk meg elérni, 
hogy néhány alapvető ténnyel tisztában legyen az 
olvasó, amikor költségvetést vázol fel. Továbbá a 
rövid távú és a hosszú távú nemzetközi önkéntes 
szolgálati programokra is bemutatunk néhány lé-
tező támogatási rendszert.

A költségvetés a nemzetközi önkéntes szolgálat 
pénzügyi tükre: egy olyan kalkuláció, melynek 
egyik oldalán a várható kiadások, a másik oldalán 
pedig azok a bevételek szerepelnek, amelyekre szá-
mítunk. Egy valós és kiegyensúlyozott költségve-
tés felvázolása művészet, s ezt néha igazán nehéz 
mesterien kidolgozni. Ezért lássuk a költségszámí-
tás néhány aranyszabályát!

2.3.1 Költségtervezés

 Minden pénzügyi szükséglet és forrás körültekintő megtervezése a nemzet-
közi önkéntes szolgálat egy lényeges eleme, a projektet a kezdeti szakaszától 
egészen a befejezéséig végig kell, hogy kísérje.
 A pénzügyi tervezés – amennyire csak lehetséges – meg kell, hogy feleljen a 

projekt valós költségeinek (pl. ellenőrizzük a jegyek, a biztosítási költségek, 
kommunikációs eszközök, a helyi közlekedés, az irodai eszközök, étkezések 
stb. árait).
 Egy nonprofit projektben, mint amilyen a nemzetközi önkéntes szolgálat is, 

ami bejön, az ki is megy. Ugyanakkor nem lehet több költségünk, mint bevé-
telünk, máskülönben veszteséges lesz a projekt. A költségvetés bevételeinek 
mindig egyenlőnek kell lennie a kiadásokkal.

Fontos az átláthatóság: győződjünk meg arról, hogy minden partner tisztán át-
látja a tervezett bevételeket és kiadásokat! Ily módon sok fölösleges tévedés és 
félreértés elkerülhető. 

A költségtervezés aranyszabályai:

 Ellenőrizzük a projekt elején, hogy mire lesz szükségünk a végén (pl. számlák, pénzügyi elszámolások, 
létrehozott anyagok másolatai). Valószínűleg az összes költséget és bevételt bizonyítani kell (lehetsé-
ges, hogy bizonyos formai kritériumoknak is meg kell felelni).
 Vonjunk be másokat, akár szervezeti munkatársakat is, akiknek van tapasztalatuk a költségvetésben 

és/vagy a projektek pénzügyi kezelésében. Megoszthatjuk vagy átruházhatjuk a felelősséget egy má-
sik személyre, aki tapasztaltabb a költségszámításban és a könyvelésben.
 Ne próbáljuk meg egyedül csinálni! Inkább adjunk más, a projektben részt vevő embereknek is sza-

bad kezet a pénzügyi kérdésekben. Ily módon elkerülhető, hogy a pénzügyek átláthatatlanságával 
vagy akár csalással vádoljanak bennünket (olyan esetekben, amikor senki más nem tudja, hogy a pénz 
honnan jön és hova megy).
 A nemzetközi önkéntes szolgálat ideje alatt rendszeres időközönként ellenőrizzük a költségvetést, és fo-

lyamatosan tájékoztassuk partnereinket a fejleményekről (mekkora összeg áll jelenleg rendelkezésünk-
re és még mennyire lesz szükségünk). A könyvelés hasznos, ha rendszeresen és megfelelően végzik.
 Ne felejtsük el elszámolni a szervezet tagjainak munkaerő-ráfordítását, mely szintén pénzbe kerül a 

szervezetnek!
 Nézzünk utána, hogy milyen költségek lehetségesek és milyenek nem. Bizonyos költségeket és finan-

szírozási formákat (mint pl. a természetbeni hozzájárulás) a támogató visszautasíthat.
 Gondolkodjunk el a nemzetközi önkéntes szolgálattal kapcsolatos, olyan speciális kiadásokon is, 

mint pl. a kollégák képzése, felkészülés az interkulturális kommunikációra, az információs technoló-
gia költségei; az önkéntesek felkészítése, illetve képzése, beleértve a nyelvi és a munkához kacsolódó 
készségeket is; továbbá gondoljunk a projekt megvalósításához szükséges bérleti kiadásokra vagy a 
tolmácsolás szükségleteire is stb. 
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2

2.3.2 Támogatók és támogatási 
 lehetőségek

Amikor támogatást keresünk, sok megszerezhető 
forrást találunk a különböző – helyi, regionális, 
országos, európai és nemzetközi – szinteken. A 
támogatás jöhet egyénektől, alapítványoktól, 
intézményektől, hatóságoktól, vállalatoktól stb. 
Nagyban függ a körülményeinktől, a projekt tí-
pusától, magától a kezdeményezéstől az, hogy ki 
fogja a nemzetközi önkéntes szolgálati projek-
tünket támogatni. 

1. lépés: Mérjük fel, hogy kik lehetnek a poten-
ciális támogatók!

A támogatási forrásokról való információszer-
zésnek az egyik módja, hogy hasonló projektek 
vagy szervezetek munkája iránt érdeklődünk. 
Az internet egy másik értékes tájékozódási 
lehetőség. A www.eurodesk.org tájékoztatást 
nyújt az európai támogatási rendszerekről. A 
www.fundersonline.org egy egész sor euró-
pai és nemzetközi alapítványról ad részletes 
információt2. 

2. lépés: Ismerjük meg a támogatók motiváció-
ját és feltételeit!

Minden támogató, legyen az a magán- vagy 
a közszférából, bizonyos motivációval ren-
delkezik a pénz odaítélésével, a különböző 
projektekkel kapcsolatban. Amennyiben tá-
mogatást kívánunk szerezni, fontos megtud-
nunk azt, hogy a támogató miért ad. Nem-
zetközi önkéntes szolgálatunknak nemcsak a 
támogatási rendszerrel kell összhangban len-
nie, hanem pályázatunknak is hangsúlyoznia 
kell mindezt. 
Mondanunk sem kell, hogy elsőként a támo-
gatóról kell információt gyűjtenünk annak 
érdekében, hogy megtudjuk, pontosan mit is 
támogatnak (milyen költségek fogadhatók el 
és milyenek nem), milyen mértékben (szük-
séges-e társfinanszírozás), és milyen eljáráso-
kat (projektünk előtt, alatt és után) kell követ-
nünk. Ily módon elkerülhető bárki idejének 
és pénzének pazarlása.

3. lépés: Válasszuk ki a megfelelő támogatókat 
és készítsük el pályázatunkat!

Amint eldöntöttük, hogy mely támogatók 
lesznek a legmegfelelőbbek, gondos odafigye-
léssel írjuk meg pályázatunkat a támoga-
tó által előírt eljárás szerint. Ne küldjük el 
ugyanazt a standard levelet vagy pályázatot 
támogatáskérés céljából különböző támoga-
tóknak: igazítsuk azt a saját céljaikhoz, krité-
riumaikhoz, költségeikhez stb.! Tudjuk meg, 
hogy ki a kapcsolattartó személy a támogató 
intézményen belül és tartsunk vele rendszeres 
kapcsolatot. Néha az is hasznos lehet, hogy 
költségvetésünket több részre bontjuk fel és 
különböző támogatókat keresünk meg, hogy 
saját kritériumrendszerüknek megfelelően 
járuljanak hozzá a különböző költségekhez. 
Tájékoztassuk támogatóinkat a másoktól kért 
társfinanszírozásról!

4. lépés: Pályázatainkat kövessük nyomon!
 

Ne csak egy halom papírt küldjünk el! Elle-
nőriztessük a támogató szervezet kapcsolat-
tartó személyével, hogy pályázatunk megér-
kezett-e, és kérjünk visszajelzést az esetleges 
tartalmi hiányokról, illetve a pályázat elbí-
rálásáról! Sikertelen pályázat esetén ne sza-
kítsuk meg a kapcsolatot, mivel a támogató 
egy másik, jövőbeni projektünkhöz nagy 
segítséget nyújthat. Az elutasítás indokaira 
vonatkozó visszajelzés is hasznos lehet. Ha 
pályázatunkat elfogadták, a munka ezzel még 
nem zárult le. A projekt jó kommunikáció-
jának jele, ha minden érintettet rendszeres 
időközönként informálunk (vagy egyszerű-
en küldünk egy képeslapot). A projekt csak a 
teljes beszámolóval fejeződik be, beleértve a 
pénzügyi beszámolót és a köszönőlevelet is.

Figyelem! Ne csak a pénzt vegyük számba! Gyak-
ran természetbeni támogatást is szerezhetünk, 
például ingyenes szállást és étkezést az önkén-
teseink számára, egyéb tárgyi eszközöket vagy 
akár a projekt technikai felszereléseit is (irodai 
felszerelést, építkezési anyagokat stb.). Ingyenes 
telefonvonalat vagy internetkapcsolatot akár 
egy vállalat is biztosíthat. A szponzorálás is egy 
lehetőség.

További ötleteket és tanácsokat találhatsz a Pro-
jektmenedzsment című T-kitben (letölthető a 
www.training-youth.net honlapról), illetve en-
nek a T-kitnek az Irodalomjegyzékében. 

2 Hazai pályázati lehetőségekről a következő honlapokon lehet tájékozódni: www.nonprofit.hu; www.pafi.hu; www.sansz.hu. – A szerk.
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Európai Önkéntes Szolgálat 
(European Voluntary Service, EVS)3

A nemzetközi önkéntes szolgálat pénzügyi támogatásában élen járó 
programok egyike az Európai Bizottság kezdeményezése, az EVS. Az EVS 
az Ifjúság 2000–2006 Program egyik alprogramja, amely minden 18 és 25
év közötti fiatal számára nyitva áll. Önkéntes tevékenységet lehet például
folytatni környezetvédelmi, művészeti, kulturális területen; gyermekekkel, 
fiatalokkal vagy idős emberekkel foglalkozva; vagy például kulturális örök-
séggel, sport- és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatosan.

Célok:

 Interkulturális tanulási lehetőség biztosítása fiatalok számára.

 Szolidaritás, mobilitás, hátrányos helyzetű fiatalok bevonása .

 Harc a rasszizmus, az idegengyűlölet és a kirekesztés ellen.

 Helyi közösségek fejlesztése, új partnerségi kapcsolatok kialakítása és a 
bevált módszerek átadása.

Kritériumok: 

 Az önkéntes szolgálat kezdetén az önkéntesek 18 és 25 év közöttiek.

 Az önkénteseknek bejelentett lakcímmel kell rendelkezniük valamely választható ország-
ban. Választható országok: az EU 25 tagállama, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia, Ro-
mánia,  Bulgária, Törökország és további 4, prioritást élvező régió országai: 10 mediterrán 
partnerország, a FÁK 7 állama, Délkelet-Európa és Dél-Amerika. 

 Az önkéntes szolgálat 6 és 12 hónap közötti időtartamú lehet.

 A rövid távú projektek 3–24 hétig tartanak és a hátrányos helyzetű fiatalok szükségleteihez 
igazodnak, akik az Ifjúság 2000–2006 Programban elsődleges prioritást élveznek.

 Bármely nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány, közhasznú társaság stb.), szerveződés 
(diákönkormányzat, informális csoport stb.), valamint intézmény (pl. egyházak, helyi önkor-
mányzatok, kulturális és oktatási intézmények) lehet küldő vagy fogadó szervezet.

 A szolgálat bárhol letölthető, kivéve abban az országban, ahol az önkéntes él.

 Az EVS projektek három partner – a küldő szervezet, a fogadó szervezet és az önkéntes 
– közös együttműködése révén valósulnak meg.

Projekttípusok és az eljárás:

 Kétoldalú projektek: egy küldő és egy fogadó szervezet vesz részt a projektben. Ezeket a pá-
lyázatokat az Ifjúság 2000–2006 Program nemzeti irodái kezelik (decentralizált eljárás során).

 Az európai szintű projekteket (multilaterális) és az európai civil szervezetek projektjeit köz-
vetlenül az Európai Bizottsághoz kell benyújtani. 

 Az ún. harmadik országokkal4 kapcsolatos programban bi- és multilaterális projekteket egy-
aránt meg lehet valósítani. Ezeket vagy a nemzeti irodákhoz, vagy az Európai Bizottsághoz 
nyújtják be, az adott régió prioritási kategóriájától függően.

 A programországok jóváhagyott fogadó projektjeinek adatbázisa, mely önkéntes szolgálati 
helyeket kínál, a www.sosforevs.org vagy a http://youth.cec.eu.int honlapon található.

Pénzügyi szabályok:

A projektek támogatása a résztámogatás elvén alapul, ami azt jelenti, hogy a projekt összes költsé-
gét nem fedezheti az Ifjúság 2000-2006 Programból kapott támogatás. A projekt teljes összegének
fedezésére feltétlenül szükséges a különböző partnerek pénzbeni vagy természetbeni hozzájáru-
lása is. 

2

4 Az Ifjúság 2000-2006 Programban használatos „harmadik országok” elnevezés 2004 őszén „partnerországok”-ra változott. – A szerk.

3 A T-kit megírása óta (2002) némileg változtak az EVS szabályai, melyekről részletesebb információt kaphatsz az eurodesk@mobilitas.hu e-mail 
címen vagy a www.mobilitas.hu honlapon. – A szerk.
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A küldő szervezetekre vonatkozó pénzügyi szabályok:
 Az önkéntes utazási költségét, vízum- és oltási költségeit teljes egészében fedezi az Európai 

Bizottság támogatása.
 A küldő szervezet előkészítő és utókövető tevékenységeire egy keretösszeget, míg az önkéntes-

sel való kapcsolattartásra havi átalányösszeget kap. 
 Amennyiben hátrányos helyzetű fiatalokat érint a projekt, a speciális költségeket és az előkészí-

tő találkozó költségeit is az Európai Bizottság támogatása fedezi. 

A fogadó szervezetekre vonatkozó pénzügyi szabályok:
 Az önkéntesnek kifizetendő zsebpénz függ a fogadó országtól, és azt az Európai Bizottság tá-

mogatása fedezi.
 A fogadó szervezet költségeivel kapcsolatos támogatás egyrészt egy keretösszegből (admi-

nisztráció, nyelvoktatás), másrészt egy havi átalányösszegből (szállás, étkezés, helyi közlekedés 
stb.) áll.
 Speciális költségeket az Európai Bizottság támogatása abban az esetben fedezhet, ha hátrányos 

helyzetű fiatalokat vonnak be a projektbe.
 Az európai szintű és a multilaterális (harmadik országos) projektek esetében az Európai Bizott-

ság támogatása szintén fedezi bizonyos mértékig a koordinálási költségeket és az önkéntesek 
találkozóinak költségeit.

Határidők:
 Európai szinten 3, országos szinten 5 beadási határidő van egy évben, ezekhez képest a projek-

teknek 3–5 hónappal később kell kezdődniük. 

További információkat találsz az Ifjúság 2000–2006 Program  
Pályázati Útmutatójában, illetve az alábbi honlapokon: 
www.europa.eu.int/comm/education/youth.html 
(az Európai Bizottság honlapja), 
www.mobilitas.hu 
(a magyar nemzeti iroda honlapja).

Az EVS pénzügyi támogatási rendszerén kívül további támogatási lehetőségek  
is vannak a nemzetközi önkéntes szolgálat számára. Példák az építőtáborok, 
amelyek támogatására szintén pályázhatsz az Európa Tanács Európai Ifjúsági
Alapítványához (European Youth Foundation). Ez esetben a pályázatnak szá-
mos feltételt kell kielégítenie: 

 Résztvevőket/szervezeteket az Európa Tanács legalább 4 tagállamából 
kell bevonni a projektbe.
 Az önkéntesek 75%-ának 30 év alattinak kell lennie.
 A tevékenységnek az Európa Tanács egyik tagállamában kell folynia.

Az Európa Tanács támogatása

 Bizonyítani kell a társfinanszírozás meglétét.

Az Ifjúsági és Sport Igazgatóság más támogatási programot is kezel: ez a Szolidaritás Alap az Ifjúság
Mobilitásáért (Solidarity Fund for Youth Mobility, FSMJ), melyet kifejezetten arra terveztek, hogy a nem-
zetközi projektek résztvevőinek utazási költségeit finanszírozzák. Ez esetben az alábbi kritériumoknak
kell megfelelni:

 Mobilitást szolgáló projektnek kell lennie.
 A csoportoknak legalább 10 utazó fiatalból kell állnia.
 Hátrányos helyzetűeknek kell lenniük.
 Vonattal kell utazniuk.

Az Európai Ifjúsági Alapról és az FSMJ-ről további információt találsz az alábbi honlapon:
www.coe.int/youth (klikkelj a „Funding”-ra).

2
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A való életben...

Az ösvények és pihenők kidolgozását célzó építőtábor 
költségvetése (euróban):

Segítségként: egy költségvetési példa

Ahogy korábban említettük, az ELKA egy építőtábor megszervezését tervezte azzal a céllal, hogy a he-
gyekben ösvényt és pihenőket hozzon létre, és ehhez a projekthez egy olyan önkéntest fogadjon, aki az 
ifjúsági csoportok számára a gyalogtúra ötletét kidolgozza és a túravezetést biztosítja. Természetesen a
költségvetést azután készítették el, miután minden, a nemzetközi önkéntes szolgálatban érintett nem-
zetközi partnerrel konzultáltak, akiknek szintén megvolt a saját költségtervezetük az önkéntesek küldé-
sére vonatkozóan. 

2

KIADÁSOK Idegenforgalmi szakember 
2 szaktréner (díjak) 1000 €

Utazás:

Nemzetközi útiköltség 26 önkéntes 
részére

Helyi közlekedés 45 fiatal részére

3120 €

1350 €

Társadalmi tevékenységek:

46 fő részére (kulturális események, 4 
kirándulás történelmi helyekre Velho 
tartományban, buszbérlés, interkulturális 
estek és programok – mozi, színház, 
búcsúparti stb.) 1680 €

Szállás:

Velhói fogadó családok költségei 1650 €
Videofilm-készítés 1000 €

ÖSSZESEN 18505 €

Étkezés: 3960 €
BEVÉTELEK

Előkészületi munkálatok:

Két találkozó

Segédanyagok, szóróanyagok 
készítése (információs és üdvözlő 
brosúrák)

Telefon, fax, posta, e-mail-kapcso-
latok

340 €

100 €

210 €

Az ELKA önrésze 1855 €

IVS-partnerek hozzájárulásai 3000 €

A résztvevők hozzájárulása 920 €

Önkormányzat 2300 €

A Környezetvédelmi Minisztérium  
támogatása 1000 €

Biztosítás:
46 fő részére 1533 €

Magánadományozók 550 €

Vízumok:
26 fő részére 312 €

Kerületi iroda – regionális együttműködés 
és idegenforgalmi osztálya 1450 €

Adminisztrációs és koordinációs 
költségek 650 €

Társadalmi Fejlődésért Alapítvány 1500 €

Helyi ifjúsági tanács 320 €

Környezettanulmány (ösvények, 
pihenők fejlesztése) 1600 €

Természetbeni hozzájárulások 5610 €

ÖSSZESEN 18505 €
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Az EVS fogadó projekt költségvetése (euróban):
2

KIADÁSOK Példaértékű módszerek terjesztése:
Kiadványok
     - Az ökoturizmus statisztikai adatairól 
és a kalandtúrákról (100 példány)
    -  A projekt eredményeiről

500 €

120 €

A küldő szervezetnek az indulást meg-
előző előkészületei 125 €

Nyelvtanfolyam 
(2 önkéntes, 15 nap, intenzív kurzus)

100 € Rendszeres képzések (2 önkéntes x 650 €) 1300 €

Értékelés 120 €
Információs anyagok 25 €

ÖSSZESEN 19026 €Utazási költségek:
retúr vonatjegyek az önkéntesek 
otthonától Velhóig és vissza, 2. osztályú 
vonatjegy (2 x 130 €)

260 €

BEVÉTELEK

Biztosítás:
2 önkéntesnek 11 hónapos teljes időtar-
tamra (2 x 148 €)

296 € Az ELKA önrésze 850 €

Küldő szervezet hozzájárulása 500 €

Szállás:
2 önkéntes részére Velhóban
Egy család által biztosítva és fedezve 
(természetbeni)

3300 € Önkéntesek hozzájárulása: 2 x 175 € 350 €

Önkormányzat 2200 €

Velhói iskola hozzájárulása 120 €
Étkezés:
2 önkéntes 11 hónapos teljes 
időtartamra
Reggeliket és vacsorákat a családok 
fedezik 
Ebédek (11 x 30 x 6 x 2 €)

5280 €

3960 €

1980 €

Kerületi iroda – környezetvédelmi osztály 1800 €

Magánadományozók 800 €

Civil Társadalmi Fejlődésért Alapítvány 1200 €

Helyi közlekedés (660 x 2 €) 1320 €
Természetbeni hozzájárulások 1306 €

Nyelvtanfolyam az ELKA szervezésében 
(természetbeni):
Intenzív kurzus (nyelviskola)
Az ELKA egy önkéntese által nyújtott

240 €

160 €

Az Európai Bizottság hozzájárulása (EVS 
program):
Küldő szervezet:
2 x 600 € (felkészítés, adminisztráció és 
programkövető tanácsadás)
Támogatás és kommunikáció:  
2 x 11 x 20 €
Utazási költségek: 2x 130 €
Fogadó szervezet: 
Megérkezés utáni képzés és
nyelvtanfolyam: 2 x 600 €
Étkezés, szállás, helyi közlekedés és egyéb 
támogatás: 2 x 11 x 300 €
Zsebpénz 2 önkéntes számára

10000 €

Társadalmi tevékenységek és szabadidő 
(társadalmi integráció):
Tervezett kulturális utak és társadalmi 
események (11 x 40 x 2 €)

880 €

Adminisztráció:
Telefon, fax, e-mail-kapcsolat (11 x 50 €): 
550 €
Papír, tollak, fénymásolás, a fiatalokkal
való munkához szükséges anyagok – kö-
tél, tájékoztató anyagok stb.: 385 €

935 €

Vízum és tartózkodási engedély 2 önkén-
tes részére

220 €

ÖSSZESEN 19026 €Egészségügyi igazolás (fertőző betegsé-
gek kizárását illetően) 2 önkéntes részére 
(2 x 5 €)

10 €
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3

Peter
Hofmann

és
Luba

Pavlovova

3. Felkészülés az önkéntes indulására

3.1 Hogyan találjunk megfelelő partnert
 projektünkhöz?

A partnerkeresés egyike az első és legfontosabb 
feladatoknak a nemzetközi önkéntes szolgálatba 
való bekapcsolódás során. A megfelelő partnerek 
megtalálása kétségtelenül kulcsfontosságú a siker-
hez. E fejezet hasznos ötleteket és tanácsokat kíván 
adni ahhoz, hogyan keressünk partnerszervezete-
ket, milyenek lehetnek is azok, valamint hogyan 
nézzünk utána, hogy valóban megfelelők-e.

Mielőtt nekifogunk a partnerszervezetek felkuta-
tásának, elsősorban azzal kell tisztában lennünk, 
hogy mit is keresünk.

A következő kérdések segíthetik az erről való 
gondolkodást:

3.1.1 Partnerkeresés

Üljünk le együtt a testület vagy a bizottság embereivel, azokkal, akik segítenek kidolgozni, vagy meg-
szervezni ezt a nemzetközi önkéntes szolgálati programot. Mindenkit szervezzünk kis csoportokba vagy 
párokba, és biztosítsunk nekik filctollakat és flipchartot. Együttesen hasonlítsuk össze a falra kiakasztott
flipchartokon összegyűjtött véleményeket, majd beszéljük meg a válaszok mögötti okokat.

Megfontolandó kérdések:

– Milyen célok vezérelnek az önkéntesek cseréjében? És azoknak milyen mértékben kell illeszkedniük 
a partnerek céljaihoz (lásd 1.4 A nemzetközi önkéntes szolgálatban való részvétel okai)?

– Milyen fiatalokkal dolgozunk együtt vagy milyenekkel (nem) szeretnénk együtt dolgozni (valami-
lyen speciális célcsoport, mint például hátrányos helyzetűek; illetve nincs különleges feltétel)?

– Milyen munkaterületet tudunk felkínálni, illetve milyet keresünk (csak egy speciális munkaterületet 
– mint pl. a környezetvédelem – vagy nincs konkrét terület)?

– Milyen típusú munkát kellene elvégezni (fizikai vagy szellemi munkát, megelőző jártasság szüksé-
ges-e, milyen kockázatokkal jár a munka, szükséges-e az idegen nyelv ismerete)?

– Milyen támogatást és szervezésbeli segítséget tudunk ajánlani az önkénteseknek (képzés, megfele-
lő segítségnyújtás, étkezés és szállás, zsebpénz, biztosítás)?

– Mit várunk el önkénteseinktől (nyelvi, vagy számítógépes ismereteket, semmilyen készséget, anyagi 
hozzájárulást; vagy csak bizonyos országból, vagy csak férfiakat, vagy csak nőket várunk)?

– Mit tudunk ajánlani a partnerszervezetnek és mit várunk el tőle (találkozókat, kommunikációt, 
anyagi vagy egyéb támogatást, valamilyen speciális tudást és tapasztalatot, minimális követelmé-
nyeket)?

– Hány önkéntest tervezünk küldeni vagy fogadni (egy személyt egyetlen alkalommal vagy évente 
több csoportot)?

– Mekkora partnerszervezetet keressünk (kicsit és rugalmasat vagy inkább nagyot, több lehető-
séggel)?

– Vannak-e olyan formai követelményei szervezetünknek, illetve a támogatási rendszernek, amelyek-
nek meg kell felelni?

– Bármi más?

Ötletek képzésekhez
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Amint tisztában vagyunk azzal, hogy mit is ke-
resünk, illetve mit tudunk ajánlani (és mit nem), 
elkezdhetjük a partnerek felkutatását. 
Ha újoncok vagyunk a nemzetközi önkéntes 
szolgálat világában, nem kell újból feltalálnunk a 
spanyolviaszt. Kapcsolatot kereshetünk és együtt-
működhetünk egy bejegyzett szervezettel a nem-
zetközi önkéntes szolgálat területén (II. számú 
melléklet: A nemzetközi önkéntes szolgálattal 
foglalkozó szervezetek, programok és platformok 
áttekintése). Nekik megvannak a szükséges nem-
zetközi kapcsolataik és struktúrájuk ahhoz, hogy 
önkénteseket küldjenek külföldre vagy külföldi 
önkénteseket biztosítsanak számunkra. Természe-
tesen az ő feltételeiknek és munkastílusuknak meg 
kell felelni. Amennyiben egyéni utat választunk és 
saját stratégiát kívánunk kidolgozni partnerkap-
csolatok kialakítására (pl. egy speciális munkate-
rületen, speciális célcsoporttal, speciális módon), 
az is lehetséges, de több munkát és időt igényel.

A partnerkeresés módjai
 Az internet értékes információforrás, melyen 

olyan szervezeteket találhatunk, amelyek érdek-
lődési területünkön aktívak és az általunk elkép-
zelt országban vannak. Majdnem minden, ezen 
T-kitben szereplő, nemzetközi önkéntes szolgá-
latban érdekelt szervezetnek van saját webolda-
la linkekkel, különböző országokban található 
partnerszervezetekhez (lásd II. számú melléklet:  
A nemzetközi önkéntes szolgálattal foglakozó szer-
vezetek, programok és platformok áttekintése).
 A legtöbb országban léteznek adatbázisok5 , lis-

ták vagy kiadványok minden bejegyzett ifjúsági,
társadalmi, kulturális és egyéb civil szervezetről.  
A különböző országokban található kormány-
zati információs szolgáltatók is tudnak tájékoz-
tatást adni erről.
 További információt kaphatsz egy ország ifjú-

sági szervezeteiről, ha kapcsolatba lépsz a nem-
zeti ifjúsági tanáccsal, de kérhetsz egy európai
ernyőszervezettől is adatokat ennek a szervnek 
a különböző országokban található tagjairól.  
A nemzeti ifjúsági tanácsokról és az európai civil
ernyőszervezetekről pedig találhatsz egy listát a 
www.youthforum.org oldalon. Ha szervezeted 
része egy nagyobb nemzetközi hálózatnak, part-
nerkeresésre ezt a struktúrát is felhasználhatod.
 A nemzetközi képzések és szemináriumok szin-

tén alkalmasak arra, hogy új partnerkapcsolato-
kat kezdeményezzünk. Akár mi is részt vehe-
tünk ilyen találkozókon, de megkérdezhetünk 
egy munkatársat vagy barátot is, aki ott volt. Né-
hány európai szintű szervezet és intézmény, 
amely a nemzetközi önkéntes szolgálat témájá-
val kapcsolatosan gyakran kínál nemzetközi 
képzéseket, tanulmányutakat, szemináriumo-

kat, partnerkapcsolatban áll többek között az 
Európai Bizottsággal és az Európa Tanáccsal 
(www.training-youth.net), az Ifjúság 2000–2006
Program nemzeti irodáival (a címlista elérhető a 
www.europa.eu.int/comm/education/youth.html), 
az Európa Tanács Ifjúsági és Sportigazga-
tóságával (www.coe.int/youth), az AVSO-val 
(Association of Voluntary Service Organisa- 
tions, www.avso.org) és a CCIVS-szel (Co-
ordinating Committee for International Volun-
tary Service, www.unesco.org/ccivs).
 Felhasználhatod a lehetséges önkéntes szolgá-

lati helyeket bemutató internet-adatbázisokat 
is. Az Európai Önkéntes Szolgálat programon 
belül létezik egy adatbázis a fogadó szerveze-
tek nyújtotta lehetőségekről, mely elérhető a  
www.sosforevs.org oldalon. Bármilyen szerve-
zet bekerülhet az adatbázisba, amennyiben jó-
váhagyott Szándéknyilatkozattal rendelkezik,  
melyhez űrlapot az Ifjúság 2000–2006 Program
nemzeti irodáinál lehet igényelni. Amennyiben 
Kelet- és Közép-Európában keresünk partne-
reket, a www.eastlinks.net nagy segítségünkre 
lehet, és a www.movit.si/mladina/database.htm 
kínál délkelet-európai szervezetekről adatbá-
zist. Az egész világra kiterjedő adatbázist kínál a 
www.idealist.org (ingyenesen elérhető és lehető-
ség van online feliratkozásra).

Figyelem! Meg kell említeni, hogy az internet és 
az adatbázisok nem a legideálisabb eszközök arra, 
hogy stratégiai partnert keressünk, hacsak nem tár-
sul hozzá személyes kapcsolat (melyet szeminárium, 
találkozó vagy egy jövőbeni lehetőségeket felmérő 
látogatás, nyaralás stb. során alakítottunk ki).

A partnerkeresésnek nemcsak egy partner felku-
tatása a célja, hanem az is, hogy olyan partnert 
találjunk projektünkhöz, aki biztosítani tudja 
a minimális minőségi követelményeket ahhoz, 
hogy minden bevont résztvevő számára sikeres-
sé válhasson a nemzetközi önkéntes szolgálat. A 
legalapvetőbb követelmények, melyeket mi hatá-
rozunk meg, nagyban függnek a projekt típusától 
(pl. az építőtáborban lévő életkörülmények jóval 
ridegebbek, mint ha egyéni elhelyezésben lenne 
részünk), a bevont szervezetek jellegétől (pl. a helyi 
szerveknek sokkal szigorúbb szabályaik vannak, 
mint az önállóan működtetett ifjúsági kluboknak)
és maguktól az önkéntesektől (pl. a testi fogyaték-
kal élő vagy hátrányos helyzetű önkénteseknek 
nagyobb támogatásra van szükségük).

Figyelem! Az alábbi követelmények némelyike a 
küldő, némelyike a fogadó szervezetre, néhány pe-
dig mindkettőre vonatkozik.

3.1.2 Minőségi követelmények

5 Magyarországi civil szervezetekről az alábbi honlapokon lehet információt találni: www.nonprofit.hu, www.onkentes.hu, www.icsszem.hu. – A szerk.



T-kit
Nemzetközi 

önkéntes szolgálat

37

 Partnerségi kapcsolat
 Elég jól ismerik egymást a partnerek? Szüksé-

ges-e néhány előkészítő találkozó? A fogadó 
szervezetnek van-e szüksége arra, hogy egy 
képviselőjét elküldje a program keretén belül 
szervezett képzésekre vagy találkozókra?
 Kommunikáció a fogadó és küldő 
 szervezetek között
 Milyen szoros kapcsolat várható el a küldő és 

fogadó szervezetek között? – Milyen gyakran? 
Milyen kommunikációs csatorna révén? Egy-
értelmű, hogy ki kivel kerülhet kapcsolatba és 
milyen körülmények között (például válság-
helyzetben)? Milyen tájékoztatást kell nyújtani 
(például az önkéntes büntetett előéletű)? Ren-
delkezésre áll-e megfelelő szintű nyelvismeret 
valamilyen közös nyelven? A fogadó szervezet 
hány tagjánál?
 Együttműködés a fogadó és küldő 
 szervezetek között
 Mennyire szükséges a feladatok részletes meg-

határozása? Milyen eljárást kell követni az elő-
re nem látható eseményekkel kapcsolatosan? 
Milyen lehetőségek vannak a találkozásra és a 
kérdések megvitatására?
 Külső kommunikáció
 Van külön stratégiánk arra, hogyan teremtsünk 

kapcsolatot a projekt és a hivatalos szervek, a saj-
tó, a helyi közösség, valamint a küldő és a fogadó 
szervezet munkatársai között?

A kommunikációra vonatkozó
követelmények:

 A projekt kezdete előtt
 Milyen feltételeknek kell megfelelni a nemzet-

közi önkéntes szolgálatban való részvételhez 
(nyelv, előzetes olvasmányok stb.)? Szükséges-e 
előkészítő szeminárium? Mi az, amit fontolóra 
kell venni az előkészület során? Milyen infor-
mációkat kell beszerezni?
 Megérkezés utáni képzés
 Az érkezést követően mennyi idő elteltével érde-

mes képzést tartani? Mit kell tartalmaznia en-
nek a képzésnek? Ki legyen jelen a képzésen?

A felkészülésre vonatkozó 
követelmények:

A logisztikai háttérre vonatkozó köve-
telmények:
 Ellátás és szállás
 A fogadó szervezet tud étkezést biztosítani? Az 

önkénteseknek egyágyas szobájuk van vagy 
szálláshelyüket meg kell  osztaniuk más önkén-
tesekkel? Milyen higiéniai feltételekkel rendel-

kezik a szoba? Egy rövid távú önkéntes-csoport 
esetén közös lakószoba biztosítása kielégítő-e? 
Van lehetőség vegetáriánus vagy egyéb speciális 
étrend biztosítására?
 Helyszín
 A helyi közlekedési lehetőségekhez való hozzá-

férés: Mennyire könnyű az önkéntesnek a mun-
kahely és a szállás között utaznia? Ha a helyszín 
a város egy problémás környékén van, hogyan 
gondoskodik a fogadó szervezet az önkéntes 
biztonságáról? Ha az önkéntes szolgálati hely 
egy kistelepülésen van, milyen szabadidős lehe-
tőségek biztosíthatók?

 Az önkéntesek javasolt tevékenysége
 Van-e a fogadó szervezetnek pontos elgondolá-

sa, leírása arról, hogy az önkéntes mit fog csinál-
ni? Van lehetőség arra, hogy megváltoztassuk a 
feladatokat? Mi az, amit elvárhat a fogadó szer-
vezet az önkéntestől és mi az, amit nem?
 Munkaidő
 Milyen napi, heti határértékek meghatározottak 

az önkéntes számára a munkaidőre vonatkozó-
an? Mennyi szabadidő illeti meg az önkéntest? 
Mennyire lehet rugalmas a fogadó szervezet? 
 Csoportos vagy egyéni munka
 Az önkéntes része egy csoportnak? Más önkén-

teseket is bevonnak ebbe a munkába? Milyen 
szintű az együttműködés a szervezet dolgozói és 
az önkéntesek között?
 Biztonsági kérdések
 Különös tekintettel a fizikai munkára, milyen

biztonsági eljárások léteznek? Az önkéntesek 
kapnak-e védőfelszerelést (sisak, kesztyű stb.)? 
Mit fedez a biztosítás és mit nem?
 Fizetett munka helyettesítése
 Egyértelműen elkülönülnek-e az önkéntes fel-

adatai a szervezet dolgozóinak feladataitól? Az 
önkéntes fizetett munkát helyettesít? Milyen
veszélye van annak, ha az önkéntesre úgy gon-
dolnak, mint aki más munkáját veszi el?

A feladattal kapcsolatos 
követelmények:

 Az önkéntesek számára nyújtott támogatás
 Szükséges-e, hogy a szervezet egy munkatársa 

külön ellenőrizze az önkéntes tevékenységét? 
Mennyi időt és energiát kell, hogy ez a személy az 
önkéntes támogatásának szenteljen? Kell-e en-
nek a személynek valamilyen szintű képzettség-
gel rendelkeznie? Milyen visszacsatolási mód-
szert kell alkalmazni az önkéntes irányában?

Az önkéntes támogatásával kapcsola-
tos követelmények
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 Szabadidő támogatása
 Kötelessége-e a fogadó szervezetnek az önkén-

test annak szabadidejében is segíteni? Milyen 
segítségnyújtás (nem) megfelelő?
 Nyelvi képzés
 Van-e közös nyelve a projektnek? Az önkéntes 

és munkatársai közös nyelvet beszélnek? Van 
lehetőség nyelvtanfolyamra járni? 
 Feladattal kapcsolatos képzés
 Milyen képzést és felkészítést kell biztosítani az 

önkéntesnek annak érdekében, hogy feladatait 
teljesíteni tudja? Vannak-e olyan szakemberek, 
akik az önkénteseket segítik az összetettebb fel-
adatok ellátásában?
 Értékelés és utókövetés
 Szükséges-e rendszeres értékelés és jelentés ké-

szítése az önkéntesekről vagy a projektről? Mit 
kell értékelni és milyen formában? Miután ha-
zatér az önkéntes, milyen lépéseket kell tenni? 
Az önkéntes szolgálat végén kell-e bizonyítványt 
adni – és ha igen, milyet?

 A projekthez kapcsolódó követelmények
 Melyik fél milyen költséget fizet? Milyen köny-

velés szükséges (milyen pénznemben és milyen 
nyelven)? Melyek a megengedhető költségek és 
melyek nem? Az önkéntes szolgálatot követően 
milyen pénzügyi elszámolási kötelezettségek van-
nak? Milyen rugalmasság alkalmazható az előre 
nem látható körülmények fennállása esetén?
 Az önkénteshez kapcsolódó követelmények
 Milyen pénzügyi hozzájárulás várható az ön-

kéntestől az utazási költségekre és a szabadidős 
tevékenységekre vonatkozóan? Van zsebpénz? 
Mennyi és milyen gyakran?

A pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos 
követelmények:

Ötletek képzésekhez:
A projekt szervezőit osszuk két csoportra! Az 
egyik csoportot kérjük meg arra, hogy dolgoz-
za ki és fogalmazza meg, hogy mit jelent az 
ideális nemzetközi önkéntes szolgálati projekt 
(egy vagy több terület követelményeire vonat-
kozóan). A másik csoportnak a lehető legrosz-
szabb projektet kell elképzelnie (ugyanazon 
szempontokat figyelembe véve). A csopor-
toknak egy nagy papírra kell leírni az általuk 
összegyűjtötteket. Mikor elkészültek, össze 
kell hasonlítaniuk a két szélsőséges példát és 
meg kell vitatniuk, hogy milyen minimális kö-
vetelményeknek kell a nemzetközi önkéntes 
szolgálatnak megfelelnie ahhoz, hogy minden 
rendben legyen.

Hogyan értékeljük, hogy vajon eleget tettek-e az 
elvárásoknak? Egy minimális követelményekből 
álló lista segítségével két értékelési eszközt dolgoz-
hatunk ki: egy jelentkezési űrlapot és egy útmuta-
tót a terepszemléhez.

A partnerszervezet értékelése

Jelentkezési űrlap
A jelentkezési űrlap valójában egy kérdéssor, amely 
a legfontosabb minőségi elvárások szempontjaira 
hívja fel a figyelmet. Ennek segítségével nemcsak
az ahhoz szükséges információkat szerezhetjük 
be, hogy eldöntsük, együtt dolgozzunk-e ezzel az 
új partnerszervezettel, hanem az űrlap azt is meg-
mutatja partnerünknek, hogy mi mit találunk fon-
tosnak; s ezáltal az együttműködés keretét is meg-
alapozza. Amennyiben a partnerszervezet eddig 
nem vett részt nemzetközi önkéntes szolgálatban, 
az űrlap kérdései az önkéntes projekt különböző 
alapelemeit is bemutatják.
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 Az önkéntesnek kínált feladatokra 
vonatkozóan:

 Ahelyett, hogy csak magáról a felkínált fel-
adatokról tennénk fel kérdéseket, egy lehet-
séges munkanap reggeltől estig való leírását 
kérjük. Meglehetősen egyszerű úgy fogal-
mazni, mint pl. „a csapat segítése itt is, ott is”, 
de ez pontosan nem mondja meg, hogy mit 
kellene tennie az önkéntesnek.
 Tegyünk bele olyan kérdéseket is, melyek a 

készségekre vonatkoznak, és kérjünk megfe-
lelő tájékoztatást az ellátandó feladatokról.
 Azt is fontos megtudnunk, hogy az önkén-

tes projektet illetően hányan vesznek részt a 
döntési folyamatban. Vajon azokat a szerve-
zeti tagokat, akik az önkéntessel kapcsolat-
ban lesznek, megkérdezték-e az új csapattag 
vállalásának ötletéről?
 Egy olyan részt is szerepeltessünk benne, 

mely magával az önkéntesség fogalmával 
foglalkozik. – Miért szeretne a szervezet ön-
kéntest fogadni? Mit gondolnak, milyen elő-
nyük származhat ebből? Milyen gondolata-
ik, véleményük van az önkéntes szerepéről 
általában?
 Ha az űrlap több információját is fel szeret-

nénk használni más dokumentumokban, 
akkor érdemes az űrlap elektronikus kitöl-
tését kérnünk, így elkerülhetjük ezek újra-
gépelését.
 Próbáljunk olyan űrlapot készíteni, amely 

elősegíti annak kitöltését: egy ízléses külső, 
szimbólumokkal és rajzokkal jobban ösz-
tönzi arra, hogy leüljön és megválaszolja a 
kérdéseket. Ha úgy érezzük, hogy az űrlap túl 
hivatalos és ijesztően hat partnereinkre, ak-
kor érdemes ezeket a kérdéseket telefonon is 
feltennünk.

Néhány ötlet a jelentkezési 
űrlaphoz:
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Tanácsos a döntést nem kizárólag az űrlap alapján 
meghozni. Sokkal egyszerűbb a partnerszervezet-
ről úgy véleményt formálni, hogy láttuk a helyet és 
megismerkedtünk a felelős személyekkel. Ameny-
nyiben forrásaink korlátozottak, arra is rákérdez-
hetünk az űrlapon, hogy a partnerszervezet egy 
embere rendelkezésünkre áll-e egy hosszabb tele-
fonbeszélgetésre.   

A látogatás további előnye, hogy sokkal meggyő-
zőbben lehet az érintett munkatársaknak vagy 
önkénteseknek elmondani mindazt, amit saját 
szemünkkel láttunk, s nem kell csupán egy való-
színűleg elfogult „bennfentes” által készített szöve-
ges leírásra hagyatkoznunk..

Nagy segítséget jelent az is, ha a terepszemlére egy, 
lehetséges kérdésekkel és kételyekkel megfogal-
mazott útmutatólapot készítünk, melynek pontjai 
a jelentkezési űrlap bizonytalanságait tisztázzák.

Útmutató a terepszemléhez

 A helyzetfelmérő láto-
gatás során ne csak egy 
személlyel beszéljünk, 
hanem a szervezet több 

Néhány ötlet a 
terepszemléhez:

munkatársával és – ha lehet – önkéntesek-
kel is!
 Lehetőleg nézzük meg az önkéntes szá-

mára a fogadó szervezetnél felkínált 
munka- és lakóhelyet!
 Próbáljunk benyomást szerezni arról, 

hogy miért szeretnének küldeni vagy fo-
gadni önkéntest!
 Közvetlenül a látogatás után írjuk meg a 

beszámolót, amikor még frissek az élmé-
nyeink!

Általában könnyebb motivált fiatalokat találni
külföldi önkéntes szolgálatra, mint meggyőzni 
szervezeteket vagy intézményeket arról, hogy 
csatlakozzanak a nemzetközi önkéntes szolgálat-
hoz és biztosítsanak lehetőséget külföldi önkénte-
seknek. Attól függően lesz könnyebb vagy nehe-
zebb a meggyőzés, hogy az önkéntesség mennyire 
ismert és elismert a szervezetnél vagy az adott or-
szágban. Itt van néhány tanács arra vonatkozóan, 
hogyan oszlassuk el a fogadó szervezetek részéről 
fennálló lehetséges kételyeket és fenntartásokat 
arra vonatkozóan, hogy vajon részt vegyenek-e a 
programban.

Hogyan ösztönözzünk szervezeteket a 
programunkba való bekapcsolódásra?

A nemzetközi önkén-
tes szolgálat gondo-
latával foglalkozó 
szervezetek segítése

 Először is: semmilyen szervezetet se 
erőltessünk a bekapcsolódásba csak 
azért, mert sürgősen szükségünk van 
egy fogadó helyre! Ennek egy meg-
felelően előkészített döntésnek kell 
lennie az egész szervezet részéről, 
mivel rengeteg energiát és erőforrást 
igényel.

 Gyakran a kapcsolattartó személy vagy a 
szervezet úgy érzi, hogy ez túl nagy teher. 
Ebben az esetben magyarázzuk el, hogy 
számos feladatot (pl. támogató vagy ad-
minisztrációs feladatokat) ki lehet osztani 
akár a szervezeten belül vagy azon kívül 
is.  Egy önkéntes csapat létrehozására is 
javaslatot tehetünk a szervezeten belül.

 Az is segítségünkre lehet, ha szerve-
zetünk tagjait olyan képzésekre vagy 
találkozókra hívjuk meg, ahol más 
fogadó szervezetek képviselőivel is-
merkedhetnek meg. Itt tapasztalatot 
cserélhetnek és nagyobb magabiztos-
ságra tehetnek szert. Az is lehetséges, 
hogy létrehozunk egyfajta támoga-
tórendszert, melyben mindig egy ta-
pasztaltabb szervezet segít egy keve-
sebb tapasztalattal rendelkezőt.

 Mutassuk be a nemzetközi önkéntes 
szolgálatban való részvétel előnyeit 
(lásd 3.2 A küldő és fogadó szervezetek 
felkészítése): pozitív arculat kiépítése, 
kiterjedt nemzetközi kapcsolatok és 
partnerviszonyok, a szervezeten belül 
új irányzatok megjelenése, olyan fel-
adatok előmozdítása, melyeket más-
különben nem végeznének el stb.

 Építsünk ki bizalmat partnerszerve-
zetünkkel, vegyük figyelembe aggá-
lyaikat és munkaritmusukat! Legyünk 
őszinték és átláthatóak!

 Gondoskodjunk személyes kapcsolat-
ról a felelős személyek között! A part-
nerség legyen több egyszerű munka-
kapcsolatnál! Ne felejtsük el, hogy a 
vonal túloldalán vagy az internet má-
sik végén lévő személyek is emberek!

 Valószínűleg az állhatatosság és a tü-
relem is kulcsa lehet mindennek.
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Eldönthetjük, hogy milyen érdeklődésű fia-
talokat célzunk meg, pl. azzal, hogy önkénte-
sünk ideális leírását alkotjuk meg, vagy pont 
az ellenkező módon járunk el és megkérdez-
zük magunktól, hogy milyen fiatal érdeklőd-
het programjaink iránt.

3.1.3 A szerződés megkötése

Habár a nemzetközi önkéntes szolgálat legele-
mibb része a bizalom, mégis különösen javasolt a 
felek kötelességeinek írásban való rögzítése (főleg, 
ha hosszú távú együttműködésről van szó). Egy 
nemzetközi önkéntes szolgálati projektnek renge-
teg szereplője van, nagyon sok a kihívás, és renge-
teg pénz mozog. Éppen ezért: minden partner, így 
az önkéntes számára is úgy méltányos, ha a köte-
lezettségvállalásokat egy kölcsönös megállapo-
dáson alapuló szerződésben részletesen rögzítik.  
A szerződés lehet, hogy túlzott bizalmatlanság-
nak tűnik, de ez nem gátolhatja a rugalmasságot. 
A szerződések azért vannak, hogy átláthatóságot 
teremtsenek és megelőzzék a dolgok rosszra for-
dulását. A legtöbb esetben a támogató a projekt 
valamennyi résztvevőjétől aláírt együttműködési 
megállapodást kér.

Figyelem! Különböző modellek és szerződési min-
ták léteznek. Az egyes országokban a szerződés-
kötésre vonatkozó követelmények különbözőek 
lehetnek. Kérjük ezekben járatos személyek vagy 
jogi tanácsadók segítségét az országban hatályos 
eljárásokra vonatkozóan!

Egy alapszerződés rendszerint a következőket tar-
talmazza:
– A szerződést aláíró felek nevét és címét (a mi ese-

tünkben az önkéntes, a küldő és fogadó szerve-
zet, beleértve a törvényes képviselő(ke)t).

– A nemzetközi önkéntes szolgálati projekt címét,  
kezdetének és végének időpontját.

– A szerződést aláíró felek feladatainak és köte-
lezettségeinek részletes leírását: elsősorban az 
önkéntes munkaköri leírását, valamint a küldő 
és fogadó szervezetek partnerviszonyának mi-
nimális minőségi követelményeit.

– Aláírások a küldő és fogadó szervezetek, vala-
mint az önkéntes részéről.

– A szerződésben ki kell kötni, hogy az önkéntes te-
vékenységért nem jár fizetség – az nonprofit célú
és nem helyettesít semmilyen fizetett munkát.

Luis
Amorim

3.2 Az önkéntesek toborzá-
sa és kiválasztása

E fejezetben különböző módokat mutatunk be 
arra, hogy miképp vonjunk be önkénteseket a 
nemzetközi önkéntes szolgálatba. Habár elsőd-
legesen a küldő szervezeteket célozzuk meg, akik 
mind hosszú, mind rövid távra vállalnak kötele-

zettségeket, e fejezet a fogadó szervezeteknek is 
érdekes lehet, akik a küldő szervezetek segítsége 
nélkül, közvetlenül toborozzák saját önkénte-
seiket. Javaslataink és tanácsaink nagy részét 
azoknak a szervezeteknek ajánljuk, amelyek a 
hosszú távú önkéntes szolgálatban érintettek, de 
könnyen megfelelnek a rövid távú programok-
nak is. Ahogy korábban már rámutattunk, nem 
szükséges minden munkát egyedül elvégezni: 
arra is lehetőség van, hogy a már létező hálóza-
tok egyikével működjünk együtt (lásd II. számú 
melléklet: A nemzetközi önkéntes szolgálattal 
foglalkozó szervezetek, programok és platfor-
mok áttekintése).
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3.2.1 Az önkéntestoborzás elemi
 lépései

1. Ismerjük meg saját programunkat!

Mielőtt nekikezdünk az önkéntesek felkeresé-
sének, természetesen tudnunk kell, hogy mi-
ért is van rájuk szükségünk. Ahogy már a 2.2 
A projektciklus című fejezetben rámutattunk, 
tudnunk kell, hogy miért szeretnénk önkén-
tesekkel dolgozni, és át kell gondolnunk, hogy 
szükség van-e  segítségükre a projekthez. 
Továbbá vegyük fontolóra a következőket: 
szükségünk van-e egy részletes munkaleírás 
kidolgozására vagy megszerzésére a lehet-
séges vagy potenciális önkéntesek számára. 
Többek között olyan dolgokat kell átgondolni, 
mint pl. célok vagy a projekt helyszíne a fo-
gadó szervezetnél; felelősségek és feladatok, 
amelyeket fel kell vállalni; szükséges jártasság 
vagy képzettség; mit nyer vele az önkéntes és 
mit a projekt; ráfordított idő, helyszín, támo-
gatás és felkínált képzés, lehetséges szabadidő; 
az értékelés és az utókövetés módjai.

Ha egy küldő szervezet vagyunk, meg kell bi-
zonyosodnunk afelől, hogy a fogadó partne-
rünktől kapott információ valóban az, amire 
szükségünk van ahhoz, hogy meghirdessük a 
meglévő önkéntes szolgálati helyeket. Egyik 
módja ennek, ha mi is részt veszünk az ön-
kéntes szolgálati helyek leírásának rövid meg-
fogalmazásában.

2. Ismerjük meg célcsoportunkat!
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Potenciális önkéntesek gyakran távol marad-
nak a világos pályázati eljárás hiánya miatt. 
Sok félreértés elkerülhető úgy, hogy ugyan-
azon személyek adnak tájékoztatást az önkén-
tes szolgálat lehetőségeiről, ezáltal ugyanazt 
az információt nyújtva (pl. részleteket a célok-
ról, fogadó szervezetről, a munkaleírásról).  
A következő lépés lehet egy információs cso-
mag pályázati űrlappal vagy egy interjú, vagy 
akár egy csoporttalálkozó. Egy információké-
rést követően lehetőleg 48 órán belül telefo-
náljunk vagy küldjünk levelet. 

Az információs anyagainkban használt nyelve-
zet olyan legyen, amilyen a célcsoportunknak 
leginkább megfelel, ugyanakkor legyen lényeg-
re törő! Bizonyosodjunk meg afelől, hogy az 
információs anyagokban választ adunk azokra 
az általános kérdésekre, amelyeket az újdonsült 
toborzottak általában feltesznek: Mit fogok csi-
nálni? Milyen gyakran? Hol és mikor? Milyen 
támogatást fogok kapni? De a legalapvetőbb 
kérdésre is, miszerint „Miért lennék önkéntes a 
szervezetnél?”, adjunk választ! 
A felhívás tartalmát 3 részre oszthatjuk: a szük-
séglet vagy a megoldandó probléma megfogal-
mazása (az ok), az önkéntes mit tehet ennek ér-
dekében (a feladat), s mások, illetve az önkéntes 
mivel gazdagodik ez által (az előnyök).

Például:

„A fiatal felnőtteknek meg kell adni azt a lehető-
séget, hogy egy gondoskodó és biztonságos kör-
nyezetben nőjenek fel. Sajnálatosan nem minden 
fiatal felnőttnek van meg a lehetősége, hogy ilyen
körülmények között éljen (az ok). Segíthetsz ne-
kik, ha részt veszel projektünkben, Dániában, 
ahol egy menedékszállót működtetünk szorongó, 
kétségbeesett tinédzserek számára (a feladat). Se-
gíthetsz nekik, hogy új készségeket sajátítsanak el 
és életüket újra kezdjék. Arra is van lehetőséged, 
hogy új barátokat szerezz és megismerkedj a fo-
gadó szervezet kultúrájával (az előnyök).”

Természetesen ezt az egyszerű üzenetet to-
vább lehet fejleszteni kiegészítő információkkal 
mindhárom részben. Ezt úgy is megtehetjük, 
hogy mind a három részt tényekkel, személyes 
példákkal, idézetekkel vagy tapasztalatokkal tá-
masztjuk alá. Bármi legyen is az üzenet: legyen 
őszinte! Tartózkodjunk attól, hogy a dolgokat túl 
jó fényben tüntetjük fel, ha az érintett feladatok 
valójában nehezek és sok energiát igényelnek.

Toborozási technikák: 
érvek és ellenérvek
Számtalan módja van annak, hogyan juttassuk 
el ajánlatunkat a potenciális önkéntesekhez, 
de mindegyik mellett és ellen is szólnak érvek.  
A döntés a miénk. 

Az élőbeszéd ereje
Önkéntes programunkat korábbi vagy jelenlegi 
önkéntesek segítségével tudjuk leghatékonyab-
ban népszerűsíteni, de családjaik és barátaik se-
gítségével is. Akik nekünk dolgoznak és akik ön-
kénteseink révén bizonyos előnyökhöz jutnak, 
pozitív képet festenek a nemzetközi önkéntes 
szolgálatról. Előnyt kovácsolhatunk az efféle
népszerűsítésből úgy, hogy rendszeresen meg-
kérjük önkénteseinket és munkatársainkat arra, 
hogy személyesen beszéljenek a külföldi önkén-
tes programról barátaiknak és rokonaiknak.
Érvek: a bevonás módszere a személyes elköte-
leződésre épít, egyszerű és költségmentes. 
Ellenérvek: véletlenszerű és csekély a rálátásunk 
arra, hogy hogyan történik az információ közvetí-
tése (melyek lehetnek pozitívak és negatívak).

Kiscsoportos találkozók
Az egyik módja annak, hogy az élőbeszéd segít-
ségével történő toborzás előnyeit összekapcsol-
juk egy megtervezettebb módszerrel az, hogy 
kiscsoportos találkozókat szervezünk azok szá-
mára, akik érdeklődnek a nemzetközi önkéntes 
szolgálat iránt. Korábbi önkéntesek elhozhatják 
magukkal barátaikat vagy rokonaikat. Hogy ezt 
sokkal vonzóbbá tegyük, egy kisebb eseményt 
is szervezhetünk e köré, mint pl. egy ebédet 
vagy egy partit. A visszatért önkéntesek az él-
ményeknek egy sokkal személyesebb, míg a 
szervezeti tagok egy sokkal formálisabb aspek-
tusán keresztül tudják bemutatni a programot 
és a jelentkezés folyamatát.
Érvek: lehetővé teszi, hogy olyan csoportokhoz 
is eljussunk, informális és formális módszerekkel 
egyaránt, amelyek majd multiplikátorokként 
lépnek fel és új embereket vonnak majd be.
Ellenérvek: lehetséges, hogy csak passzívan 
végighallgatnak, ezért lehet, hogy további lehe-
tőségeket kell majd teremtenünk ahhoz, hogy 
a találkozót követően is szoros kapcsolatban 
maradjunk (pl. telefonhívással vagy további in-
formációküldéssel). 

Prezentációk, előadások és különleges 
események
Menjünk ki a szabadba egy napra, ahol egy 
szélesebb közönségnek mutathatjuk be az ön-
kéntes szolgálat lehetőségeit! Kérhetünk egy 
standot vagy prezentációs lehetőséget is egyes 
találkozókon vagy szemináriumokon, különö-
sen azokon, amelyek az önkéntességről, a fiata-
lokról, illetve szakmai vagy képzési lehetősége-
ikről szólnak.

.../

3

3. Alakítsunk ki átlátható pályázati eljárást!

4. Érthető üzenetet tegyünk közzé!
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Érvek: ezek az események lehetővé teszik, 
hogy egy szélesebb közönséghez jussunk el és 
számos szóróanyagunkat közzétegyük. Szerve-
zetünket abban is segíthetik, hogy növelik po-
zitív megítélését.
Ellenérvek: ezek kevésbé személyesek és az 
érdeklődőknek csak kis százaléka fog majd to-
vábbi információért folyamodni. Tehát ne le-
gyenek túl nagy reményeink!

Nyomtatott anyagok, mint pl. szóró-
anyagok és hírlevelek
A tevékenységünket bemutató szóróanyag 
vagy brosúra szép képeivel és az önkéntesek 
bemutatásával egy állandó emlékeztetőt nyújt 
a potenciális jelöltek részére, amit elővehetnek, 
ha az önkéntesség mellett döntenek. Kínálha-
tunk előzetes jelentkezési űrlapot is vagy egy 
letéphető szelvényt, mellyel további informáci-
ót kérhetnek. Ne felejtsük el, hogy üzenetünket 
mindenki számára könnyen érthetővé kell tenni. 
Egy hírlevélbe betehetjük az aktuális nemzetközi 
önkéntes szolgálati lehetőségekről, a jelentkezé-
si procedúrákról vagy közvetlenül az önkéntes-
ségről szóló figyelemkeltő cikkünk mellé pl. egy
külföldi önkéntes levelét is stb.
Érvek: a nyomtatott anyagok kiválóan alkalma-
sak arra, hogy nagy mennyiségben terjesszük 
az információt, pl. postai terjesztéssel vagy na-
gyobb események alkalmával. Ezeket más szer-
vezetek vagy információszolgáltatók is felhasz-
nálhatják arra, hogy tájékoztassanak másokat a 
programokról.
Ellenérvek: a nyomtatott anyagok nagyon köny-
nyen elavulnak és túl költségesek lehetnek.

Internet és e-mail
Manapság gyakran honlapokra utalunk ahe-
lyett, hogy telefonszámot vagy szórólapot 
adnánk. Könnyen emészthető „étvágygerjesz-
tőket” tehetünk fel honlapunkra azért, hogy 
segítsük az embereket közelebb hozni az ön-
kéntesség gondolatához. Az idelátogatók hát-
tér-információkat szerezhetnek szervezetünk-
ről, betekinthetnek a jelentkezési procedúrába 
is, vagy akár a jelentkezési űrlapot is megnéz-
hetik online módon. A témához kapcsolódó 
hasznos linkeket is feltehetünk honlapunkra, 
melyre egyéb toborzási módok segítségével is 
felhívhatjuk a figyelmet (pl. találkozók, cikkek
és kiadványok révén).
E-mailen keresztül is elküldhetjük hírleveleinket 
(lásd a fentiekben) elektronikus módon. 
Érvek: az interneten található információ dina-
mikus – csak egy kattintás a linkre. Az érdeklődő 

önkéntesek bárhonnan információhoz juthatnak, 
és mi mindig a legfrissebb információt kínálhat-
juk. Az e-mailen keresztüli hírlevél nagyon olcsó, 
mivel nem szükséges a nyomtatás és a postázás.
Ellenérvek: egy vonzó honlap kifejlesztése és 
szükséges rendszeres frissítései költségesek le-
hetnek. Valamint ez a módszer kirekeszti azokat 
az embereket, akiknek nincsen számítógépük és 
az internethez hozzáférésük.

A média
A helyi vagy nemzeti médiával – pl. újságok, rá-
dió, televízió – és kulcsfontosságú embereikkel 
való kapcsolat kialakítása ingyenes publicitást 
szerezhet számunkra. Nagy valószínűséggel a 
programok reklámjait nem fogják közzétenni, 
de lehetséges, hogy hajlandók cikket, riportot 
vagy valamilyen, az önkéntesekről vagy mun-
kájukról szóló megjelenést biztosítani. Rend-
szeresen küldjünk sajtóanyagokat a médiának 
és tájékoztassuk őket tevékenységeinkről, ered-
ményeinkről.
Érvek: egy újságcikk, egy rádióriport vagy egy te-
levíziós műsor ezrekkel teremthet kapcsolatot egy 
időben. A médiában való megjelenés növelheti a 
programunkban részt vevő embereink önbizalmát.
Ellenérvek: tömeges válaszokat kaphatunk, 
melyek kezelésére lehet, hogy nem vagyunk fel-
készülve. Az újságírók lehet, hogy nemcsak prog-
ramjaink kellemes aspektusai iránt érdeklődnek, 
hanem hiányosságainkat is fel akarják tárni. Le-
gyünk felkészülve ezek bölcs kezelésére!

Hirdetés
Egy hirdetmény lehet fizetett vagy ingyenes. Sa-
ját kiadványainkat és honlapunkat használjuk fel 
például a nemzetközi önkéntes szolgálatról szó-
ló hirdetmények és az ehhez kapcsolódó lehe-
tőségek közzétételére. Ugyanezt tehetjük meg 
ingyenesen a hozzánk közel álló szervezetek 
kiadványaiban is, hogy ügyünket szolgáljuk. Egy 
másik mód, ha amellett döntünk, hogy fizetünk
a médiában való megjelenésért. Ez esetben az 
üzleti világból vagy máshonnét szerezhetünk 
szponzorokat a hirdetésünkhöz.
Érvek: a hirdetések minél szélesebb közönséget 
érintenek, annál több emberhez jutnak el. Ha 
ezek a reklámok megkapóak, akkor egy rendkí-
vül jó módja annak, hogy az emberek emlékeze-
tébe bevésődjenek.

Ellenérvek: a hirdetéseket csak nagyon drágán 
lehet közzétenni, és az eredmények pedig nem 
mindig felelnek meg elvárásainknak, illetve azt 
a benyomást is kelthetik, hogy kétségbeesetten 
keressük az önkénteseket.

3.2.2 Az önkéntesek kiválasztásának 
módszerei

Az önkéntesek toborzása nem arról szól, hogy any-
nyi önkéntest gyűjtsünk be, amennyi csak lehetsé-
ges, hanem arról is, hogy a megfelelő önkénteseket 
a megfelelő projektre találjuk meg. Ennek követ-

keztében a kiválasztás szükségessé válik ahhoz, 
hogy a megfelelő önkéntest a megfelelő projekthez 
illesszük. A két alapvető kiválasztási módszer a je-
lentkezési űrlap, illetve az interjú.

Jelentkezési űrlap
Akár hosszú, akár rövid távú önkéntes szolgálati 
projektről beszélünk, minden jelölt esetén nagy je-
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lentőséggel bír a jelentkezési űrlap. A jelentkezési 
űrlap nemcsak a személyes adatok begyűjtésére 
alkalmas, hanem hatékony eszköz arra is, hogy 
kijelöljük a feladatot az önkéntes számára az adott 
helyen. De lehetőségünk van arra is, hogy többet 
tudjunk meg azokról az emberekről, akiket mind-
ez vonz, és ezáltal a jövőbeni toborozási stratégi-
ánkhoz is segítséget nyújt.
Hogyan kell kinéznie egy jelentkezési űrlapnak? 
Rövidre kell szabnunk, de néhány elemi dolgot 
szükséges beletennünk:
– Személyes adatok (pl. teljes név, cím, telefon, 

életkor, nem);
– A program időtartama (pl. ha különböző idő-

tartamú projekteket kínálunk);
– Szívesen választott projektek/tevékenységek (pl. 

ha különböző érdeklődési területen kínálunk 
projekteket);

– Szívesen választott ország/régió (pl. ha külön-
böző országokban/régiókban vannak önkéntes 
szolgálati lehetőségeink);

– Kérdéseket kell feltennünk továbbá a motiváció-
val, az elvárásokkal, az attitűdökkel, a szükség-

letekkel kapcsolatban. Az ezekre adott válaszok 
sokkal fontosabb információkat tartalmaznak a 
megfelelő önkéntes megtalálására.

Ha szükségünk van arra, hogy továbbítsuk eze-
ket az információkat különböző emberekhez és 
partnerszervezetekhez, akkor érdemes megfon-
tolnunk az elektronikus jelentkezési űrlapot. Az 
interneten keresztüli regisztráció az érvénytelen 
jelentkezések számát is csökkentheti (pl. hiányzó 
adatok, téves adatok), és megkönnyítheti az ada-
tok számítógépes feldolgozását (listák nyomtatása, 
levelek szerkesztése).

Az interjú

Sok szervezet mellőzi a jelöltekkel való személyes 
találkozást: vagy azért, mert időigényes, vagy mert 
megelégednek az űrlapon szereplő információk-
kal. Azonban egy interjú sokkal  több információt 
nyújthat nekünk a jelentkező elkötelezettségéről, 
és lehetővé teszi azt is, hogy a jelentkezőt a hozzá 
leginkább illő külföldi önkéntes szolgálati helyhez 
párosítsuk.

Tanácsok az interjú levezetésére

1. Válasszuk ki a helyszínt!
Az interjút barátságos környezetben kell lebonyolítani, ami ne legyen túl hivata-
los, de ne is legyen túl kötetlen (pl. egy csendes szobában, nem túl nagy helyen 
a szervezetünknél); ideális esetben nincs köztünk és a jelentkező között fizikai
korlát (pl. íróasztal, pult stb.).

2. Mutatkozzunk be!
Mutatkozzunk be az önkéntesnek és magyarázzuk el, hogy hogyan kapcsoló-
dunk mi a szervezethez (pl. milyen beosztásban dolgozunk)! Ez nyíltságot és 
átláthatóságot közvetít.

3. „Törjük meg a jeget!”
Próbáljuk meg lazítani az önkéntest – ahogy magunkat is – azáltal, hogy először néhány szót váltunk 
olyan semleges dolgokról, mint pl. az időjárás, az interjúra való utazás, vagy kínáljuk meg teával vagy 
kávéval stb.!

4. Kezdjük egy köszönettel!
A velünk szemben lévő személy az általunk kínáltak iránt érdeklődést mutatott, így ezért mi szeretnénk 
köszönetünket kifejezni.

5. Ellenőrizzük az adatokat!
 Ellenőrizzük, hogy az a személy érkezett-e, akit a találkozóra vártunk (a megfelelő személy jött-e a meg-
felelő projektre)! Ekkor jön el az ideje, hogy kézbe vegyük a jelentkezési űrlapot.

6. Határozzuk meg célunkat!
Röviden magyarázzuk el az interjú célját, mondjuk el a jelöltnek, hogy milyen időtartamú lesz, és mu-
tassunk be egy-két példát a kérdéstípusokból, amiket majd kérdezni fogunk! Mondjuk meg a jelöltnek, 
hogy ő is feltehet kérdéseket szervezetünkről vagy az önkéntes szolgálatról!
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7. Mutassuk be szervezetünket és a programot!
Fordítsunk arra időt, hogy elmagyarázzuk az önkéntes tevékenység hátterét (célok, stratégia, munkale-
írás stb.), mielőtt nekifognánk a jelentkező kérdezgetésének!

8. Kérdések
Előre megtervezett kérdések sora irányadó lehet az interjú számára, de vigyázzunk, hogy az ne legyen 
mesterkélt! Tegyünk hozzá vagy vegyünk el bizonyos kérdéseket attól függően, hogy hogyan alakul a 
beszélgetés! Kerüljük az igennel-nemmel megválaszolható kérdéseket! Ilyesmiket kérdezhetünk:
– Miért fontos számodra az önkéntesség?
– Milyen tapasztalatokkal rendelkezel az önkéntes tevékenység e területén?
– Mit szerettél a munkádban vagy korábbi önkéntes tevékenységeidben?
– Éltél-e valaha külföldön, ha igen, milyen volt?
– Hogyan jellemeznéd a konfliktuskezelési módszeredet?
– Mit gondol a családod és mit gondolnak a barátaid a döntésedről?
Miért akarsz önkéntes lenni az adott munkaterületen/országban?
Adjunk visszajelzést, mialatt az önkéntes megválaszolja a kérdéseket – ez lehet egy bólintás, egy „igen” 
beszúrása itt és ott vagy egy bővebb kommentár arra, amit hallottunk. Ne halmozzuk a kérdéseket: 10-15 
kérdés elegendő kell, hogy legyen, de térjünk vissza, ha nem vagyunk elégedettek egy válasszal, vagy ha 
valamivel kapcsolatban kétségeink merülnek fel!

9. Zárjuk le az interjút!
Úgy zárjuk le az interjút, hogy megbizonyosodunk afelől, minden kérdést fel-
tettünk és a jelentkezőnek sincs több mondani- vagy kérdeznivalója. Magya-
rázzuk el a jelöltnek, hogy mik lesznek a következő lépések (pl. mennyi időn 
belül fogjuk újból megkeresni levélben vagy telefonon)!

Amikor kiszolgáltatott helyzetben lévő célcsopor-
tokkal dolgozunk (gyerekek, kisebbségek, szellemi 
vagy testi fogyatékkal élők, idős emberek vagy 
krónikus betegségben szenvedők mint pl. rák- 
vagy AIDS-betegek, (egykori) alkoholisták vagy 
drogfüggők), szeretnénk arra választ kapni, hogy 
ezek az emberek az önkéntesünkkel biztonságban 
lesznek-e. Ezért a speciális kiválasztás (és felkészí-
tés) segítségünkre lehet abban, hogy a kockázato-
kat minimalizáljuk és a célcsoportunknak nyúj-
tott szolgáltatást optimalizáljuk. Nem akarunk 
paranoiát kelteni, csak egy tudatos és átlátható 
kiválasztási stratégiát szeretnénk ösztönözni. Lás-
sunk néhány támpontot, melyek segíthetnek!

1. Tisztázzuk a bántalmazás és a helytelen 
viselkedés természetét!

Szervezetünknek tisztában kell lennie azzal, hogy 
mi tekinthető bántalmazásnak és helytelen vi-
selkedésnek (törvény szerint vagy saját erkölcsi 
megítélésünk alapján) abban az értelemben, hogy 
az önkéntesek hogyan foglalkoznak és milyen vi-
szonyban vannak célcsoportunkkal. Írásba kell 
foglalni azokat az irányadó szabályokat, amelyek 
behatárolják a bántalmazás és a helytelen viselke-
dés mibenlétét, valamint a követendő procedúrát 

3.2.3 Amikor az önkéntesek speciális 
kiválasztására van szükség

arra az esetre, ha a helytelen viselkedés fennállna. 
Mind szervezetünk tagjait, mind az önkénteseket 
tájékoztatnunk kell ezekről és igazodnunk is kell 
ezekhez (pl. hogy a gyerekekkel vagy fiatal felnőt-
tekkel való fizikai kontaktus vagy a projekt terüle-
tén történő alkoholfogyasztás esetén mi a teendő).

2. Ellenőrizzük az önkéntes feladatleírását!

Az önkéntes feladatainak leírása és a szükséges se-
gítségnyújtás mértéke, valamint az igényelt kész-
ségek és tapasztalatok példaként jelzik nekünk, 
hogy az önkéntes szolgálat milyen mértékű kocká-
zatokkal jár. Ennek megfelelően dönthetünk úgy, 
hogy speciális válogatást rendezünk egy bővebb 
jelentkezési űrlap, speciális írásos tesztek, szemé-
lyes kérdőívek, szervezetünk különböző embe-
reivel készített interjúk vagy szimulációs játékok 
segítségével.

3. Különböző embereket vonjunk be
 a válogatásba!

Egy interjú során például egyvalaki csak bizonyos 
dolgokat vesz észre, míg mások azt figyelmen kí-
vül hagyják. Egykori vagy jelenlegi önkéntesek 
segítségével lebonyolított „kortárs-interjú” megint 
egy más fényben tüntetheti fel a jelöltet egy olyan 
valakinek a szemszögéből, aki igazán ismeri az 
adott munkát.

3
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Ha úgy gondoljuk, hogy az önkéntes jövőbeni 
feladatai egy hiteles, megbízható háttérrel ren-
delkező embert igényelnek, vegyük fontolóra, 
hogy személyes referenciákat kérjünk, melyek 
első kézből szerzett információt nyújtanak az 
önkéntesnek a kérdéses célcsoporttal folytatott 
munkájáról. Speciális kérdéseket tegyünk fel, 
például:

– Van-e valamilyen fenntartása a kérdéses célcso-
porttal foglalkozó személlyel kapcsolatban?

– Ajánlaná-e ezt a személyt erre a pozícióra, és 
miért?

– Amennyiben ezt a személyt választanánk, 
milyen képzést javasol?/Ön szerint sok segít-
séget igényel ez a személy?

4. Több helyről gyűjtsünk információt!

5. Próbaidő

6. Rendőrségi vizsgálatok

Lehet, hogy próbaidőt kívánunk alkalmazni 
azokban az esetekben, amikor veszélyeztetett 
célcsoporttal van dolga önkéntesünknek. Ez ki 
fogja egészíteni a kezdeti válogatási eljárást és 
lehetőséget ad arra, hogy az új önkéntes alkal-
masságát értékeljük, mielőtt a végleges döntést 
meghoznánk.

Egyes országokban (pl. az Egyesült Király-
ságban) lehetnek rutin- vagy kötelező rend-
őrségi vizsgálatok azoknál az önkénteseknél, 
akik speciális célcsoporttal foglalkoznak, pl. 
gyerekekkel. Más országokban erkölcsi bizo-
nyítványt kell felmutatni arról, hogy az ön-
kéntes büntetlen előéletű. Meg kell győződ-
nünk arról, hogy szervezetünk eleget tesz-e 
azoknak a hazánkban érvényben lévő jogi 
előírásoknak, amelyek bizonyos pozíciókra 
csak bizonyos emberek kiválasztását teszik 
lehetővé – természetesen anélkül, hogy ezzel 
elijesztenénk az önkénteseket.

Figyelem! Tartsuk tiszteletben a személyi-
ségi jogokat! A speciális válogatás célja nem 
az, hogy a jelöltek magánéletében vájkál-
junk, hanem, hogy megismerjük őket annyi-
ra, hogy fel tudjuk mérni alkalmasságukat és 
korlátaikat. A jelentkezőről szerzett szemé-
lyes információkat bizalmasan kell kezelni: 
csak azokkal a személyekkel szabad megosz-
tanunk, akiknek ezekről tudniuk kell (pl. a 
fogadó szervezet mentorával).

Az önkéntesek azon indokainak ismerete, hogy 
miért kívánnak részt venni a nemzetközi önkén-
tes szolgálatban, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
már a kezdetektől elkerüljük a félreértéseket. 
Ugyanennyire fontos az is, hogy tudatosítsuk az 
önkéntesekben a fogadó szervezet motivációit: 
hogy ők miért fogadnak külföldi önkénteseket. 
Mindkét oldal elvárásait igazítani kell egymás-
hoz (lásd 1.4 A nemzetközi önkéntes szolgálat-
ban való részvétel okai).

Ezeken a speciális motivációkon kívül hozzá-
adott érték lehet az is, hogy az önkénteseknek be-
mutatjuk az önkéntes szolgálati mozgalom törté-
netét annak érdekében, hogy saját részvételüket 
egy sokkal tágabb társadalomtörténeti perspek-
tívában helyezhessék el (lásd 1.3 A nemzetközi 
önkéntes szolgálat háttere). 

3.3 A résztvevők felkészítése

A nemzetközi önkéntes szolgálat valójában arról 
szól, hogy új távlatokat nyissunk meg azáltal, hogy 
a különböző realitásokat – a szervezet és tagjainak 
realitását – ütköztetjük. Egy nemzetközi önkéntes 
szolgálati projekt sikere nagymértékben függ attól, 
hogy az egyes résztvevők mennyire felkészültek. 
Sok krízis és konfliktushelyzet megelőzhető lenne
az alapos felkészítés révén.

3.3.1 Az önkéntesek felkészítése
Ahogy azt a 2.1 A nemzetközi önkéntes szolgálat 
szereplői című fejezetben taglaltuk, a felkészítés 
nagyrészt a küldő szervezet felelőssége még akkor 
is, ha ideális esetben a küldő és a fogadó szerve-
zet egyaránt részt vesz a folyamatban. A fogadó 
szervezet csak befejezi a felkészítést és pótolja a hi-
ányosságokat (lásd 4.1 Az önkéntes fogadása és a 
megérkezés utáni eligazítás). Néhány, az alábbiak-
ban leírt részlet sokkal inkább a hosszú távú, mint 
a rövid távú projektekre jellemző. Általánosságban 
elmondható, hogy minél hosszabb idejű a külföldi 
tartózkodás, és minél inkább eltérő kultúrájú a 
fogadó ország, annál intenzívebb felkészítésre van 
szükség.

Az önkéntesek felkészítését három tengely: a mo-
tivációk és elvárások, a munka és életkörülmények 
az elhelyezésnél, valamint az interkulturális felké-
szítés mentén lehet felépíteni.

Miért akar az önkéntes részt venni a projektben? 
Motivációk és elvárások
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A következő feladatokat arra használhatjuk fel, 
hogy felfedjük és dokumentáljuk az önkéntesek 
és más emberek érveit a nemzetközi önkéntes 
szolgálatban való részvétel mellett. Amikor az ön-
kéntesek ráébrednek arra, hogy a fogadó szervezet 
motivációi nem 100%-ban egybecsengők a saját-

jaikkal, sokkal inkább hajlamosak lesznek arra, 
hogy eredeti ideáik egy részével felhagyjanak és 
hogy fogadóik szükségleteihez igazodjanak annak 
érdekében, hogy mindkét oldal szükségleteit ki-
elégítsék, amennyire csak lehet. Ugyanez történik 
meg a másik oldalról is.

 Motivációs ötletroham (brainstorming)
 Kérjük meg az önkénteseket, hogy fordítsanak időt arra, hogy elgondolkodjanak saját motivációjukon, 

hogy miért is akarnak külföldre menni! Összegezzék elvárásaikat és fenntartásaikat leendő tartózkodá-
sukkal kapcsolatban! Következő lépésként kérjük meg őket, hogy gondolkodjanak el azokon az elvárá-
sokon és aggályokon, amelyek a fogadó szervezet részéről merülhetnek fel az ő ott tartózkodásukkal 
kapcsolatban! Mikor ezt befejezték, kérjük meg őket, hogy kis csoportokban beszéljék meg az eredmé-
nyeket! Majd kérjük meg őket, hogy összegezve adjanak visszajelzést azokról a gondolatokról, amelye-
ket a többiekkel meg akarnak osztani!

 Levél magamnak
 Kérjük meg az önkénteseket, hogy írjanak levelet saját maguknak arról, hogy miért éppen az adott pro-

jektet választották, mik az elvárásaik, mik a fenntartásaik ezzel kapcsolatban. Teremtsünk barátságos 
atmoszférát (pl. zene vagy kényelmes szoba segítségével), mely lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy 
gondolataik szabadon szárnyaljanak. A levélnek szigorúan bizalmasnak kell maradnia, legyen lezárva és 
egészen addig megőrizve a küldő szervezetnél, amíg a projekt értékelő találkozójára nem kerül sor. Ez a 
módszer lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy teljesen őszinték legyenek magukhoz anélkül, hogy meg 
kelljen mutatni a levelet bárkinek is.

 A feladat összegzésére az értékelő találkozón kerül sor, hónapokkal később. Ez alkalmat ad a résztvevők-
nek arra, hogy visszaemlékezzenek az indulás előtti állapotukra, hozzáállásukra és elképzeléseikre, s így 
észrevehessék azt a változást, amin idő közben keresztülmentek.

 Félelmek és elvárások kreatív kifejezése
 Adjunk néhány méter fehér tapétát, fektessük le a földre, majd kérjük meg a résztvevőket, hogy állják 

körül és rajzolják le azt, ami éppen az eszükbe jut, amikor a külföldi tartózkodásra gondolnak. Nyugtató 
instrumentális zene megfelelő atmoszférát nyújthat ehhez a feladathoz. Időnként cseréljük vagy állítsuk 
le a zenét és kérjük meg őket, kezdjenek el egy újabb rajzot/részt. A többi önkéntes rajzához is hozzáte-
hetnek valamit.

 Ki is az önkéntes?
 Ha a felkészítőnkön részt vevő önkéntesek csoportja nemzetközi, érdemes felvetni, mit jelent az ön-

kéntes szó a különböző országokban, különböző nyelveken, hogy rálátást nyerjünk a különböző elgon-
dolásokra (és a kimondatlan motivációkra), melyek a fogalomhoz kapcsolódnak a különböző kulturális 
környezetben.

A fogadó szervezetnek meg kell bizonyosodnia 
arról, hogy minden szükséges információval 
ellátta az önkénteseket (a küldő szervezeten 
keresztül), annak érdekében, hogy legyen va-
lami fogalmuk a nemzetközi önkéntes szolgá-
lat munka- és életkörülményeiről. Minthogy 
egy új országban és egy újabb projekt közepén 
találja magát az önkéntes, komfortérzetét a bi-
zonytalanságok csökkentésével növelhetjük. A 

Tájékoztatás a munka- és az 
életkörülményekről

megfelelő információk, a kérdésekre megadott 
válaszok, a törődés, illetve az, hogy van egy 
kellemes hely az alvásra, az evésre, egy nagyjá-
ból tiszta elképzelés arról, hogy mit várhatunk 
és mit várnak el tőlünk, mind csökkentik az 
önkéntesek aggodalmát; mindamellett növelik 
azt az érzetet, hogy örömmel várják őket a pro-
jektben.

Lássuk a legfontosabb tudnivalókat azokról a 
dolgokról, amelyeket az önkéntesek (és a küldő 
szervezet) szeretnének megismerni, sőt szük-
séges is megismerniük!
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Tudnivalók az
információs 
találkozóhoz

A projektre vonatkozóan

 Részletes projekt- és munkaleírás (cé-
lok, feladatok, előnyök, időkeret stb.);

 Az önkéntestől elvárt szakmai és sze-
mélyes jellemzők (korhatár, készsé-
gek, nyelvismeret stb.);

 A projekt során várható támogatás 
(képzés, mentor, nyelvtanfolyam stb.);

 A fogadó szervezet és munkatársainak 
jellemzése;

 Biztonsági előírások és az önkéntes-
sel szemben támasztott magaviseleti 
elvárások (ha ezt a kulturális háttér 
szükségesnek tartja vagy ha valami-
lyen különleges követelményei van-
nak a fogadó projektnek);

 Bármi más.

Az életkörülményekre vonatkozóan

 Gyakorlati előkészületek (egészség- 
és társadalombiztosítás, pénzügyek, 
válsághelyzetek kezelése);

 Étkezésre és az elhelyezésre vonatko-
zó előkészületek, munka- és lakóhely;

 Utazási előkészületek (vízum, utazás-
sal kapcsolatos információk, helyi köz-
lekedés);

 Pénzügyi előkészületek (hozzájárulá-
sok, zsebpénz stb.);

 Általános információk a fogadó or-
szágról (kulturális, gazdasági, társa-
dalmi és politikai);

 Bármi más

Figyelem! Csak abban az esetben tudja 
a küldő szervezet biztosítani a megfelelő 
felkészítést, ha a projektet megelőzően 
hatékony a két szervezet közötti kommu-
nikáció. Különösen a hosszú távú projektek 
esetén hasznos az önkéntes és a fogadó 
szervezet között közvetlen kapcsolatot 
kialakítani már a korai szakaszban is, így 
lehetővé válik, hogy közvetlenül találjanak 
megoldást a később felmerülő kérdésekre 
és hogy a nagy távolság ellenére is jól is-
merjék egymást.

Az információ közvetítése számtalan módon tör-
ténhet:
– A találkozót tegyük interaktívvá még akkor 

is, ha sok információ csak passzívan vehető át: 
mindig legyen lehetőség kérdezni, javaslatokat 
tenni, véleményt cserélni;

– Hívjunk meg volt önkénteseket példaképpen;
– Hívjunk meg embereket a fogadó országból, 

hogy meséljenek országukról;
– Alkalmazzunk olyan játékokat és audiovizuális 

eszközöket, melyek segítségével bemutathatjuk 
az országot;

– Hagyjuk, hogy maguk a résztvevők is gyűjtsenek 
információkat az általunk ajánlott könyvekből és 
honlapokról, majd kérjük meg őket, hogy kreatív 
módon mutassák be azokat a többieknek;

– Adjunk egy olyan tájékoztatócsomagot, amely 
tartalmazza az alapvető információkat a fogadó 
szervezet kapcsolattartó személyeinek elérhető-
ségével.

Interkulturális felkészítés
A felkészítő képzés harmadik eleme az önkéntes 
szolgálat határokat átívelő, interkulturális aspek-
tusával foglalkozik. Egy indulás előtti inter-
kulturális képzésnek fel kell hívnia a figyelmet
olyan létező kulturális fogalmakra, melyek az ön-
kéntesek saját kulturális hátterével és a fogadó kö-
zösség kultúrájával is kapcsolatosak. Ösztönözzük 
az önkénteseket a szemlélődésre és készítsük fel 
őket azokra a nehézségekre, amelyekkel szembe-
kerülhetnek, persze anélkül, hogy viselkedési re-
cepteket adnánk nekik! Mivel létezik egy 
Interkulturális tanulás című T-kit (elérhető és le-
tölthető a www.training-youth.net oldalról) és egy 
Képzők Könyve a nemformális interkulturális ta-
nulásról (elérhető a www.ecri.coe.int oldalon), 
részletesebben itt nem térünk ki az interkulturális 
felkészítés kérdéseire.
Ha külföldre megyünk élni és dolgozni, nagyon 
fontos, hogy észrevegyük a kultúra hatását az embe-
rekre, illetve azt a sokszínűséget, amely egy országon 
és kultúrán belül létezik olyan tényezők függvényé-
ben, mint pl. életkor, vallások és hiedelmek, a nemek 
közötti viszonyok stb. A kultúra a valahová tartozás 
érzetét adja az embernek, még akkor is, ha szemé-
lyesen az adott csoport minden egyes tagját nem is-
meri. Ez valószínűleg az önkéntesre is hatással van, 
akinek az eredeti kulturális közösségén kívül kell 
élnie és ugyanakkor a fogadó ország egyéb közössé-
geihez (életkor, zene, sport) is viszonyulnia kell. 
Több feladat is rávilágít a személyes és kulturális 
identitásra, és az önkéntest arra készíti fel, hogy 
komplexitással közelítsen ahelyett, hogy sztereo-
típiákat alkalmazna. Az ilyenfajta feladatok közül 
egy a hagymamodell, mely azon az elgondoláson  
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alapul, hogy mindenki különböző „rétegekből”  
(kultúra, család, barátok, képzettség stb.) épül fel 
(lásd Interkulturális tanulás című T-kit, 43. oldal: 
„A különbözőségek hagymája”).
Hasznos lehet az is, ha bemutatunk néhány kultú-
rával kapcsolatos fogalmat, hogy megértessük az 
emberekkel, hogyan is működnek ezek a folyama-
tok és milyen befolyással vannak ránk. Az egyik 
módja annak, hogy vizuálissá tegyük a kultúra 
összetettségét, a jéghegymodell, mely a kultúrát 
szűkebb értelemben, látványos elemeken keresztül 
(pl. szépművészet, zene, ételek és ruházkodás), és 
tágabb értelemben a láthatatlan és tudatalatti kul-
turális elemeken keresztül (pl. különböző attitűdök 
és szerepek, az idő és a tér fogalmai) ragadja meg. 
Más modellek az országok osztályozását teszik 
lehetővé bizonyos értékek mentén, melyek nem-
csak, hogy érdekesek lehetnek az önkéntesnek, de 
abban is segítséget nyújthatnak, hogy lássa, nagy 
általánosságban mennyire különböznek azok saját 
kultúrájától. Az Interkulturális tanulás című T-kit 
sokkal részletesebb leírást ad az „Interkulturális 
tanulás nézetei” címszó alatt (17–35. old.).

A kultúra háromszöge

Tudatos

Tudatalatti

Ételek
Zene

Szokások
Szabályok

Mindennapi életviteli 
minták, szokások

Hagyományok, értékek
A tér és az idő érzékelése…

Végül az is hasznos lehet, különösen hosszú távú 
tartózkodás esetén, ha megbeszéljük a külföldi 
tartózkodás jellegzetes fejlődési szakaszait a ún. 
beilleszkedési ciklus segítségével. Ez szemléletessé 
teszi a különböző fázisokat, amelyeken egy külföl-
di tartózkodás során valószínűleg keresztül megy 
valaki, hangsúlyozva annak lehetőségét, hogy 
megéli a kulturális sokk fázisát, mely az alkalmaz-
kodás fázisába megy át és különböző mértékben 
a stabilitás fázisába attól függően, hogy a személy 
hogyan éli meg negatív benyomásait és hogyan 
dolgozza fel azokat. Hasznos bemutatni e fejlődés 
menetét a felkészítő találkozón és visszatérni rá az 
értékelő találkozón, amikor is arra kérjük meg a 
résztvevőket, hogy a tapasztaltak valós görbéjét 
rajzolják fel.

Forrás: A projektmenedzsmentről és a nemzeteken 
átívelő önkéntes szolgálatról szóló képzés: teljes be-
számoló (1999. március 7–14.). Európa Tanács, If-
júsági Igazgatóság DJ/TC, Vol (99) 2, 29. o. 

A beilleszkedési ciklus

Az eltelt hónapok

A kulturális adaptáció görbéje
Ér

zé
se

k

Forrás: Grove – Torbiörn: Az interkulturális al-
kalmazkodás egy új értelmezése és a képzés céljai. 
In:  Paige, Michael: Education for the intercultural 
experience. Intercultural Press, Yarmouth, 1993.
Be lehet mutatni a résztvevőknek a következő lis-
tát, mely tanácsokat tartalmaz arra vonatkozóan, 
hogyan legyenek úrrá a kulturális sokk felett, illet-
ve szükség esetén mit tegyenek.

Ha rosszul érezzük magunkat a külföldi tartózkodás alatt, szakítsunk időt arra, hogy végiggon-
doljuk, mi rejlik ezen érzések mögött, mielőtt dühünk miatt bárkivel konfrontálódnánk!
 Nyilván sok száz apró konkrét dolgot tudnánk felsorolni saját érzéseink igazolására, de 

próbáljuk meg figyelmen kívül hagyni ezeket, hogy teljesebb képet kapjunk arról, mi is 

Kulturális sokk?

történhet velünk.
 Mondjuk el a körülöttünk lévő embereknek, hogy hogyan érzünk! Először próbáljuk meg a helyszínen 

megoldani a problémát az érintett emberekkel! Kerüljük a segélykérő hívásokat és az otthoni, hozzánk 
közel álló embereknek írt leveleket! Szükségtelen aggodalmat okozhatunk nekik, és mire válaszolnak, a 
helyzet lehet, hogy teljesen megváltozik. Egy napló írása segítségünkre lehet gondolataink tisztázásá-
ban. Amennyiben a problémák fennmaradnak, természetesen tájékoztatnunk kell a fogadó és a küldő 
szervezetet, hogy megoldást keressünk ezekre.
 Próbáljuk meg a saját kultúránk egy részét megosztani a körülöttünk lévőkkel: főzzünk nekik, szervez-

zünk olyan programot, melyben az általunk érdekesnek tartott dolgokat mutatjuk be hazánkról (kultu-
rális hagyományokat, a fiatalok helyzetét, az oktatási, politikai vagy a gazdasági rendszert stb.)!
 Tartózkodjunk az ítéletektől! Még ha jelentéktelennek tűnik is, mondogassuk azt magunknak, hogy 

nem jobb vagy rosszabb, csak más!
 Egy néhánynapos levegőváltozás hozzájárulhat ahhoz, hogy a dolgokat nagyobb távolságból, higgad-

tan szemléljük. De ne meneküljünk el a problémáink elől! Ha azt szeretnénk, hogy a fogadó ország 
második otthonunkká váljon, fordítsunk több időt az emberi kapcsolatok kialakítására ott!
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Tanulmányok kimutatták, hogy a hosszú távú ön-
kéntesek korai hazatérésének egyik legfőbb oka a 
megalapozatlan önkéntes szolgálat, vagyis, amikor 
valójában nem is volt valódi szükség az önkén-
tesre, mert nem volt megfelelő munka a számára.  
A szervezeteknek ezért – természetesen még az 
önkéntes megérkezése előtt – tisztán kell látniuk az 
önkéntes feladatait, továbbá biztosítaniuk kell azo-
kat a technikai szükségleteket és eszközöket, ame-
lyek a feladat elvégzéséhez nélkülözhetetlenek.
Ha az önkéntes úgy érzi, hogy a szervezet munká-
jához nem tud hozzájárulni (mert nincs megfelelő 
feladat vagy ehhez szükséges eszköz), komoly ne-
hézségei támadhatnak a beilleszkedésben. 
Az önkéntes tevékenységével kapcsolatos követke-
ző kérdések elengedhetetlenek az önkéntesről való 
megfelelő gondoskodáshoz.

3.3.2 A küldő és a fogadó szervezetek 
felkészítése

Nemcsak az önkénteseket kell felkészíteni, hanem 
a küldő és a fogadó szervezeteknek is készen kell 
állniuk feladataik ellátására. A következő felkészí-
tési javaslatok valószínűleg sokkal inkább egy fo-
gadó szervezetre vonatkoznak, mint egy küldőre, 
de mindkettejük felelőssége, hogy az előkészületi 
intézkedések megtörténjenek, függetlenül a hely-
színtől. Lássunk néhány megfontolandó kérdést!

Miért is vágunk bele egy nemzetközi 
önkéntes szolgálati programba?

Ahogy a 2.2 A projektciklus című fejezetben em-
lítettük, az első lépés céljaink megfogalmazása és 
annak eldöntése, van-e igény a nemzetközi önkén-
tes szolgálatra. Nemcsak a projektkoordinátornak, 
hanem az egész szervezetnek (elnökség, munka-
társak, önkéntesek stb.) ismernie kell vállalkozá-
sunk céljait és előnyeit, és kívánatos lenne, ha eze-
ket mindenki el is ismerné. 
Az első önkéntes fogadása jelentős hatással le-
het szervezetünk életére és gyakran aggodalom 
forrása is lehet. Ezért kulcsfontosságú azoknak a 
munkatársaknak a bevonása az egész projekt meg-
szervezésébe, akik majd az önkéntesekkel dolgoz-
nak, hogy támogatásukat előre is biztosítsuk (lásd 
a 4.2.2 fejezetben A munkatársak motiválása – az 
elfelejtett dimenzió részt).
A szervezet bekapcsolódásának lehetséges indokai:
– Nemzetközi kapcsolatok erősítése;
– A munka tartalmi gazdagítása;
– Pozitív hatás a szervezet célcsoportjára;
– Lehetőségek teremtése a fiataloknak (vagy a kü-

lönös szükségletekkel rendelkező embereknek);
– Az önkéntesség eszméjének népszerűsítése a he-

lyi közösségben;
– A szervezet presztízsének növelése a támogatók, a 

célcsoport, a partnerszervezetek stb. szemében;
– A szervezet munkahelyi légkörének javítása;
– A partnerszervezetekkel való együttműködés 

fejlesztése;
– Egy olyan eszme megvalósítása, amelyet más 

forrásból nem lehetne megvalósítani.
Az ELKA történetének valós példáját lásd a 2.2  
A projektciklus című fejezetben.

Figyelem! Mondanunk sem kell, hogy már előre 
tudnunk kell, mi az, amit el akarunk érni ahhoz, 
hogy le tudjuk mérni, sikeres volt-e nemzetközi 
önkéntes szolgálatunk. Bármilyen projekt szerves 
része kell, hogy legyen az értékelés, már a kez-
detektől. Gondoljuk végig, mely eszközök azok, 

amelyeket az értékelésre kívánunk használni (pél-
dául egy naplót vagy riportokat, ill. kérdőíveket), 
hogy ennek megfelelően tudjunk tervezni (lásd 
5.1 Értékelés)!

Mivel lássuk el az önkénteseket?

Az ördög ügyvédje
A csoportot osszuk fel két táborra! Az egyik 
tábor sorakoztasson fel annyi érvet, ameny-
nyit csak tud az önkéntesség és a nemzet-
közi önkéntes szolgálat mellett! A másik 
tábor pedig sorakoztasson fel annyi érvet, 
amennyit csak tud amellett, hogy az önkén-
tes számára miért nem megfelelő az elhe-
lyezés! 15-20 perc ötletbörze után mindkét 
tábor szóvivőjének adjunk öt percet, hogy 
végleges nézeteiket megvédje! Ezután be-
széljük meg a különböző érvek helytállósá-
gát, hogy mi szól mellettük és mi ellenük!

Gondoskodás az önkéntesről:

 Milyen szükségleteink vannak? Hol van 
igazán szükség segítségre a szervezetben?
 A szükségletek felmérése alapján melyik 

az a projekt, munkakör, feladat, amelybe 
bevonhatnánk az önkénteseket?
 Mi a feladat? Mit fog csinálni az önkéntes?
 Van-e értelme a munkának az önkéntes, 

illetve a szervezet szemszögéből?
 Az önkénteseknek van-e lehetőségük arra, 

hogy fejlődjenek és tanuljanak ebben a 
feladatkörben?
 A munkát sajátjának tekinti-e majd az ön-

kéntes és felelősséget érez-e majd iránta?
 A munkához milyen adottságokkal kell 

rendelkeznie az önkéntesnek?

Ötletek képzésekhez

3
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Még a munka lényegénél is fontosabb a projekt 
egész kerete, az, ami hátteret nyújt az önkéntes em-
beri szükségleteinek kielégítésére. Ha a biztosított 
szállás és ellátás például nem felel meg az önkén-
tes igényeinek, csekély reményünk van a sikerre. 
Rendkívül fontos, hogy megfelelő életkörülmé-
nyeket biztosítsunk az önkéntesnek, szükségletei 
függvényében. Mielőtt hatékony munkát várnánk 
el az önkéntestől, társasági és szabadidős igényeit is 
ki kell elégítenünk. Ezért az önkéntesnek nyújtott, 
szolgálati helyről szóló információnak tartalmaz-
nia kell az ellátás és a szállás részleteit, valamint a 
környéken választható szabadidős programokat 
(sportolási lehetőségek, sörözők, zene, diszkó).

Általában elmondható, hogy minden projektet az 
önkéntes jó közérzetének megalapozásával kell kez-
deni, úgy, hogy éreztetjük vele, örömmel fogadjuk. 
Az önkéntes első napja egy új környezetben ottani 
tartózkodásának egészét meghatározza. A projekt 
egészének árthat, ha az önkéntesnek érkezésekor 
nincs még minden elrendezve. Az első napon nagy 
jelentősége van az apró gesztusoknak: pl. kime-
gyünk az önkéntesért a repülőtérre, az állomásra, 
vagy a szervezet valamennyi munkatársával meg-
ismertetjük egy túra alkalmával, beszélünk az ellá-
tás- és a szálláslehetőségekről, de ne becsüljük alá 
az üdvözlőital jelentőségét se (lásd 4.1 Az önkéntes 
fogadása és a megérkezés utáni eligazítás)!

 egy diákszállón;

 egy fogadó családnál;

 több önkéntessel együtt, egy lakásban;

 egy kollégiumban;

Az önkéntes életkörülményei nagyban hoz-
zájárulnak a projekt sikeréhez. Ezért érdemes 
megtudni (a hosszú távú önkéntes szolgálat-
nál mindenekelőtt) az önkéntes szükségleteit 
és preferenciáit, mielőtt a végleges szervezést 
lebonyolítanánk. Akik önálló életvezetésre 
képesek, könnyen teremtenek kapcsolato-
kat másokkal, azokat érdemes egy diákszálló 
különszobájában elszállásolni, akik pedig bi-
zonytalanok és kevésbé képesek magukról 
önállóan gondoskodni, azoknak egy fogadó 
családnál való elhelyezés a megfelelőbb. Ál-
talánosságban elmondható, hogy minél hosz-
szabb távú a projekt, annál nagyobb szükség 
van privát szférára, ezért igenis muszáj a hosz-
szú távú önkénteseknek egy önálló, kizáróla-
gos használatú szobát biztosítani. Rövid távra, 
mint pl. az építőtáborok, a kollégiumi elhelye-
zés általában megfelelő.

Étkezés:
 napidíj ebédre;

 helyi éttermekkel vagy kávézókkal való 
megegyezés az étkeztetésről;

 heti vagy havi pénzellátmány élelmiszerre;

 étkezés a fogadó családnál;

Nemzetközi önkéntesek csoportos projektjé-
ben az is jó, ha felváltva főznek a csoport többi 
tagjának.

Ötletek az ellátásra és az 
elszállásolásra

A projekt sikere nagymértékben függ attól, 
hogy az egy csapat közös erőfeszítése-e vagy 
sem. Annak érdekében, hogy a többi munka-
társ együttműködését szavatoljuk, a projektme-
nedzsernek kell tájékoztatnia és felkészítenie 
őket. Minden résztvevőnek tisztában kell len-
nie azzal, hogy az önkénteseknek mi a felada-
tuk a szervezetben, valamint azzal is, hogy a 
feladatok hogyan oszlanak meg az önkéntesek 
között. Végül, de nem utolsósorban az önkén-
tes sajátos kulturális helyzetével is tisztában 
kell lenni – mint újonc nemcsak a szervezet-
ben, hanem egész környezetét tekintve.

A felkészítő folyamat részeként az önkéntesnek 
nyújtott támogatás szerepét is tisztázni kell. A 
támogatásra számtalan igény van, de nem kell 
minden feladatot egyetlen személlyel elvégez-
tetni. Általában 3 fő támogató funkciót külö-
níthetünk el:

– Szélesebb perspektívában foglalkozzunk egy 
másik országban és egy más kultúrában való 
éléssel. Fontos, hogy segítsük az önkéntesek 
akklimatizálódását, továbbá érzelmi problé-
máik feldolgozását; jussunk közös nevezőre 
helyzetüket illetően, hogy hatékonyabb le-
gyen a hozzájárulásuk, tanuljanak és fejlőd-
jenek tapasztalataikból!

– Nyújtsunk segítséget az önkéntesek napi fel-
adatainak elvégzéséhez: egyezzünk meg egy 
munkatervben, biztosítva az ehhez szükséges 
szakértelmet, a munkával kapcsolatos prob-
lémáikat pedig igyekezzünk megoldani!

– A mentor segít az önkéntesnek beilleszkedni  
(ez természetesen hosszú távú projektek ese-
tén még inkább szükséges) a helyi közösség 
társadalmi életébe, ahol a projekt folyik.

(Lásd 4.3 Az önkéntesek folyamatos támogatása.)

Ki vesz részt a projekt  
megvalósításában?
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Tanácsos képzésen részt venniük azoknak, akik 
az önkéntessel közvetlen kapcsolatban állnak és 
az előbbi feladatok egyikét először látják el. Nem-
zetközi önkéntesek támogatásában a szakértelem 
meglehetősen sok ismeretet (az önkéntességet be-
folyásoló trendeknek, az önkéntesek jogainak és 
kötelességeinek, a támogató munkatársak szere-
pének és felelősségének, jogi kérdéseknek ismere-
tét), készségeket (feladatok szétosztása, interjúzás, 
konfliktusfeloldás, kommunikációs készség, mo-
tiváció, a teljesítmények értékelése stb.), valamint 
bizonyos attitűdöket (az önkéntesek értékelése, 
interkulturális tudatosság, hajlandóság a feladatok 

A mentorok képzése kiosztására) feltételez. A mentortól és az adott hely-
zettől függ, hogy milyen képzés mellett döntünk.
Mentorok képzésére számtalan lehetőség kínál-
kozik. Azokban az országokban, ahol az önkén-
tességnek nagy hagyománya van, önkéntes köz-
pontok vagy cégek gyakran kínálnak képzéseket. 
Ilyen nemzetközi képzést nyújt pl. az Európa Ta-
nács (www.coe.int/youth) és az Európai Önkéntes 
Szolgálat (EVS) program (érdeklődj  hazádban az 
Ifjúság 2000–2006 Programért felelős nemzeti iro-
dánál, amelynek címét megtalálhatod a:

http://www.europa.eu.int/comm/education/
youth.html címen). A mentorok számára nyújtott 
képzés a következőképpen nézhet ki:

Egynapos képzés a fogadó szervezetek
mentorainak

Háttér:

Egy fogadó szervezet, amely több helyi szervezettel működik együtt és hosszú távú nem-
zetközi önkénteseknek nyújt szolgálati helyet, egynapos képzést kínál a fogadó szervezet 
mentorainak.

Célok:

 A résztvevőknek tudniuk kell feladatleírást készíteni az önkéntesek számára;  

 A résztvevők figyelmét felhívja az önkéntesek szerepére;

 Tisztázni az önkéntesekkel szembeni elvárásokat;

 Közös értelmezést kidolgozni az önkéntesek jogaira és kötelességeire vonatkozóan;

 A résztvevők közötti támogatóhálózat kezdeményezése;

 Az együttműködés tisztázása a fogadó szervezet és a helyi fogadó projektek között.

Alkalmazott módszerek:

Felkészülésként a résztvevőket arra kérték, hogy a következő kérdéseket tegyék fel a saját 
szervezetükben: Mit csinálna egy önkéntes a szervezetükben? Milyen feladatokkal ruház-
ná fel azokat a személyeket, akik támogatást nyújtanak az önkénteseknek? Milyen elvárá-
saik vannak egy önkéntessel szemben?

.../
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Programelemek Szükséges 
idő (kb.)

Cél A módszer rövid leírása

A program és a nap 
céljainak bemutatása

15 perc A résztvevőknek tisztában kell 
lenniük azzal, hogy mi történik a 
nap folyamán.

Szemléltető bemutatás (a flip-
chart egész nap látható a falon).

Ismerkedés a feladattal; 
jégtörők

15 perc A résztvevők kellemes 
közérzetének megteremtése a 
csoportban, bemutatkozás.

Bármilyen interaktív élénkítő 
feladat (a hangsúly az embereken 
van és nem a szervezeteken).

Az önkéntes szolgálati 
helyek bemutatása

45 perc A résztvevők megismerkednek 
a jelenlévő szervezetekkel; azon 
információk ismerete fontos, 
melyek szükségesek lesznek az 
önkéntesek számára döntésük 
meghozatalához.

A résztvevőket (minél kreatívabb) 
hirdető plakát elkészítésére kérjük, 
egy elképzelt közelgő önkéntes 
börzére, amelyen az önkéntesek a 
fogadó projektek közül választanak. 
Amint a plakátok felkerültek a 
falra, a résztvevőknek döntés előtt 
álló önkéntesnek kell képzelniük 
magukat, s körbejárva a plakátok 
megtekintése után egy projekt 
mellett kell dönteniük.

Beszélgetés az önkén-
tesek igényeiről, valamint 
a fogadó projektek 
elvárásairól

1 óra A résztvevőknek meg kell 
ismerniük az önkéntesek 
szükségleteit, a szervezetek 
elvárásainak tükrében.

A kiscsoportok (4-6 fő) résztvevői 
mondják el, milyen döntést 
hoztak, és magyarázzák el, hogy 
miért! Meg kell beszélniük, 
hogy önkéntesként mennyi 
információra lenne szükségük, 
mielőtt egy projekt mellett 
döntenének, és ezek birtoklása 
milyen módon befolyásolná 
a szükséges előkészületeket a 
szervezetben.

Az elhangzottak 
összefoglalása

30 perc A résztvevőknek egy tisztább 
képet kell nyerniük arról, hogyan 
készüljenek fel egy önkéntes 
fogadására.

A közös megbeszélésen a 
résztvevők elmondhatják, mit 
változtatnának most a leíráson 
és miért. Az elhangzottak 
összegzése kell, hogy segítséget 
nyújtson a fogadó szervezetek 
felkészüléséhez hosszú távú 
önkéntesek fogadására.

Ebédszünet

A mentorok szerepe 1,5 óra A résztvevőknek tisztább 
képet kell kapniuk az önkéntes 
szerepéről.

A résztvevőknek először egyénileg 
kell átgondolniuk, hogy szerintük 
mi a mentor öt legfontosabb 
feladata, és ehhez milyen 
képességek szükségesek. Majd 
tanácskozzanak kiscsoportokban 
és írják le egy papírra az általuk 
legfontosabbnak tartott öt 
feladatot! A közös megbeszélésen 
minden csoport beszámol 
az eredményekről, majd a 
szekció a mentor feladatának 
összefoglalásával zárul.

Jogok és kötelességek 
megvitatása

30 perc Az önkéntesek kötelességeire 
és jogaira vonatkozóan jussanak 
közös nevezőre!

A jogi eljárások követelményeinek, 
ill. a törvényes kereteknek 
a bemutatása, a jogok és 
kötelességek csoportos 
megbeszélése (munkaidő, 
szabadidő, ellátás és szállás, képzés 
stb.). Próbáljunk egyetértésre jutni!

Jövőbeni 
együttműködések 
megvitatása

45 perc A résztvevők figyelmét felhívni
arra, hogy a csoport többi tagjával 
kialakult kapcsolatokat egymás 
segítésére is felhasználhatják.

Beszéljük meg, hogyan látjuk 
a jövőbeni együttműködést 
az önkéntes tartózkodására 
vonatkozó munkamegosztásban, 
majd egy ötletroham során 
gyűjtsük össze az együttműködés 
más módjait!

.../   Program
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Simona 
Costanzo

4. Úton

4.1 Az önkéntes fogadása és a megérkezés 
utáni eligazítás

Az önkéntes megérkezése utáni fogadtatása le-
galább olyan fontos, mint az indulása előtti felké-
szítés. Az önkéntesek némileg bizonytalanok és 
nyugtalanok, mert nem tudják, mi vár rájuk. Az 
első benyomások döntő szerepet játszanak, fontos, 
hogy biztonságban érezzék magukat az új környe-
zetben. Egy fogadó szervezet számára, amely sok 
önkéntest fogad, nem mindig nyilvánvaló, hogy 
milyen érzés elkezdeni egy önkéntes szolgála-
tot egy másik országban: ami a fogadó szervezet 
számára csak mindennapi rutinnak tűnik, az egy 
bizonytalan kaland kezdete az önkéntes számára! 
Általános szabályként elmondható, hogy minél 
tapasztalatlanabb az önkéntes és minél hosszabb 
ideig tart a szolgálat, annál fontosabb a megfelelő 
megérkezés utáni képzés. 

Az olyan fogadó helyen, ahol csak egy önkéntes 
fog szolgálni, különösen fontos a megfelelő fo-
gadtatás. Ha egy csapat érkezik valahová együtt, 
akkor támaszkodhatnak egymásra – ez az érzés 
némileg tompíthatja a megérkezés utáni sokkot. A 
megérkezés utáni képzés hossza nagymértékben 
függ a projekt típusától és a szolgálati helytől; lehet 
ez párórás bemutatkozó találkozó vagy akár több-
napos szeminárium.

Az első benyomásokon túl a megérkezés az igazság 
pillanata is mindkét fél számára: a szolgálati hely-
ről, ill. az önkéntesekről előre kialakult elképzelé-
sek nem biztos, hogy megfelelnek a valóságnak. 
Az új ember fogadásával kapcsolatos elvárások 
merőben eltérhetnek egymástól, különösen akkor, 
ha az önkéntes és a fogadó szervezet között nagyok 
a kulturális különbségek. A fogadó szervezetnek 
gondolnia kell ezekre a kulturális különbségekből 
adódó nehézségekre, és igyekeznie kell megkönnyí-
teni a beilleszkedést az önkéntesek számára. Az 
önkéntesek lépésről lépésre alkalmazkodni fognak 
a fogadó szervezet és közösség kommunikációs 
szokásaihoz. 

A megérkezés utáni képzésnek a küldő szerve-
zet által nyújtott felkészítő képzést kell kiegé-
szítenie. Minél jobb a kommunikáció a kül-
dő és a fogadó szervezet között, annál jobban 
képes lesz a fogadó szervezet a küldő szerve-
zet által meghagyott hiányosságokat pótolni.  
A megérkezés utáni képzés során nagyon fontos, 
hogy az önkéntes képet kapjon a helyi kultúráról 
és a projektről, amelyben szolgálatot fog teljesíteni. 
Ami eddig csak elméletben és papírokon létezett 
számára, az nemsokára valósággá válik! Amikor a 

projekt bemutatására kerül sor, vigyázni kell arra, 
hogy elegendő teret adjunk az önkéntesek ötletei-
nek és javaslatainak. Ki kell deríteni, hogy mik az 
önkéntesek elvárásai a projekttel kapcsolatban, és 
adjunk időt és lehetőséget kérdéseik megfogalma-
zására. Ez a legmegfelelőbb alkalom a félreértések 
tisztázására.

Hívjunk meg otthonunkba egy barátot, kol-
légát vagy rokont (lehetőleg külföldről) egy 
kis szabadidő-eltöltésre! Ez lehet egy jó kis 
kártyaparti, jövendőmondás vagy valamilyen 
szokatlan témájú buli. Tegyünk meg mindent 
annak érdekében, hogy a látogató minél ott-
honosabban érezze magát, alkalmazva egy-
két stratégiát a fentebb már említettek közül 
(menjünk ki elé a vasútállomásra, mutassuk 
be a többi jelenlévőt, hogy oldjuk a kezdeti 
feszültséget, mondjuk el mi fog történni stb.).  
A látogatás végén kérdezzük meg vendégün-
ket, hogy észrevette-e erőfeszítéseinket és 
ezek milyen hatással voltak rá. A legtanulsá-
gosabb észrevételekről önkéntesünk fogadása 
során se feledkezzünk meg!

Ötletek képzésekhez: 

Az önkéntes fogadásába ajánlatos bevonni olyan 
helyi fiatalokat, akik nagyjából egyidősek az ön-
kéntessel. Felkészíthetjük szervezetünk aktív tag-
jait vagy a helyi fiatalok egy csoportját az önkéntes
fogadására. Bízzuk rájuk az önkéntes bevezetését 
a való világba. Az önkéntesnek így kezdettől fog-
va lesznek barátai és egyéb ismerősei, akikre adott 
esetben támaszkodhat. A helyiek felelősnek fogják 
érezni magukat az önkéntes jólétéért, a helyi közös-
ség mindennapi életével is sokkal jobban meg tud-
ják ismertetni, mint a fogadó szervezet bármelyik 
tagja. Annak érdekében, hogy a helyi közösségnek 
megfelelő felkészítést biztosítsunk, mutassunk be 
olyan interkulturális modelleket, mint a jéghegy-
modell, a hagymamodell vagy a kulturális adap-
táció görbéje (lásd 3.3.1 Az önkéntesek felkészítése 
című fejezetet, ill. Az interkulturális tanulás című 
T-kitet, mely letölthető a www.training-youth.net 
honlapról). Ezeknek a modelleknek a megisme-
rése egyrészt nagymértékben segítheti a helyi kö-
zösséget abban, hogy nyitottabbá váljon és jobban 
megértse, hogy egy nemzetközi önkéntes min is 

A helyi fiatalok bevonása az önkén-
tes fogadásába
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mehet keresztül; másrészt arra készteti a fiatalo-
kat, hogy jobban elgondolkodjanak saját kultúrá-
jukról, ill. az önkéntesek feltételezett kultúrájáról, 
és közelebb kerüljenek az interkulturális tanulás 
folyamatához. Az első napokban ne rohanjuk le 
önkéntesünket túl sok kérdéssel! Nem vezet sem-
mi jóra, ha az önkéntes úgy érzi, hogy zaklatják s 
hogy egy csapat túl lelkes tinédzser új játékszerévé 
vált. A szolgálat kezdete érzelmileg nagyon inten-
zív időszak, ezért teret kell adnunk az önkéntesnek 
a saját gondolataiba való elmélyedésre is. 

A fogadó szervezet felelőssége arról gondoskod-
ni, hogy minden előre összegyűjtött fontos tud-

Mely témákat érintsük egy megérke-
zés utáni képzés során?

nivalót (tartalmit és gyakorlatit) közöljön az ön-
kéntessel (lásd 3.3.1 Az önkéntesek felkészítése). 
Lehetőséget kell adni az önkéntesnek arra, hogy 
reagáljon ezekre: hogy a projekttel kapcsolatos 
motivációját, különleges igényeit vagy képessé-
geit megismertesse velünk.

Az alábbi keretes írásban olyan témákat soro-
lunk föl, melyekkel érdemes egy megérkezés 
utáni képzés során foglalkozni. Természetesen 
egy ilyen képzés pontos programja függ a ren-
delkezésre álló időkerettől is. A módszertan 
viszont mindig attól függ, hogy egy vagy több 
önkéntest fogadunk. Amennyiben több önkén-
tessel foglalkozunk egyszerre, hagyjuk őket kis 
csoportokban beszélgetni vagy ötletelni, és lehe-
tőleg kerüljük az előadás jellegű elemeket!

Amikor az önkéntesek megérkeznek 

 Üdvözlés
Próbáljunk meg kimenni az önkéntes elé a repülőtérre vagy a vasútállo-
másra, különösen hosszú távú önkéntes szolgálat esetén – így az önkéntes 
biztonságban és fontosnak érezheti magát. Először foglalkozzunk az ön-
kéntes legalapvetőbb szükségleteivel: szeretne-e enni, inni, zuhanyozni, 
WC-re menni, a szüleit felhívni stb. Ezután szervezetünk fontosabb tagja-
ival együtt szervezhetünk egy kis fogadást vagy vacsorát az önkéntes tisz-
teletére az irodánkban vagy valahol máshol. Figyelembe kell vennünk az 
esetleges időeltolódást vagy étkezésbeli különbségeket és azt, hogy ezek 
milyen hatással vannak az önkéntesre. Fontos, hogy a megérkezés első pil-
lanatától kezdve foglalkozzunk az önkéntessel. Nem biztos, hogy erre sok 
időnk van, ezért szánjunk fél órát az eddig említett dolgokra; magyarázzuk 
el, hogy mi fog történni és mikor, aztán kísérjük el az önkéntest egy olyan 
helyre, ahol pihenni tud. A megérkezés utáni első órákban ne hagyjuk teljesen magára az önkéntest, 
valaki mindig legyen a közelében, lehetőleg az önkéntes mentora.
Az alábbiakra minél előbb sort kell keríteni, legkésőbb az első két napban, azért, hogy az önkéntes 
biztonságban érezhesse magát és hogy el tudjon igazodni a legalapvetőbb dolgokban. Az önkénte-
sek hajlamosak azzal a hittel megérkezni a szolgálati helyre, hogy a projekt 100%-ban megfelel a pa-
píron leírtaknak – minden tökéletes, előre megtervezett és megfelelően előkészített. Még ha nem 
is ez az eset áll fenn, akkor is lényeges, hogy a legfontosabb tudnivalókat megbeszéljük velük és 
tájékoztassuk őket az aktuális helyzetről. Fontos, hogy megértsék, törődünk velük és szándékunk-
ban áll megoldást találni minden problémára. Valószínűleg az önkéntesek csak örülnek, ha látják, 
hogy a projekt keretei elég rugalmasak ahhoz, hogy az ő különleges kívánságaikat, szükségleteiket 
és képességeiket is figyelembe lehet venni.

Az első két nap teendői

 Bemutatkozás
Mutassuk be egymásnak az önkénteseket és a szervezet tagjait, ill. egyéb munkatársait! Magyaráz-
zuk meg mindenki szerepét, és említsük meg azokat a személyeket is, akik nem feltétlenül dolgoz-
nak az irodában, de érintve vannak a projektben (pl. a döntéshozó testület tagjai)!

 Gyakorlati kérdések
Ismertessük a szállással és a jelenlegi vagy jövőbeli lakótársakkal kapcsolatos szabályokat! Beszéljük 
meg az étkezéssel kapcsolatos tudnivalókat – pl., hogy hol fognak az önkéntesek az egyes napokon 
étkezni. További megbeszélnivalók: zsebpénz, biztosítás, nyelvoktatás, a szabadnapokra vonatkozó 
szabályok, telefonálási lehetőségek az irodából vagy a városból, hol lehet idegen nyelvű sajtótermé-
kekhez hozzájutni, hol van internet-hozzáférés stb. 
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 A fogadó szervezet
Mutassuk be a szervezet céljait, tevékenységeit, szervezeti struktúráját és a munkatársakat! Fontos, hogy 
elmagyarázzuk, hogy milyen keretek között dolgozunk és melyek a fő célkitűzéseink. Meglehetősen 
frusztráló egy önkéntes számára, ha megkérjük, hogy végezzen el egy feladatot anélkül, hogy értené, 
mi is a projekt célja. Fontos megértetni az önkéntesekkel, hogy ha nehéz köveket kell cipelniük, egy cso-
portra főzniük vagy éppen fénymásolniuk, ezt egy magasabb cél érdekében teszik, és a konkrét tevé-
kenység, amit végeznek, nagyon értékes része a projektnek.

 A projekt
Mutassuk meg az önkéntesnek a munkahelyet! Ha az eredeti projektleíráshoz képest bármi változás van, 
arról tájékoztassuk az önkéntest és magyarázzuk meg a változás okát! Mondjuk el, hogy ki fog még ezen 
a projekten dolgozni, és hogyan illik bele ez a projekt szervezetünk mindennapi tevékenységébe. Ad-
junk teret az önkéntes véleményének, ötleteinek! Fontos, hogy érezze, ő is felelős a projekt sikeréért és 
ehhez egyéniségével és tapasztalataival is hozzájárulhat. 

 Motiváció
Magyarázzuk el az önkénteseknek, miért döntöttünk amellett, hogy projektünkre nemzetközi önkén-
teseket fogadunk, és milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban! Kérjük meg az önkénteseket, 
hogy ők is mondják el, miért vágtak bele egy ilyen szolgálatba és mit várnak el ettől a projekttől. Tudnunk 
kell, hogy az önkéntesek az első napokban még nagyon óvatosan fognak fogalmazni ilyen kérdésekben 
pusztán udvariassági okokból. Ezért fontos, hogy erre a kérdésre rendszeresen visszatérjünk, amikor az 
önkéntesekkel a projektről beszélgetünk. Saját elvárásainkat és az önkéntesekét a projekt során valószí-
nűleg még sokszor kell változtatni, egymáshoz igazítani.

 A régió és az ország
Szervezetünk más önkéntesei vagy helyi fiatalok szervezésében érdemes bemutatni a környéket az ön-
kénteseknek az első napokban – így lehetőség adódik az egymással való ismerkedésre is. Lehet például 
az önkénteseknek egy városnéző körutat szervezni, amely valamilyen kellemes közös esti programmal 
végződik. Vagy közösen meg lehet látogatni partnerszervezeteinket, már futó projekteket. Tájékoztas-
suk az önkénteseket minden olyan különleges szabályról vagy szokásról, amelyekről érdemes tudniuk!

 Interkulturális tanulás

Mindenképpen hasznos lehet az önkéntesek és a helyi fiatalok számára egy olyan foglalkozást tartani,
amilyet az indulás előtti képzésnél javasoltunk. Sok új információ derülhet így ki az önkéntesekről és a 
helyi közösség mindennapjairól is. Később megkérhetjük az önkénteseket, hogy mutassanak be valamit 
saját kultúrájukból: főzhetnek a munkatársaknak, szervezhetnek egy estet, melyen saját országukat mu-
tatják be. Hagyjuk, hogy az önkéntes eldönthesse, szeretne-e ilyesmit szervezni, és ha igen, mikor!

 Az önkéntes és a küldő szervezet bemutatkozása
Adjunk lehetőséget az önkéntesnek, hogy beszélhessen magáról és küldő szervezetéről, de az első na-
pokban bízzuk az önkéntesre azt, hogy mennyi információt szeretne velünk megosztani. Fontos, hogy 
tiszta képet kapjunk az önkéntes eddigi tapasztalatairól, valamint arról, hogy 
eddig milyen szervezetben vagy projektben tevékenykedett – azért, hogy 
megértsük, a fogadó szervezet vagy projekt mely elemei lehetnek szokatlanok 
vagy újak az önkéntes számára. Kérjük meg az önkénteseket, magyarázzák 
meg, mit jelent saját országukban az önkéntes, a vezető, a koordinátor vagy a 
vezetőség tagja kifejezés! Kérjük meg őket, mondják el, hogy küldő szerveze-
teik milyen projektekkel foglalkoznak. Ha ezeket a kérdéseket megbeszéljük az 
önkéntesekkel, akkor sok további félreértést elkerülhetünk, melyek az önkén-
tesség fogalmának különféle értelmezéseiből fakadhatnak. 

4.2.1 Az önkéntes motiválása

4.2 Motiváció Tony
Geudens

Nos, nemzetközi önkéntes szolgálati projektünk 
meg van tervezve és minden indulásra készen áll. 

Nagy erőfeszítésbe kerül mindent megfelelően el-
indítani ezen az úton, és kár lenne elveszíteni az 
önkénteseket az út során. Ezért fontos szem előtt 
tartani az önkéntesek motivációját. 

Mi is a motiváció? Handy (1997) „E-rők”-nek hív-
ja őket: energia, izgalom, lelkesedés, törekvés (an-
golul „E-forces”: energy, excitement, enthusiasm, 
effort – A ford.). Az önkéntesek persze nem any-
nyira önzetlen emberek, hogy minden ellenszol-
gáltatás nélkül végezzenek bármilyen munkát. 
E-rőiket nem ingyen adják, hanem cserébe azért, 
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hogy bizonyos igényeik teljesülnek a munka során. 
Az önkéntes (tudat alatt) átgondolja, hogy a mun-
kába fektetett energiája nagyjából egyenlő mérté-
kű-e a remélt haszonnal. Ez egy kissé durvának és 
opportunistának hangzik elsőre, de az önkéntesek 
többnyire szimbolikus vagy szociális ellenszol-
gáltatást várnak fáradozásaikért. Az önkéntesek 
menedzselése olyan körülmények megteremtését 
jelenti, melyek között az önkéntesek boldogok at-
tól, hogy ők önkéntesek. Vagy megszoknak, vagy 
megszöknek, ezért fontos, hogy a fogadó szervezet 
kielégítse az önkéntesek igényeit annak érdekében, 
hogy E-rőiket fenntartsa.

Ahogyan azt már a 3.3.2 A küldő és a fogadó szer-
vezetek felkészítése című fejezetben is kifejtettük, a 
fogadó szervezetnek nagy szerepe van az önkéntes 
alapvető igényeinek kielégítésében. Ha nem gon-
doskodunk megfelelően az alapvető szükségletek 
kielégítéséről – úgymint megfelelő szállás és étke-
zés, biztonságérzet, kapcsolatok, a szociális hova-
tartozás érzése –, akkor nagyon megnehezítjük az 
önkéntes számára, hogy teljes erőbedobással ve-
hessen részt a projektben. Annak érdekében, hogy 
a projektben az önkéntes személyes fejlődésének és 
projektbe fektetetett munkájának aránya megfele-
lő legyen, fontos, hogy törődjünk az önkéntessel, 
ha problémái vannak a szállással, az újfajta ételek-
kel, a kommunikációval; ha még bizonytalannak 
érzi magát az új környezetben vagy nehezen talál 
barátokat. Az önkéntes csak akkor tud megfelelő-
en a munkájára koncentrálni, a projekt és a saját 
céljait elérni, ha ilyen problémákkal már nem kell 
törődnie.
Az önkénteseknek számtalan különféle okuk le-
het arra, hogy miért áldoznak időt és energiát egy 
projektre. A definíció szerint ezt nem anyagi el-
lenszolgáltatásért teszik, hanem valamilyen szim-
bolikus (szociális, gyakorlati vagy lelki) „haszon” 
reményében. Alkalmanként azonban egy-egy kis 
ajándék csodákat tehet (a szervezet pólója vagy egy 
CD az önkéntes születésnapjára stb.) az önkénte-
sekkel. Az önkénteseket többnyire az önkéntes-
séggel járó szociális előnyök érdeklik: új embereket 
akarnak megismerni, jól akarják magukat érezni, 
elismertségre és presztízsre vágynak, egy csapat-
hoz akarnak tartozni. A gyakorlati szempontokat 
se felejtsük el: az önkéntesek segíteni szeretnének 
másoknak, valami hasznosat akarnak csinálni, 
új készségeket akarnak szerezni, növelni akarják 
esélyeiket a munkaerőpiacon. Az önkéntesség az 
egyéniség kifejezését is segítheti (lelki haszon): az 
önkéntes képessé válik más szemmel látni önma-
gát és a világot, képviseli az általa fontosnak tartott 
értékeket, megtalálja helyét az életben.

Igények

Kérjük meg a képzés résztvevőit, hogy gondol-
janak egy olyan élethelyzetre, amikor önkénte-
sek voltak! Kérjük meg őket, hogy soroljanak 
fel pár anyagi, szociális, lelki vagy gyakorlati 
hasznot, melyeket az önkéntesség során sze-
reztek! Ezeket a csoport hasonlítsa össze és be-
szélje meg! Ügyeljünk arra, hogy a beszélgetés 
ne akadjon meg azon, hogy valamelyik haszon 
inkább szociális vagy inkább gyakorlati. A gya-
korlat célja, hogy megvizsgáljuk, milyen szim-
bolikus haszonnal járhat az önkéntes szolgálat, 
és nem az, hogy a hasznokat csoportosítsuk 
típusok szerint.

Ötletek képzésekhez 

Annak érdekében, hogy önkénteseinket megfe-
lelően motiválni tudjuk, ill., hogy E-rőiket a le-
hető legjobban kiaknázhassuk, figyelembe kell
vennünk igényeiket; vagy aszerint kell velük 
foglalkozni, hogy mi mit tudunk az önkéntesek 
számára cserébe nyújtani. 
A motiváció menedzselése során egyrészt fon-
tos ismernünk önkénteseinket és igényeiket, 
másrészt azt, hogy szervezetünk mit vár el az 
önkéntesektől és mit tud számukra nyújtani. 
Így megtalálhatjuk az arany középutat aközött, 
amit a felek adni tudnak egymásnak, ill. kapni 
szeretnének egymástól. Ezt az adok-kapok fo-
lyamatot az egész projekt során figyelemmel kell
kísérni és egyensúlyban kell tartani.
A különböző igényeken túl az önkéntesek kü-
lönféle feladatokra vágynak. Néhány önkéntes 
képzettebb és/vagy jobban érdeklik a szociális 
tevékenységek, mások kreatív feladatokra vágy-
nak, vannak, akiket az egyszerű gyakorlati te-
endők is boldoggá tesznek. Még jobban tudjuk 
motiválni az önkéntest, ha a számára legmegfe-
lelőbb feladattal látjuk el. 
Az önkéntesek motiválásában nagyon fontos 
szerepet játszik a közös felelősségvállalás ér-
zésének kialakítása is. A projekt szervezőinek 
mindig érdemes bevonniuk az önkénteseket a 
célok és feladatok megbeszélésébe azért, hogy 
ezekért az önkéntesek is felelősséget érezzenek. 
A projekt így az ő projektjükké válik, a fogadó 
szervezet az ő szervezetük lesz. 

Az igények egyeztetése

A motiváció feltérképezése
A motiváció, az igények és a célok nagyon elvont 
fogalmak, amelyeket nehéz megmagyarázni, ezért 
talán könnyebb vizuális módon feltérképezni az 
önkéntesek motivációját. Ezek a rajzok képezhetik 
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az ún. pszichológiai szerződés alapját az önkéntes 
és a fogadó szervezet között, vagy időközi értékelő 
célokat is szolgálhatnak (lásd 5.1 Értékelés).

Két kéz
Rajzoljunk egy „adok kezet”, amelybe az önkén-
tes beleírja, hogy ő mit ad bele ebbe a projektbe, 
hogyan járul hozzá annak sikeréhez; valamint egy 
„kapok kezet”, amibe azt írja, amit kapni szeretne  
a projektben való részvételtől.

Adok kéz

  bizonyos célokat szeretnék elérni

tükörként szeretnék szolgálni a 
projekt számára

saját hazámról szeretnék informá-
ciókat átadni

  aktív részvétel

      6 óra/nap

megpróbálok kommunikálni

megpróbálok nem ítélkezni, ha-
nem megérteni

   új ötleteket javaslok

  kíváncsiság
...

Kapok kéz

  találkozás más önkéntesekkel

    honlaptervezés megtanulása

  bevonjanak a munkába

legyen valaki, akivel beszélhetek

  saját kezdeményezéseket meg-
valósítani

 megtanulni a nyelvet

megismerni a fogadó országot

támogatás és elismertség

...

A lépcső

Rajzoljunk egy lépcsőt egy darab papírra, és a vég-
ső célt írjuk rá a legfelső lépcsőfokra! A végső cél 
elérését bontsuk egymást követő kisebb lépésekre 
és vezessük így az önkéntest a legfelső lépcsőfokra! 
Megkérhetjük az önkéntest, hogy maga is írjon, 
rajzoljon vagy a különböző szintekből készítsen 
egy kollázst.

A távoli jövő: szociális 
munkásként dolgozni

Más ifjúságsegítők munkájának 
figyelemmel kísérése

Tapasztalt animátorral való 
együttműködés

A szülők meglátogatása, beszélge-
tés a táborozásrólAlapszintű nyelvtudás meg-

szerzése, hogy legalább egy 
játékot el tudjunk magyarázni

Segítség a tábor 
megtervezésében

A tábor területén 
felelősségteljes feladatok

A szolgálat végére megtanulni, 
hogyan tartsunk egy csoport 
számára foglalkozásokat

Akkor lesznek csak motivált önkénteseink, ha szá-
mukra motiváló feladatokat biztosítunk. 
– A munkának valódinak kell lennie (az adott felada-

tot valakinek mindenképpen el kell végeznie – az 
önkéntesek érezhetik, hogy szükség van rájuk).

– Fontos, hogy a munkatársak értékeljék az elvég-
zett munkát (megbecsülés és elismerés) – ezért 
sokat segít, ha az önkéntesek és a munkatársak 
rendszeresen megbeszélik, hogy mik azok a fe-
ladatok, amiket feltétlenül szükséges elvégezni 
(lásd 3.3.2 A küldő és a fogadó szervezetek fel-
készítése).

– Fontos, hogy a munka érdekes, kihívásokkal teli, 
kielégítő legyen és figyelembe vegye az önkéntesek
különleges igényeit is (ezért még a feladatok leírása 
előtt érdemes megismerni az önkénteseket).

– Világos célokat kell megfogalmazni és biztosí-
tani kell, hogy a célok elérhetőek legyenek. A 
feladatok nehézségi és bonyolultsági fokának 
növelése, valamint az egyre több kihívás ébe-
ren tartja az önkénteseket. A célokat rendsze-
resen felül kell vizsgálni. Tartsuk számon a 
munka eredményeit és azt, hogy az önkéntesek 
hogyan teljesítenek – szervezzünk rendszeres 
értékelő találkozókat a projekt során! Kísérjük 
figyelemmel azt is, hogy az önkéntesek ho-
gyan fejlődnek mind személyes, mind szakmai 
szempontból (lásd 4.3 Az önkéntesek folyama-
tos támogatása)!

– Osszuk meg a felelősséget az eredmények eléré-
sével kapcsolatban! A munka leírása ne csak a 
feladatok felsorolását tartalmazza, hanem a re-
mélt eredményeket is! A munkának legyen egy 
értelmes végső célja vagy végső terméke!

Motiváló feladatok – motivált 
önkéntesek
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– Biztosítsunk lehetőséget szimbolikus jutalmak-
ra: baráti kapcsolatok teremtése, bulizás, mun-
kán kívüli tevékenységek, vacsorák, hétvégi 
kirándulások, új készségek tanulása, apró aján-
dékok stb.!

– Fontos, hogy az önkéntesek érezzék, ők is fele-
lősek valamiért a projektben. Bízzunk felelős-
ségteljes feladatokat az önkéntesekre (vonjuk be 
őket a munka, a feladatok megtervezésébe), de 
segítsük őket, ha erre szükségük van!  

– Adjunk teret az önkénteseknek arra, hogy gon-
dolkodjanak, és ne csak utasításokat kövessenek 
(ők sem gépek) – ez azzal jár, hogy a szervezet 
munkatársainak át kell adniuk pár felelősség-
teljes feladatot az önkénteseknek, de természe-
tesen segíteniük kell az önkénteseket, ha azok 
a feladatok elvégzése során hozzájuk fordulnak 
tanácsért. 

Minden embernél más mód-
szer működik, de álljon itt né-
hány javaslat, melyeket érdemes megfon-
tolni, ha elégedett és boldog önkénteseket 
szeretnénk magunk körül látni. Egészítsük 
ki a listát saját ötleteinkkel!

– Az emberek szeretik jól érezni magukat 
(néha egy köszönet, egy apró ajándék, 
egy őszinte bók csodákat művel; tekint-
sük őket a csapat részének, kérdezzük 
meg a véleményüket stb.).

– Vigyázzunk arra, hogy több pozitív, mint 
negatív visszajelzést adjunk az önkénte-
seknek!

– Amikor visszajelzést adunk, véleményün-
ket objektíven fogalmazzuk meg, megfi-
gyelhető tények alapján! Ellenkező eset-
ben az önkéntesek nem fogják komolyan 
venni visszajelzéseinket (ha pl. pusztán 
az udvariasság kedvéért dicsérjük őket).

– A negatív visszajelzést jó, ha olyan em-
ber adja, akivel az önkéntesnek jó a kap-
csolata, akire az önkéntes felnéz. 

– Ha az önkéntes hibát vét, ne vonjuk fele-
lősségre, csak beszéljük meg vele a dol-
got és kérjük meg, hogy vonja le a tanul-
ságot a jövőre nézve!

– Mindenképpen javítsunk a munkahelyen 
az olyan tényezőkön, amelyek elége-
detlenséget szülnek: stresszes munka-
körülmények (zaj, szokatlan munkaidő, 
nincs hozzáférés a számítógéphez stb.), 
személyes kapcsolatok hiánya (nincs idő 
munka közben egy kis beszélgetésre, 
nincsenek kávészünetek stb.)!

Néhány gyakorlati tipp  
motiváció témában!

Vészjelzések

Nem mindig természetes motivációról és szük-
ségletekről beszélgetni, ezért lehet, hogy az 
önkéntesek nem fognak rögtön beszámolni 
arról, ha lelkesedésük alábbhagy. Itt van néhány 
vészjelzés, amelyekből már következtetni lehet 
arra, hogy valami baj van. Figyeljünk ezekre, és 
ha ilyet észlelünk, foglalkozzunk velük!

 Az önkéntes többet hiányzik a munkahely-
ről, mint szokott. 
 Az önkéntes ok nélkül, szokatlan mértékben 

túlórázik.
 Az önkéntes minden ok nélkül elkezd ször-

fözni az interneten. 
 Jelentősen növekszik a hazatelefonálások 

száma. 
 Az önkéntes könnyen megsértődik és min-

dent magára vesz.
 Az önkéntes egyre többet sóhajtozik. 
 Az önkéntes egyre csendesebb lesz és nem 

reagál dolgokra. 
 Az önkéntes munkatempója lelassul. 
 Az önkéntes összeomlik és elkezd sírni. 
 Az önkéntes által végzett munka minősége 

egyre rosszabb.
 A projekt célcsoportja vagy ügyfelei egyre 

többet panaszkodnak. 
 Az önkéntes állandóan kedvenc hazai együt-

tesét vagy kedvenc rádióját hallgatja. 
 Az önkéntes már nem megy ebédelni a 

kollégákkal vagy barátokkal.
 Úgy tűnik, hogy az önkéntes egyetlen 

szabadidős tevékenysége az alkoholizálás 
marad.

„Kezeld úgy az önkénteseidet, ahogyan a fizetettalkal-
mazottaidat kezelnéd, és kezeld úgy a fizetett alkal-
mazottaidat, ahogyan az önkénteseidet kezelnéd.” 
(YMCA Kézikönyv)

Miután eddig az önkéntesek motiválására már 
annyit koncentráltunk, könnyen beleeshetünk 
abba a csapdába, hogy elfeledkezünk szerveze-
tünk fizetett alkalmazottairól, akiknek együtt kell
dolgozniuk az önkéntesekkel. Az önkéntesek mo-
tiválására tett legtöbb javaslat a fizetett munkatár-
sak esetében is alkalmazható. Sajnos azonban van 
egy nagy különbség: a fogadó szervezet alkalma-
zottai munkájukért fizetést kapnak, és ez sokszor
jó ürügyként szolgál arra, hogy elhanyagolhassuk 

4.2.2 A munkatársak motiválása –  
az elfelejtett dimenzió
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az ő motivációjuk fontosságát; holott az önkén-
tessel együtt kell dolgozniuk, képezniük kell őt és 
ellenőrizniük kell munkáját. Lelkesedésük kétség-
telenül az önkéntesekre is átragad, de sajnos annak 
hiánya is (a továbbiakban a fizetett alkalmazottak
helyett csak röviden a munkatársak vagy alkalma-
zottak szavakat fogjuk használni). 

Miért érdemes külföldi önkénteseket 
fogadni?

 A fogadó szervezet számára interkulturális 
tanulási lehetőséget biztosítanak. 
 Van, aki számára egy egész életre szóló 

élményt nyújthatunk. 
 Más szemmel nézik a dolgokat, új nézőpon-

tokra hívják fel a figyelmünket.
 Megmutathatjuk nekik, hogy mivel foglalko-

zunk, és ezeket a dolgokat hazatérésük után 
hasznosíthatják. 
 A mi szervezetünket választották és tetszik 

nekik a munkánk. 
 Fejleszthetjük az önkéntes készségeit és 

önbizalmát, melyre máshogyan nem lenne 
módja. 
 Nyerünk vele két segítő kezet és egy friss 

elmét tele új ötletekkel.
 Reklámozhatjuk a nemzetközi önkéntes 

szolgálatot. 
 Az önkéntesek motiváltak és tanulni szeret-

nének.
 Életre szóló barátságokat köthetünk. 
 Nemzetközi ízt visznek mindennapi tevé-

kenységeinkbe. 
 Megtanulhatjuk a nemzetközi önkéntesekkel 

való foglalkozást. 
 Az önkéntesek néha extra anyagi támoga-

tást nyújtanak a szervezet számára. 
 Kulturálisan érzékenyebbé és felkészültebbé 

válhatunk más interkulturális helyzetekre.
 Bármi más. 

Ha szervezetünk munkatársai minden további 
nélkül elfogadják ezeket az érveket nemzetközi ön-
kéntesek fogadásával kapcsolatban, nagyon büsz-
kék lehetünk magunkra. Sajnos azonban ez nem 
mindig van így. A munkatársaknak nem mindig 
tetszik, ha önkéntest akarunk fogadni, mert fél-
nek, hogy az „olcsó” munkaerő miatt elveszthetik 
munkájukat vagy munkájuk egy részét. Amiatt is 
aggódhatnak, hogy az önkéntesek csak többlet-
munkát jelentenek majd számukra (feladatok elő-
készítése az önkéntesek számára, sok megbeszélés, 
felügyelet, papírmunka a támogatással és az érté-
keléssel kapcsolatban stb.). Az is előfordulhat, hogy 
munkájuk annyira közel áll a szívükhöz, hogy nem 

akarják azt senkivel sem megosztani, vagy attól 
félnek, hogy a „megbízhatatlan” önkéntesek nem 
fogják a munkát olyan jól elvégezni, mint ők. 
Habár ezek az érvek általában irracionálisak, tény, 
hogy egyes munkatársak gondolkodását erősen 
befolyásolhatják. Ezért elsődleges fontosságú, 
hogy az önkéntes szolgálat szervezője foglalkoz-
zon ezzel a problémával.

– Első lépésként derítsük ki, hogy munkatársaink 
hogyan viszonyulnak az önkéntesekhez (Ők 
voltak-e valaha is önkéntesek? Milyen előnyöket 
látnak az önkéntesekkel való együttműködés-
ben?)! Ezekre fényt deríthetünk egy egyszerű 
kérdőív segítségével, interjúk vagy egy baráti 
beszélgetés során. 

– Az önkéntesekkel való együttműködés ellenzőit 
azzal lehet a legjobban elhallgattatni, ha már a 
kezdetektől bevonjuk őket az önkéntesek foga-
dásának előkészítésébe, ahogy ezt már a 3.3.2 A 
küldő és a fogadó szervezetek felkészítése című 
fejezetben is említettük. Ha a munkatársakat is 
bevonjuk az előkészítésbe, megosztjuk velük a 
legújabb ötleteket, kikérjük véleményüket, ezzel 
további támogatókat szerezhetünk magunknak 
az önkéntes szolgálati projekthez.  

– Ha megpróbálunk mindenáron rájuk  erőltetni 
valamilyen ötletet vagy hevesen védjük azt, le-
hengerelve munkatársainkat érveinkkel, akkor 
ezzel csak ellentétes hatást érünk el: nem támo-
gatni fognak, hanem védekezni.

– Ha a munkatársaktól elvárjuk, hogy szorosan 
együttműködjenek az önkéntesekkel vagy fel-
ügyeljék az önkéntesek munkáját, akkor ezt 
valahogyan el kell ismerni (pl. a munkaköri 
leíráson kell változtatni, képezni kell a mun-
katársakat ezekre a feladatokra, új feladataik 
alapján új beosztást kell számukra találni, fize-
tésemelést kell adni stb.), mivel ezek a feladatok 
több felelősséggel járnak és új készségeket kö-
vetelnek meg. 

– Amennyiben nemzetközi önkéntesekkel szeret-
nénk együttműködni, a munkatársak felkészí-
tése során tartsunk interkulturális képzést is!

– A munkatársakat vonjuk be az önkéntesek 
feladatainak megfogalmazásába is, így ké-
pesek lesznek az önkéntesek elfogadására, és 
arra, hogy átadjanak olyan munkaterületeket 
is az önkénteseknek, amelyek eddig hozzájuk 
tartoztak. 

– Végül, de nem utolsósorban: az önkéntesekkel 
való foglalkozás nem szabad, hogy a szervezet 
mindennapi munkáján felül extra terhet jelent-
sen – ezért mind időben, mind anyagilag gon-
dosan elő kell azt készíteni és be kell építeni a 
szervezet munkatervébe. 
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A munkatársak nagy befolyással lehetnek az 
önkéntesekre. Az önkéntesek megérzik, ha a 
szervezet munkatársai csak kényszerből tűrik 
meg őket, ezért ahol nem kívánatosak, ott igye-
keznek nem jelen lenni. Viszont kis erőfeszítés-
sel nagyon kellemessé tehetjük az önkéntesek 
ittlétét (egy kis köszönettel, ajándékkal, a helyi 
újságban megjelenő cikkel, egy meghívással 
vagy baráti beszélgetéssel); az önkéntesek érez-
hetik, hogy tartoznak valahová, hogy értékelik 
és tisztelik őket, otthonosan érezhetik magu-
kat. Ezért fontos, hogy munkatársaink pozití-
van álljanak hozzá a nemzetközi önkéntesek 
fogadásához.

Fontos, hogy a projektbe bevont minden sze-
replő ismerje az önkéntes szolgálat kereteit: a 
szervezet miért vesz ebben részt és kinek mi a 
szerepe.

 Világosan el kell választani az önkéntesek és 
az alkalmazottak szerepeit és helyét a szer-
vezetben, ami alátámasztja, hogy az egyik fél 
miért kap fizetést, míg a másik miért nem;
hogy az alkalmazottakat miért lehet meg-
kérni arra, hogy túlórázzanak, míg az ön-
kénteseket nem (hacsak bele nem egyeznek) 
stb. Ha ezek a feltételek már kezdettől fog-
va le vannak tisztázva, akkor meglehetősen 
problémamentes közös munkának nézünk 
elébe. 
 Az önkéntesekre és a szervezet munkatár-

saira úgy is tekinthetünk, mint egy teamre, 
amelyben az önkénteseknek és a munkatár-
saknak egymást kiegészítő szerepük van.
 A csapatszellem úgy is erősíthető, hogy az 

egész csapat munkáját (az önkéntesekét és a 
munkatársakét) mindig együtt értékeljük, és 
nemcsak a munkatársak értékelik az önkén-
tesekét.
 Amikor apró ajándékokról van szó (pl. egy 

vacsora vagy egy kis ajándék), ne hagyjuk ki 
azokat a munkatársakat sem, akik az önkén-
tesek legfontosabb támaszai lehetnek a szol-
gálat során!

Peter
Hofmann

és
Tony

Geudens
Nagy kihívás a fiatal önkéntesek számára nekivág-
ni egy külföldi önkéntes szolgálatnak, beleszagol-
ni a nagybetűs életbe; különösen akkor, ha ez az 
első ilyen alkalom számukra – sőt: annál nagyobb 
kihívás, minél jobban eltér a fogadó ország kultú-
rája a sajátjukétól vagy minél hosszabb a szolgálat 

4.3 Az önkéntesek folyama-
tos támogatása

időtartama! Ezért az önkéntesek jóléte és a projekt 
sikere érdekében nagyon fontos az önkéntesek 
folyamatos támogatása. Főleg hosszú távú önkén-
tes szolgálat esetén van szükség egy ún. mentorra 
(hívhatjuk segítőnek, instruktornak, tutornak, ön-
kéntes menedzsernek stb.), aki figyelemmel kíséri
az önkéntesek fejlődési folyamatát és közreműkö-
désüket a projektben. A rövid távú önkéntes szol-
gálat során szükséges támogatással kapcsolatban 
lapozz a fejezet végére!

Növekedés
Az önkéntesek segítésének egyik konkrét modellje 
a John Whitmore által kidolgozott, ún. GROW-
modell. (Az angol grow szó jelentése nőni, növeked-
ni – A ford.) A mentor dolga, hogy elősegítse az ön-
kéntes fejlődését a projekt során és beilleszkedését 
az új környezetbe. A GROW szó mindegyik betűje 
egy olyan területet képvisel, amellyel foglalkozni 
kell, ha önkéntesekkel dolgozunk. A GROW-mo-
dell betűi által képviselt pontokat követve meg-
találhatjuk a legmegfelelőbb módot arra, hogyan 
tudjuk az önkéntesek képességeit minél jobban 
kamatoztatni – mind szervezetünk, mind az ön-
kéntesek számára. 

Célok (Goals)
Mit akarunk elérni?

Valóság (Reality)
Mik az erõsségeink és gyengeségeink?
Lehetõségek (Options)
Mik a lehetõségeink?
Akarat (Will)
Melyik az a lehetõség, amit 
mindkét fél meg akar valósítani?

A G betű jelentése Goals (Célok): a legfon-
tosabb dolog megbeszélni az önkéntessel az 
önkéntes szolgálat céljait mind a fogadó szer-
vezetet, mind az önkéntest illetően (ennek a 
fontosságát már többször említettük ebben a 
T-kitben, amikor a felkészítésről beszéltünk). 
Ha nem határozzuk meg, hogy milyen célokat 
szeretnénk elérni (mind rövid, mind hosszú 
távon), akkor soha nem is leszünk képesek fel-
mérni azt, hogy elértük-e céljainkat (lásd 5.1 
Értékelés című fejezet). 
Az R betű jelentése Reality (Valóság): amint a 
célok a projekt résztvevői számára már világo-
sak (egy jó projekt alapja az áttekinthetőség), 
fontos megvizsgálni, hogy a valóság, a projekt 
konkrét helyzete és az önkéntes mennyire te-
szik lehetővé a célok könnyű elérését. Írjuk le 
a projekt látható gyengeségeit és erősségeit! 
Mennyire reálisak az általunk kitűzött célok?  
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Ez a kérdés az Options (Lehetőségek) áttekin-
téséhez vezet: ha úgy találtuk az előző szinten, 
hogy az önkéntesnek még van mit tanulnia 
vagy a fogadó projekten van még mit javítani, 
akkor különböző ötleteket és lehetőségeket 
kell felvetni és átgondolni, amelyekkel még 
tovább javíthatunk a dolgokon. Készítsünk 
egy listát a különböző konkrét lépésekről, 
amelyek megtételével az önkéntes szolgálat 
még javítható lehet!
A W betű jelentése Will, Akarat vagy Döntés, 
amelynek következtében az önkéntes szolgá-
lat javítása érdekében felsorolt tennivalókból 
megvalósíthatunk néhányat: azokat, amelye-
ket mind az önkéntesek, mind a fogadó szer-
vezet el tudnak fogadni. Nagyobb sikerük lesz 
azoknak az ötleteknek, amelyekről közösen 
döntünk. Meghatározhatunk határidőket is, 
melyek után megnézzük, hogy történt-e javu-
lás, folytassuk-e az adott ötlet kivitelezését, 
vagy érdemes inkább egy teljesen másik ötlet 
kivitelezésébe belevágni.
Néha előfordulhat, hogy elakadunk a modell va-
lamelyik szintjén: ilyenkor szükséges lehet egy 
korábbi szintre visszalépni és újra átgondolni, 
hogy milyen célokat is akarunk valójában elér-
ni; vagy még reálisabban áttekinteni mindazo-
kat a lehetőségeket, amelyeket a fogadó szerve-
zet vagy az önkéntes nyújtani tudnak (valóság).

4.3.1 Az önkéntes mentora
A nemzetközi önkéntes szolgálati projektben 
az önkéntes mentorának az ebben a fejezetben 
leírt funkciók közül ideális esetben mindet el 
kellene látnia. Lehet, hogy a mi mentorunk egy 
szupermen vagy egy szupernő, és mindezeket 
a feladatokat egyedül is el tudja végezni, de a 
legtöbb esetben érdemes lesz bevonni más em-
bereket is ebbe a komplex feladatba (pl. mun-
katársakat, volt önkénteseket, családtagokat). 
Csak annyi feladatot vállalhatunk el, amennyi-
nek a megfelelő elvégzéséhez elegendő idővel 
rendelkezünk. 

A nemzetközi önkéntes szolgálaton belül szeret-
nénk rávilágítani 3 területre, amelyek különö-
sen fontosak vagy különös figyelmet igényelnek
a mentor részéről. Ebben a T-kitben szakkép-
zetlen önkéntesekről beszélünk, akiknek hozzá 
kell szokniuk az új munkakultúrához, és pár új 
készséget is el kell sajátítaniuk először ahhoz, 
hogy minél hatékonyabban végezhessék el fel-
adataikat; ezt elő tudjuk segíteni azzal, ha jól 
megtervezett tanulási vagy képzési lehetősége-
ket biztosítunk az önkéntesek számára. Az ön-
kéntesek azonban nemcsak dolgoznak, hanem 
egy új környezetben egy új életet kell felépíteni-

ük. Ennek a folyamatnak a részeként meg kell 
birkózniuk az eltérő kultúrával (még akkor is, 
ha ez a kultúra nem tűnik annyira különbö-
zőnek), ezért nagyon hasznos lehet számukra 
egy kis segítség az interkulturális élmények 
feldolgozásához. Az interkulturális szempon-
ton kívül új társasági életre is szükségük van 
az önkénteseknek, ezért ehhez is jól jön egy kis 
segítség (persze ez függ az önkéntesek önálló-
ságától is).
A fenti szempontokon kívül a mentornak az 
alábbi tulajdonságokkal is rendelkeznie kellene 
(vagy fejlesztenie kellene őket):

– A mentor legfontosabb tulajdonsága, hogy 
elérhető. Olyan személynek kell lennie, akihez 
az önkéntesek bármikor fordulhatnak, amikor 
igazán nagy szükségük van erre. Ehhez olyan 
körülményeket és rendszert kell teremteni, 
amelyekben az önkéntes tudja, hogy hogyan és 
mikor érheti el a mentort. Lehetővé kell tenni 
az önkéntesek számára, hogy a mentort nyu-
godtan megzavarhassák akár munkavégzés 
közben is, ha valamiért erre szükség van. 

Kitalálhatunk például egy „vészharang” rend-
szert. Ez bármilyen egyezményes jel lehet (pél-
dául egy e-mail, melynek a tárgya RIADÓ 
vagy egy piros kártya, vagy bevonszolhatjuk a 
mentort a tárgyalószobába közölve vele, hogy 
elegünk van mindenből stb.), amit az előre 
megbeszélt helyzetekben alkalmazhatunk (pl. 
ha személyes problémáink vannak, ha minden-
ből elegünk van, ha depressziósak vagyunk, ha 
honvágyunk van, ha komoly aggályaink vagy 
fizikai problémáink vannak). Amikor az ön-
kéntes vagy a mentor meghúzza a vészharangot, 
teljes figyelmükkel egymásra kell koncentrálni-
uk, meg kell egymást hallgatniuk és meg kell 
próbálni megoldásokat találni a problémákra. 

– A mentornak figyelembe kell vennie minden
javaslatot és szem előtt kell tartania a különféle 
igényeket. Az önkéntesekért felelős személyek 
kulcsszerepet játszanak a bemutatkozási és el-
igazítási alkalmak során az önkéntes szolgálat 
kezdetén. Az ő feladatuk nyomon követni az 
önkéntesek igényeit, javaslatait és elvárásait, 
melyekről ezeken a kezdeti eligazításokon szó 
esett. Érdemes feljegyezni ezeket az igényeket 
és elvárásokat, és az önkéntes szolgálat során 
időnként leellenőrizni, hogy ezek teljesülnek-e 
vagy sem. 

Akár vizuálisan is ábrázolhatjuk ezeket egy 
flipchartpapíron az „önkéntesek falán”, az iro-
dánkban vagy az önkéntesek hirdetőtábláján azért, 
hogy se az önkéntesek, se mi ne feledkezzünk meg 
róluk. Természetesen az elvárások változhatnak, 
ezért lehet, hogy ábránkat néha frissítenünk kell. 
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– A mentornak azt is biztosítania kell, hogy az 
önkéntesek minden szükséges erőforrást és 
eszközt elérjenek, melyek munkájuk elvégzé-
séhez vagy személyes igényeik kielégítéséhez 
szükségesek. Itt olyan, a feladatokkal kapcso-
latos alapvető dolgokról van szó, mint pl. meg-
felelő hely az irodában, elegendő és megfelelő 
munkaeszköz mindenféle fizikai munka el-
végzéséhez, számítógép szövegszerkesztéshez 
stb. De igen jó motiváló tényező lehet egy kép-
zés, szakmai tanulmányút, beszélgetés vagy a 
munkával kapcsolatos új kézikönyv (az önkén-
tes anyanyelvén) stb.

A személyes igények kielégítésénél olyanokra 
kell gondolnunk, mint az e-mailezés biztosítása a 
barátokkal és a családdal való kapcsolattartásra, 
mosási lehetőség, sportolási lehetőség biztosítása 
a helyi sportklub bevonásával, az önkéntes hob-
bijainak folytatása külföldön is stb. (ez különösen 
hosszú távú szolgálat esetén fontos) – tulajdon-
képpen olyan dolgokra, amelyek lehetővé teszik, 
hogy az önkéntes minden szempontból jól érezze 
magát a fogadó országban.

– A mentor egy másik fontos feladata mindannak 
az ellenőrzése és értékelése, amit önkéntesek 
a munkában és a saját tanulási folyamatukban 
elértek (lásd még 5.1 Értékelés című fejezet): pl. 
tartsunk rendszeres megbeszéléseket, éreztes-
sük az önkéntesekkel, hogy tiszteljük őket, ad-
junk tanácsokat, amennyiben igénylik. Fontos, 
hogy az önkénteseket ugyanúgy kezeljük, mint 
a többi alkalmazottat: tekintsük az önkéntese-
ket a csapat tagjainak, és használjuk az önkéntes 
munkatársak és a fizetett munkatársak kifejezé-
seket. Ez a külön elismerés lehet a hab a tortán. 

– Mivel az önkéntesek egy új környezetben élnek 
és dolgoznak, mindig adjunk számukra visz-
szajelzést: ebből tudják az önkéntesek leszűrni, 
hogyan mennek a dolgok. A visszajelzések csak 
olyan, félelmek nélküli légkörben működhet-
nek, amelyben mindenki megérti, hogy a véle-
mények csak a tanulási folyamat részét képezik, 
és semmi esetre sem jelentenek végleges ítéletet 
valaki személyiségével vagy képességeivel kap-
csolatban.

A visszajelzések vagy az értékelés során gyakran 
csak azokat a dolgokat említjük, amelyek nem jól 
sikerültek. Ne felejtsük el megemlíteni a sikeres 
pillanatokat sem. Amennyiben valamilyen prob-
lémáról kell beszélnünk, próbáljuk minél objek-
tívebben leírni a szituációt. Érthetően magyaráz-
zuk meg, hogy az adott helyzetben az önkéntes 
viselkedése miért okozott problémát, és próbáljuk 
meg együtt levonni az esetből a tanulságot: azaz 
mit tegyen az önkéntes másképpen, ha hasonló 

helyzetbe kerül. Fogjuk fel a problémát építő jel-
legű tanulási tapasztalatként!
Amikor visszajelzést adunk, tanácsos egyes szám 
első személyben fogalmazni, ezzel is azt jelezve, 
hogy ezek a mi érzéseink vagy gondolataink. A 
„Te” kezdetű mondatok azt sugallhatják, hogy 
rendreutasítjuk vagy vádoljuk a beszélgetőpart-
nert valamivel, és az ilyenek nagy valószínűség-
gel védekezésre kényszerítik a másik felet (pl. 
mondjuk azt, hogy „Nem szeretem, ahogyan az 
iratokat tárolod” ahelyett, hogy „Te egy rendetlen 
ember vagy”).

– Az aktív figyelem szintén egy olyan készség,
amellyel mentorként rendelkeznünk kell. Elő-
ször is válasszuk ki a téma komolyságának 
megfelelő környezetet a beszélgetéshez – ne be-
szélgessünk az iroda közepén, ahol a kollégák 
bármit meghallhatnak, ahol fénymásoló gépek 
és beszélgetés moraja hallatszik vagy egy villódzó 
monitor van a közelünkben! Szánjunk egymásra 
elég időt, semmiképpen ne kapkodjunk! Az 
aktív figyelem azt jelenti, hogy biztosítjuk a
másik fél számára a megfelelő légkört ahhoz, 
hogy bátran elmondhassa nekünk, ami a lelkét 
nyomja; hagyni kell a másik embert beszélni, 
és legfőképpen meg kell próbálni megérteni, 
amit mond (nemcsak az egyértelmű dolgokat, 
hanem a sorok között rejtőző üzeneteket is).

Apró bólintásokkal, mosollyal, bátorító kérdé-
sekkel jelezzük, hogy figyelünk (persze ne vigyük
ezeket túlzásba). Bizonyosodjuk meg arról, hogy 
a rejtett üzenetet is megértettük: fogalmazzuk 
meg a saját szavainkkal és kérjünk megerősítést 
(„Jól értettem, hogy azt szeretnéd, hogy…?”), de 
továbbra is hagyjuk, hogy inkább az önkéntes 
beszéljen. Ha valamit nem értettünk, kérdezzünk 
rá (ne találgassunk). Ne ítélkezzünk, hanem egy-
szerűen csak próbáljuk megérteni a másik mon-
dandóját!

– Mindezek a módszerek nagyon hasznosak le-
hetnek, de ezekhez szükséges, hogy mindkét 
fél jól beszéljen egy közös nyelvet. Mit tehetünk 
hát, ha nyelvi akadályok merülnek fel? A rossz 
nyelvtudás nem egyenlő azzal, ha egyáltalán 
nem beszéljük az adott nyelvet. Ezért néha már 
az is elég lehet, ha megismételjük a kérdéseket 
egy kicsit lassabban, más vagy egyszerűbb szót 
használunk, több időt hagyunk egy kérdés meg-
értésére és a válasz megfogalmazására. Nem kell 
sietni! Ha ez nem elég, akkor segítségként rajzol-
junk, használjunk jeleket, mutassunk tárgyakra, 
mutogassuk el mondanivalónkat (továbbra is 
használjunk szavakat – mindenképpen beszél-
jünk)! Néha akár egy-egy szót vagy mondatot 
egyszerűen kikereshetünk a szótárból.
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 Használhatunk olyan nyelvet is, amilyet az ön-
kéntes jobban beszél (pl. az önkéntes anyanyelvét 
vagy angolt), ha mi rendelkezünk ilyen képessé-
gekkel vagy meg tudjuk ezt valahogyan oldani. 
Semmiképpen sem megoldás az, ha feladjuk a 
küzdelmet és hagyjuk, hogy a kommunikáció 
kudarcba fulladjon. A nevetgélés sem old meg 
semmit, ettől az önkéntes még nem fogja jobban 
érezni magát. Ahelyett, hogy zavarba hoznánk, 
azon kell igyekeznünk, hogy az önkéntes jól 
érezze magát; magyarázzuk meg, hogy a nyelvi 
nehézségek ezen a ponton még teljesen normáli-
sak – a helyzet mindenképpen javulni fog. 

– Az önkéntesek menedzselése motivációjuk me-
nedzselését is jelenti. Ebben a T-kitben erre egy 
egész fejezetet szántunk (4.2.1 Az önkéntes mo-
tiválása), mivel a motiváció kritikus pontja egy 
nemzetközi önkéntes szolgálat sikerességének. 

Amint már korábban is említettük, a mentor-
nak meghatározó szerepe van az önkéntesek 
betanításában. Nemcsak a fogadó szervezet pro-
fitál abból, ha a munka hatékonyabban és jobb
minőségben van elvégezve, de egy képzés az 
önkéntesek számára is lehetővé teszi, hogy még 
inkább a csapat tagjainak érezhessék magukat, 
könnyebben végezzék a munkájukat, hogy érez-
zék, értékelik és elismerik őket – és így végül 
sokkal motiváltabbak lesznek. A rövid távú ön-
kéntes szolgálatok – pl. építőtáborok – esetében 
is érdemes rászánni az időt egy rövid foglalko-
zásra, amely során betaníthatjuk az elvégzendő 
feladatot – legyen az festés, adománygyűjtés 
vagy takarítási technikák. Mindenképpen jó 
érzés, ha magyarázatot is kapunk arra, hogy 
egy adott munkát miért pont úgy kell elvégezni, 
ahogyan arra utasítottak minket. 
A nemzetközi önkéntes szolgálat elején, már az 
önkéntesek eligazítása során érdemes kidolgoz-
ni mindenki számára egy egyéni képzési tervet. 
Természetesen ezt a tervet folyamatosan figyel-
ni kell, és az önkéntes igényei szerint kell ala-
kítani, melyek közül egyik-másik csak a mun-
kavégzés során derül ki. Ebbe a tervbe nemcsak 
a munkával kapcsolatos képzések kerülhetnek 
bele, hanem a megbeszéléseken való részvétel, 
négyszemközti beszélgetés egy-egy kollégával, 
személyes találkozók, szakirodalom olvasása, 
képzési anyagok használata (CD-ROM, a tárgy-
ról szóló tankönyvek) stb. Kedvelt módszer a 
kortárs képzés, amely során egy helyi önkéntes 
tanítja a külföldi önkéntest, így külföldi ön-
kéntesünk egy hasonló pozícióban lévő ember 
szemével nyerhet betekintést a szervezet életébe. 
Csak fantáziánk és erőforrásaink szabhatnak 
határt a lehetőségeknek. 

4.3.2 Képzések

Példa egy képzési tervre

Térjünk vissza az ELKA nevű ökológiai ifjú-
sági klub példájára, amely két önkéntest 
fogad azért, hogy erdei turistautakat és 
kalandtúraösvényeket építsenek ki a hegyek-
ben (lásd 2.2 A projektciklus). Jason, a projekt 
mentora az alábbi képzési tervet dolgozta ki:

 Az önkéntesek az első teljes munkanapju-
kon egy félnapos képzésben részesülnek, 
amely során bemutatják az ifjúsági klub cél-
jait, munkáját, felépítését. Egy közös ebéd 
keretében bemutatják őket a munkatársak-
nak és a többi aktív önkéntesnek. Délután 
pedig megismerkedhetnek a környékkel. 
Ezt a napot Susan, a projekt vezetője szerve-
zi és irányítja. 

 Valamikor az első négy hét során a két ön-
kéntes részt vesz egy egyhetes, outdoor 
képzésekről és kalandtúrákról szóló képzé-
sen, amely valahol a főváros közelében, az 
Outdoor Képzések Országos Szövetsége 
szervezésében kerül megrendezésre. 

 Az önkéntesek outdoor képzési módsze-
rekről szóló könyveket is kapnak, ill. beszá-
molókat olyan szervezetektől, amelyek már 
foglalkoztak hasonló dolgokkal.  

 Részt vehetnek a hazai környezetvédelmi 
szervezetek hálózatának (melynek az ELKA 
is tagja) éves találkozóján; ehhez minden 
alkalommal kapcsolódik egy természettel 
kapcsolatos témákat érintő, háromnapos 
szeminárium.

 A klubban bármikor fordulhatnak Gerardhoz 
segítségért, mivel ő már két kalandtáborban 
is részt vett Dél-Európában. 

 Ezenkívül ajánlatos részt venniük az ELKA 
napi munkáját érintő egyeztető találkozó-
kon (havonta egyszer fél nap).

4.3.3 Az interkulturális tanulás 
 folyamatának támogatása 

Többnyire nem vagyunk tudatában a bizton-
ság- és kényelemérzet fontosságának, melyet 
megszokott környezetünk, az ismerős szom-
szédság, a család és a barátok nyújtanak – csak 
akkor, ha mindezt hosszabb-rövidebb időre el 
kell hagynunk. Élet és munka egy másik kul-
túrában konfrontációhoz vezethet – az ismerős 
és az ismeretlen között, a rendszeres dolgok és 
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az első alkalmak között, a megszokottak és az új 
dolgok között. Az új élet egzotikuma által oko-
zott kezdeti izgalmas időszak után az önkénte-
sek majdnem mindig eljutnak egy olyan fázisba, 
amikor a fogadó ország kultúrájának idegensége 
miatt úgy tapasztalják, hogy a mindennapi kom-
munikáció egyre nehezebbé válik. Ezt hívják 
„kulturális sokk”-nak (lásd 3.3.1 Az önkéntesek 
felkészítése című fejezetben az interkulturális 
adaptáció görbéjét). 

A mentornak figyelnie kell arra, hogy mikor
jelennek meg a kulturális sokk jelei az önkén-
teseken: ezek lehetnek fizikai (étvágytalanság,
álmatlanság, fáradtság, kisebb testi fájdalmak) 
vagy lelki jelek (honvágy, harag, becsapottság 
érzése, elutasító viselkedés a helyiekkel szemben, 
védekező vagy agresszív magatartás). Minden 
ember másként kezeli a kulturális sokkot (ez függ 
a személyiségtől, de a korábbi interkulturális ta-
pasztalatoktól is), de ez nagyban függhet attól is, 
hogy az indulás előtt ezzel kapcsolatban milyen 
felkészítést kapott az önkéntes (lásd 3.3.1 Az ön-
kéntesek felkészítése), lehet-e erre építeni.

A kulturális sokk kezelése minden esetben más 
megközelítést kíván, az önkéntes egyéniségétől 
és az indulás előtti felkészítéstől függően. Felso-
rolunk pár ötletet, amit mentorként hasznosíta-
ni lehet:

– Győződjünk meg róla, hogy az önkéntesek 
tisztában vannak a „kulturális sokk” fogal-
mával és képesek felismerni azt (pl. a fent 
említett jelek alapján)! A kulturális sokk nem 
jó vagy rossz: ez egyszerűen csak egy olyan 
állapot, amin az emberek keresztülmennek, 
ha hosszabb ideig külföldön tartózkodnak. 

– Adjunk időt a kulturális sokk megélésére! 
Hagyjuk, hogy az önkéntesek kiadhassák 
magukból frusztrációikat, hallgassuk meg 
mondanivalójukat! Egy szabadnap vagy egy 
közös kirándulás a mentorral (távol a min-
dennapoktól), ahol mindent meg lehet be-
szélni, csodákat művelhet. Kell egy kis idő, 
hogy kifújjuk magunkat és elgondolkodhas-
sunk a dolgokon. 

– Próbáljuk kerülni más kultúrák kritizálását! 
Inkább próbáljunk magyarázatokat adni az 
önkénteseknek, amennyire tőlünk telik. Tá-
jékoztassuk őket a kultúráról, az országról, 
a rendszerről, az emberekről stb. A biztos 
tudás így átveszi a bizonytalanság helyét, és 
az önkéntesek újra hatékonyabbak lehetnek 
mindennapi tevékenységeik során. 

– Ösztönözzük és bátorítsuk az önkénteseket 
arra, hogy a kulturális sokkot tekintsék ki-

hívásnak, egy újfajta tanulási tapasztalatnak! 
Játsszuk azt, hogy ők megpróbálják értelmez-
ni a kulturálisan eltérő viselkedésformákat, 
mi pedig megmondjuk, hogy igazuk volt-e; 
vagy ha nem, akkor mi az adott viselkedés 
igazi jelentése. 

– Ismertessük meg önkénteseinket más olyan 
volt önkéntesekkel, akik hasonló élményeken 
mentek keresztül, talán éppen fordítva (esetleg 
pont abban az országban voltak, ahonnan a mi 
önkénteseink érkeztek) – azért, hogy érezzék, 
kortársaik között is találhatnak támaszt. 

– Szervezhetünk találkozót az önkéntesek 
honfitársaival (barát, családtag, más önkén-
tes), hogy egy kis időre kirángassuk őket az 
eltérő kultúrából és az eltérő nyelvi környe-
zetből; vagy megpróbálhatunk nekik ott-
honról könyveket, újságokat, videókat sze-
rezni; vagy egyszerűen csak tegyük lehetővé, 
hogy néha hazatelefonálhassanak. 

– A honvágy leküzdése érdekében ösztönözzük 
arra az önkénteseket, hogy pár mindennapos, 
otthoni szokásukat a fogadó országban is pró-
bálják megtartani (sport, étkezés, tv-műso-
rok nézése, hobbik), csak legfeljebb egy kicsit 
másképpen (pl. vízisízzenek síelés helyett, a 
krumplit ecet helyett egyék majonézzel)!

– Bátorítsuk az önkénteseket arra, hogy ne adják 
fel a küzdelmet, sőt: minél inkább merüljenek 
el a fogadó ország kultúrájában, ismerkedje-
nek, vegyenek részt a társasági életben, hogy 
minél jobban megértsék a kulturális különb-
ségeket és egyre könnyebbé váljon számukra a 
beilleszkedés (próbáljanak ki egy új üdvözlési 
módot, próbálják kitalálni, hogy a másik mit 
tart finomnak és mit nem stb.)!

– Bátorítsuk az önkénteseket arra, hogy vegyék 
természetesnek az interkulturális tanulás fo-
lyamatát; és ha úgy érzik, hogy ez hosszabb 
ideig tart, mint várták, akkor – azért, hogy a 
szolgálatot ne érezzék kudarcnak – gondol-
ják át még egyszer, miért is vágtak bele ebbe 
a kalandba! 

– Próbáljunk összetetten gondolkodni: ne álta-
lánosítsunk egy bizonyos személy vagy hely-
zet alapján (ha egy ember durván viselkedett 
egy stresszes helyzetben, az még nem jelenti 
azt, hogy ebben az országban minden ember 
mindig durván viselkedik)!

– Koncentráljunk a fogadó ország és az ön-
kéntes hazája közötti kulturális hasonlatos-
ságokra is, hogy felismerjük, az önkéntes 
egyéniségének is vannak saját kultúrájával 
kapcsolatos jellegzetességei.
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Ne becsüljük le azonban a kulturális sokk és a 
kulturális különbségek jelentőségét!

– Értékeljük a sokféleséget és a különbözőséget! 
Mennyivel szebb és jobban működik a világ 
azáltal, hogy hasonló dolgokat másként közelí-
tünk meg! Az önkéntesek lassan képesek lesz-
nek bizonyos mértékig két megközelítést egyesí-
teni önmagukban – saját országukét és a fogadó 
országét.

– Fénymásoljuk le az önkénteseknek a 3.3.1 Az 
önkéntesek felkészítése című fejezetből a kul-
turális sokkról készült kis keretes írást, hogy az 
önkénteseknek módjuk és idejük legyen elgon-
dolkodni az abban leírtakon!

A kezdeti nehézségek leküzdése és az önkéntes 
szolgálat további fejlődése az önkéntesek és a foga-
dó szervezet közös erőfeszítéseinek függvénye. Ha 
ennek a kezdeti időszaknak bizalmon és kölcsönös 
megértésen alapuló, jó kapcsolat az eredménye, 
akkor valószínű, hogy más érzelmi válságokat is 
sikeresen fogunk tudni kezelni. 

A kultúra különböző modelljeiről és az inter-
kulturális tudatosságot növelő gyakorlatok-
ról többet olvashatunk Az interkulturális 
tanulás című T-kitben, mely letölthető a  
www.training-youth.net honlapról. 

4.3.4 A szabadidő eltöltése

A fogadó szervezetek sokszor elfelejtik, hogy az 
önkéntesek valójában több időt töltenek a mun-
kahelytől távol, mint a munkahelyen. Az ön-
kéntes szolgálat sikere érdekében legalább olyan 
fontos – ha nem fontosabb –, hogy az önkénte-
sek ne csak a projektben végzett munka során 
érezzék jól magukat, hanem a szabadidejükben 
is. Ha az önkéntes állandóan a szobájában kuk-
sol és tévézik vagy olvas ahelyett, hogy kipróbál-
ná a sok új izgalmas lehetőséget, ami körülveszi, 
akkor egy idő után el fog magányosodni, és haza 
akar menni. 
Néhány önkéntesnek elég, ha megmutatjuk neki 
a környék szabadidő eltöltésére alkalmas lehe-
tőségeit és meghívjuk néhány bulira vagy ren-
dezvényre. Másoknak azonban lehet, hogy több 
segítségre lesz szükségük, mert nehezebben 
nyílnak meg ismeretlen emberek között vagy 
új helyzetekben – főleg, ha a nyelvtudás hiánya 
még mindig akadály. Már az önkéntes megér-
kezése előtt ki kell kérdezni a küldő szervezetet, 
hogy az önkéntes milyen mértékű segítséget igé-
nyel ezen a téren, de a szolgálat során az önkén-
tessel is folyamatosan beszélni kell erről. 

Az önkéntes bevonása a helyi közös-
ségbe – ötletek
 Még megérkezés előtt derítsük ki az önkén-

tes hobbijait, érdeklődési körét!
 Ha ezeket már előre ismerjük, akkor a meg-

érkezés után máris elláthatjuk az önkéntest 
nevekkel, elérhetőségekkel, klubok címe-
ivel. Az önkéntes így tényleg érezheti, mi-
lyen komolyan készültünk a fogadására. 

 Szervezzünk találkozókat a környék más 
önkénteseivel, cserediákjaival! 

 Ha több önkéntes is szolgál viszonylag közel 
egymáshoz, akkor szervezhetünk számukra 
közös megérkezés utáni képzést a szolgálat 
elején. Egy ilyen rendezvénynek nemcsak a 
képzési szempontok miatt van jelentősége, 
hanem azért is, mert ez egy jó alkalom az 
önkéntesek számára a barátkozásra. Mivel 
mindannyian ugyanabban a helyzetben 
vannak, nagyon könnyű közös pontokat ta-
lálni. Ha kevés az önkéntes a környékünkön 
egy ilyen közös képzéshez, akkor egyszerű-
en csak keressünk a közelben más külföldi 
fiatalokat.  

 Vezessük be „kortárs-rendszer”-t!
 Az önkénteshez hasonló korú ember nagy 

segítséget nyújthat a helyi közösséggel 
való kapcsolatfelvétel során – különösen az 
olyan önkénteseknek, akik nehezen oldód-
nak fel ismeretlen emberek között vagy új 
helyzetekben. A kortárs nagyjából az ön-
kéntessel azonos korú, érdeklődési körében 
is hasonló legyen, és szerencsés, ha bele 
tudja élni magát az önkéntes helyzetébe. 
Ajánlatos volt önkénteseket megbízni ezzel 
a feladattal, mert ők jó rálátással rendelkez-
nek az önkéntes helyzetére. Ugyanakkor 
lehetőségük nyílik így továbbra is kapcso-
latban maradni a nemzetközi önkéntesség 
világával. 

4

Mindezekből is látszik, hogy a mentoroknak 
nagy felelősség nyomja a vállát, ezért nekik is 
szükségük van segítségre és különféle képzések-
re. Járjunk utána, hogy mely szervezetek tartanak 
képzéseket az ebben a fejezetben említett témák-
ban! Természetesen az interkulturális tanulás 
az egyik ilyen fontos téma. Nemzetközi szinten 
pl. az Európa Tanács (www.coe.int/youth) vagy 
a European Federation for Intercultural Learning 
(www.afs.org/efil)tartképzéseketazinterkulturális
tanulásról. Az Európai Önkéntes Szolgálat kere-
tében rendszeresen vannak képzések mentorok 
számára (erről több információt kaphatunk az 
Ifjúság 2000–2006 Program nemzeti irodáitól6,  
www.europa.eu.int/comm/education/youth.html). 
A T-kit végén, az Irodalomjegyzékben vagy a fel-
sorolt honlapok valamelyikén is találhatunk jó 
anyagokat.

6A magyar nemzeti iroda: Mobilitás Európai Fejlesztési Igazgatóság, www.mobilitas.hu. – A szerk.
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Mentori munka a rövid távú 
projektek esetén 

Nyilvánvaló, hogy egy rövid távú projekt ese-
tén kevesebb mentori segítségre van szük-
ség, mint egy hosszú távú projektnél. Mégis: 
van pár olyan szempont, amire építőtáborok 
vagy más rövid távú projektek szervezőinek 
érdemes odafigyelniük:
 Az első napon szánjunk elegendő időt az 

önkéntesek eligazítására! Az idő rövidsége 
miatt az ilyen projektek szervezői általában 
elhanyagolják a programnak ezt a részét, 
amikor az önkéntesek megismerhetnék a 
szállás és étkezés körülményeit, közvetlen 
környezetüket, a projektben részt vevő 
helyi lakosokat stb. Ne kezdjük már az első 
napot a konkrét munkával! Az utazás és 
a tudat, hogy új emberekkel és új körül-
ményekkel lesznek körülvéve, ugyanúgy 
kimeríti az önkénteseket, mint egy hosszú 
távú projekt esetén. 
 Az első napra tervezzünk pár ismerkedési és 

csapatépítő játékot! Ha jó a csapatszellem, 
sokkal jobban tudunk együtt dolgozni. 
 Fontos, hogy az önkéntes csoportért felelős 

mentor a projekt előtt részesüljön valami-
lyen képzésben az interkulturális tanulásról, 
csapatépítésről és konfliktuskezelésről. Egy
ilyen csapatban is előfordulhatnak nézet-
eltérések – nem kell, hogy ezek az egész 
csapatot befolyásolják. A csapatért felelős 
személynek érzékelnie kell a felmerülő kon-
fliktusokat, és finoman, de határozottan be
kell avatkoznia (lásd 4.4 Konfliktuskezelés).
 A mentornak, különösen egy építőtábor-

ban, mindig jelen kell lennie. A csapat nem 
fog megbízható és felelős vezetőként tekin-
teni egy olyan emberre, aki pl. csak hetente 
egyszer bukkan fel a projekt helyszínén.

Tony
Geudens

4.4 Konfliktuskezelés

A nemzetközi önkéntes szolgálat egy olyan ösz-
szetett projekt, amelyben különböző háttérrel 
rendelkező emberek dolgoznak azonos célokért 
mindaddig, amíg különbözőségeik nem okoznak 
konfliktusokat. A különbség azonban nem egyen-
lő a konfliktussal. Az eltérő vélemények, értékek,
kívánságok és célok nem jelentenek problémát. 
Konfliktus akkor keletkezik, amikor emberek
vagy csoportok, amelyek együtt élnek és dolgoz-
nak (vagy együtt kell élniük és dolgozniuk), már 

nem képesek a többiekkel harmonikusan együtt-
működni csak azért, mert ők másmilyenek. Példá-
ul a projekt vezetője számára a pontosság nagyon 
fontos, míg az önkéntes számára nem az. Nem 
probléma, de valószínűleg az első reggelen, ami-
kor terepmunkára indulnak, konfliktus lesz ebből,
ha a projekt vezetője az autójában fog várni, és az 
önkéntes csak egy órával később fog felbukkanni. 
Vagy a szervezet megkéri az önkénteseket, hogy az 
új tárgyalóterem berendezését még a hétfői köz-
gyűlés előtt fejezzék be, de az önkéntesek a hétvé-
gén szeretnének lemenni a közeli tóhoz. 

Sajnos egy apró kis viccből is kialakulhat krízis-
helyzet. Egy konfliktushelyzetben, melyben el-
lentétes nézőpontok állnak egymással szemben, 
általában az egyik fél meg akarja győzni igazáról 
a másik felet, vagy legalábbis arról, hogy amit ő 
szeretne, az jobb. Mindkét fél megpróbálja felül-
múlni a másikat, először észérvekkel, melyeket 
megfelelő hangsúly és testbeszéd kísér. Ha egyik 
fél számára sincs még a „győzelem” kilátásban, 
alaptalan nézetek és vádak kerülnek elő, ami által 
már nem tudunk különbséget tenni az ember és a 
beszédtéma között. A következő lépés már akár a 
fizikai erőszak is lehet. Ha eljön a pillanat, amikor
az egyik fél túltesz a másikon és a vesztes már nem 
tud mivel visszavágni, a fizikai erőszak elkerül-
hető ugyan, de gyakran előfordul, hogy a vesztes 
saját magán vagy az őt körülvevő gyengébb embe-
reken tölti ki bosszúját – akik megintcsak a náluk 
gyengébbeken vezetik le a feszültséget. Ezt hívják 
dominóeffektusnak.

A konfliktus fokozódása

Elszabadul a pokol

Az én választásom jobb

Fizikai erőszak

...

Menekülés vagy
dominóeffektus

Ember és beszédtéma egybemosása

Alaptalan vádak
Erőteljes testbeszéd

Felemelt a hang

Észérvek

Például az egyik önkéntesnek orrkarikája van egy 
olyan falusi építőtáborban, ahol egy apró templo-
mot renoválnak. A tábor vezetője úgy gondolja, 
hogy ez nem illendő: azzal érvel, hogy ez mind az 
építőtáborra, mind a szervezetre rossz fényt vet. 
Az önkéntes azt válaszolja, hogy ez az ő személyi-
ségének a része, és egyébként is csak jót tesz a helyi-
ek szűk látókörének, ha valami újat, valami mást 
látnak. A hangok felemelkednek, öklök csapódnak 
az asztalra. „Ha nem veszed ki, nem jöhetsz dol-
gozni!” – fenyegetőzik a táborvezető. Az önkéntes 
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nem válaszol, egyszerűen csak elkönyveli magában 
a táborvezetőt tekintélyelvű személyként. Amikor 
elindulnak dolgozni, az orrkarikás önkéntes is el-
indul, de a táborvezető visszalöki. Egy ideig folyik 
ez a lökdösődés, majd a táborvezető kirántja az 
önkéntes orrkarikáját. Az önkéntes dühösen fel-
kapja a táskáit és elhagyja a szállást, fellökve egy 
idős hölgyet a járdán. 

Amint a példákból is kiderül, ez a fejezet inkább 
mikroszintű társadalmi, azaz egyének közötti 
konfliktusokkal foglalkozik. Vannak mezoszintű
konfliktusok (csoportok között, pl. egy gyár mun-
kásai és a vezetők között) vagy makroszintű kon-
fliktusok (nagy egységek, pl. országok között), de
ezek a konfliktusok inkább strukturális vagy poli-
tikai megközelítést kívánnak. Mi most csak azzal 
foglalkozunk, hogy egy mentor vagy ifjúságsegítő
mit tud tenni az önkéntes szolgálat során előfordu-
ló konfliktusok esetén.

4.4.1 Elsősegélynyújtás konfliktus esetén
A mentor sokszor kénytelen elsősegélyt nyújtani 
a projektben felmerülő konfliktusok esetén. Ha
azonban olyan nagy konfliktussal van dolgunk,
amelyet már kezelhetetlennek érzünk, fontoló-
ra kell venni külső segítség (esetleg szakember) 
bevonását. Az alábbi séma megpróbálja lépésről 
lépésre bemutatni, hogyan oldhatunk meg egy 
konfliktushelyzetet, és talán segítséget nyújthat
abban, hogy következetesek tudjunk maradni a 
konfliktusok kezelésében anélkül is, hogy a téma
szakértői lennénk. 

Konfliktus lépésről lépésre

Konfliktus lépésről lépésre

0. Beavatkozni és megnyugtatni
 a feleket.
1. Belátni és elismerni.

2. Foglalkozzunk vele vagy
 szökjünk meg előle?

3. Információgyűjtés. 

4. Lehetséges megoldások?

5. Egyezkedés.

6. Megvalósítás.

7. Értékelés?

0. Amikor szembesülünk egy igazán komoly 
konfliktussal (veszekedés, harc) két vagy több
személy között, először is válasszuk szét a 
harcban álló feleket, és hagyjunk egy kis időt 
arra, hogy lenyugodjanak a kedélyek! Köz-
vetítő személyként különféle lépésekkel meg 
kell akadályoznunk, hogy a konfliktus még
jobban elfajuljon: pl. azzal, hogy adunk va-
lamilyen más feladatot vagy egy szabadnapot 
az önkénteseknek; más ember mellé osztjuk 
be őket dolgozni; vagy keresünk más olyan 
személyeket, akik esetleg segíteni tudnak (ba-
rátok, a szervezet igazgatója, szülők stb.). Ha 
helyreállt a béke, akkor térhetünk át a követ-
kező lépésre. 

1. A konfliktuskezelés első alapvető lépése, hogy
belássuk és elismerjük, egy konfliktussal ál-
lunk szemben. Minden érintett félnek (egyé-
neknek vagy csoportoknak) tisztában kell 
lenniük azzal (vagy mindenki számára vilá-
gossá kell tenni), hogy valami nincs rendben. 
Mindenfajta értelmezés vagy ítélkezés nélkül 
egyszerűen mutassunk rá néhány olyan tény-
re, amely számunkra azt jelzi, hogy itt és most 
egy konfliktussal állunk szemben. Az érintett
feleken múlik, hogy elismerik-e a probléma 
jelenlétét vagy sem. 

2. Ha tényleg belátják, hogy probléma merült 
fel, akkor a következő lépés annak eldöntése, 
hogy akarnak-e foglalkozni a konfliktussal
vagy elmenekülnek előle. A legtöbb helyzet-
ben konstruktívan kell hozzálátni a probléma 
megoldásához; persze bizonyos körülmények 
között (pl. kevés idő vagy energia, egyenlőtlen 
erőviszonyok, erőszak) jobb, ha hagyjuk a konf-
liktust úgy, ahogy van, és megpróbálunk be-
letörődni vagy elmenekülni előle. Megpróbál-
hatjuk mi magunk feloldani a konfliktust, de
ha ez erőnket meghaladja, külső segítséget (pl. 
egy közvetítő szakembert) is bevonhatunk. 

3. Ha mindkét fél belátja, hogy konfliktus van
közöttük és meg szeretnék oldani a helyzetet, 
akkor rátérhetünk az információgyűjtésre. 
Üljünk le a vitatkozó felekkel külön-külön 
és próbáljunk meg válaszokat kapni az alábbi 
kérdésekre: 

Miről is vitázunk tulajdonképpen? Hogyan lát-
ják a felek a konfliktus kialakulásának kulcs-
mozzanatait? Mik a konfliktus okai vagy gyöke-
rei – a két különböző szemszögből? Mik azok a 
nem látható különbségek, amelyek a konfliktust
valójában kiváltották? 
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Az előbbi hétlépéses séma olyan problémás 
helyzetekben működik, melyekben az érintett 
felek aktívan és nyíltan részt vesznek: az ilyet 
nevezzük forró helyzetnek (mert a hangulat néha 
tényleg nagyon felforrósodik). Könnyű kitalál-
ni, hogy miről szól a vita és kik a vitázó felek, 
mivel az érintettek még a közvetítőt is megpró-
bálják igazukról meggyőzni. Mivel a felek nem 
félnek szembenézni a közöttük lévő konfliktus-
sal, valószínű, hogy készek lesznek egyenrangú 

Mielőtt a szembenálló felekkel megkezdjük a 
közös beszélgetést, közvetítőként fontos velük 
egy-két alapszabályt letisztázni. Ilyen szabá-
lyok lehetnek pl. a következők:

– Hallgassuk meg a másikat, és ne vágjunk 
egymás szavába (ezt úgy tudjuk ellenőrizni, 
hogy mielőtt az egyik félre kerül a sor, meg-
kérjük, ismételje el, amit a másik mondott)! 

– Mindig egyes szám első személyben beszél-
jünk (mondjuk azt, hogy „Azt hiszem, nem 
figyelsz rám” ahelyett, hogy „Nem figyelsz”)!

– Ne bíráljuk és ne hibáztassuk a másikat!
– Ne hagyjuk el a helyiséget addig, amíg nem 

találunk egy elfogadható megoldást! 
– Bármi, ami elhangzik a beszélgetés során, 

közöttünk marad.

Fontos, hogy a békéltető beszélgetés minden részt-
vevője elfogadja ezeket az alapszabályokat. 

4. A következő lépésben általános megoldásokat 
kell keresni a problémára. Az érintett felek ho-
gyan óhajtanak javítani a helyzeten?

– Lehet, hogy az egész probléma csak azért me-
rült fel, mert bizonyos tényeket a felek másként 
értelmeznek; a különböző nézőpontok tisz-
tázása előremozdíthatja a folyamatot (pl. az, 
hogy egy visszajelzést nem szemrehányásnak 
szántunk). 

– Érdekellentét esetén (pl. a projekt során írásos 
dokumentációt kell készíteni – az önkéntes vi-
szont kreatív munkát szeretne végezni) javasol-
junk különféle kompromisszumos megoldáso-
kat az arany középút érdekében (pl. végezhet az 
önkéntes kreatív munkát, de az adminisztráci-
ós feladatok egy részét is el kell látnia).

– Amennyiben eltérő értékek, hitek, vélemények 
vagy valami hasonló okozza a konfliktust, meg-
lehetősen nehéz közös nevezőre jutni: ezért egy 
olyan kreatív megoldást kell találni, amely min-
den érintett fél számára elfogadható (pl. kérjük 
meg a mohamedán önkéntest, hogy tartson egy 
kis kulináris bemutatót, hogy a helyi lakosok 
megtanulják, hogy mit ehet és mit nem).

5. Amennyiben minden érintett fél több meg-
oldási javaslatot is felsorolt, elkezdhetjük az 
egyezkedést. Melyek azok a javaslatok, amelyek 
a vitázó feleknek a legjobban tetszenek? Melyek 
azok a lehetőségek, amelyek szóba sem jöhet-
nek? Egy egyszerű írásos gyakorlat során ki-
derülhet, melyek a legkedveltebb megoldási ja-
vaslatok: a különböző javaslatokat írjuk fel egy 
darab papírra! Adjuk körbe a papírt és kérjük 
meg az érintett feleket, hogy különböző színek-
kel húzzák alá a számukra elfogadható megol-

dási javaslatokat: az a javaslat a nyerő, amelyik 
a legtöbbször (a legtöbb színnel) van aláhúzva. 
Ez az eljárás megmutathatja, hogy mi az, ami-
ről hasonlóan gondolkodunk; minden érintett 
felet aktívan bevon a megoldásba, és megmu-
tatja, hogy hogyan tovább. Az egyezséget hiva-
talossá tehetjük azzal, hogy írásba foglaljuk, és 
megkérünk minden érintett felet, hogy írja alá 
– ezzel is kifejezendő a közös megoldás iránti 
elkötelezettségüket. 

6. A következő lépés a javasolt megoldás kö-
zös megvalósítása. Például a „vészjelzések” 
rendszerével ellenőrizhetjük, hogy mennyire 
jól működik a megoldás. Kérjük meg a részt-
vevőket, hogy írják le, számukra mik ezek a 
vészjelzések: azaz határozzák meg azokat a 
helyzeteket, amelyek során megintcsak nö-
vekedne közöttük a feszültség vagy amelyek 
visszasodornák őket az előbbi konfliktushely-
zetbe. Például egy vészjelzés lehet az, ha „az 
önkéntes magáncélból naponta több mint egy 
órát szörfözik a neten” vagy „a munkatársam 
egész nap nem is szól hozzám”. A vészjeleket 
a felek kicserélik egymás között azért, hogy 
mindenki számára világos legyen, hogy mi az 
a pont, amit már nem léphet túl, mert konflik-
tus lehet a következménye. Győződjünk meg 
róla, hogy minden fél elégedett a megoldással, 
és hogy ez senki számára nem jelent vereséget, 
mert az önkéntes vagy a munkatárs könnyen 
elveszítheti motivációját, kivonhatja magát a 
csapatmunkából, vagy esetleg levezetheti ide-
gességét valaki máson.     

7. Egy előre meghatározott idő elteltével tekint-
sük át, hogy állunk: javult-e a helyzet, vagy 
kezdenek felbukkanni a vészjelzések. Ha az 
eredmény negatív és a levegőben még min-
dig feszültség vagy frusztráció vibrál, térjünk 
vissza valamelyik előző lépésre! Habár ez a 
lépésről-lépésre szisztéma lineárisnak tűnik 
(melyben egyik lépés követi a másikat), mégis 
előfordulhat, hogy pár lépést vissza kell men-
nünk, amennyiben a konfliktuskezelés folya-
mata bármelyik ponton megakad. 

Forró helyzetek, hidegháborúk
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felekként együttműködni a helyzet megoldása ér-
dekében, valamint részt venni egy nyílt, félelmek 
nélküli párbeszédben. 

Néha, amikor az erőviszonyok nem egyenlőek a vi-
tázó felek között, vagy az egyik fél egyszercsak már 
nem vág vissza a konfliktus valamelyik pontján, a
felek teljesen ki is térhetnek a konfrontáció elől. 
Már nem fognak nyíltan harcolni az igazukért, 
csak szép csendben bojkottálni vagy szabotálni 

fogják a másik embert vagy a munkát. Ez az ún. 
hidegháború, amelynek során az emberek látszó-
lag nyugodtak maradnak (nincsenek viták, nin-
csen konfrontáció vagy nyílt küzdelem). Ebben az 
esetben foglalkoznunk kell azzal, hogy visszasze-
rezzük az ilyen emberek motivációját, és egy olyan 
bizalmas légkört teremtsünk, amelyben mód van 
a nyílt párbeszédre (és csak ekkor tehetjük meg az 
első lépést a konfliktus megoldása érdekében az
előző séma alapján). 

Ifjúságsegítőként vagy egy projekt koordinátoraként gyakran találhatjuk magunkat két tűz között egy
konfliktus során. Álljon itt néhány tipp arra az esetre, ha vállaljuk a közvetítő szerepet a vitázó felek között
azért, hogy a lehető legjobb irányba tudjuk a konfliktust terelni:

 A közvetítőnek mindenek előtt semlegesnek kell lennie, és a szembenálló felek el kell, hogy fogadják. 
Ha nem vagyunk ebben a helyzetben, akkor kérjünk fel valaki mást a közvetítő szerepre. 

 Mindenkit hallgassunk meg és ne foglaljunk állást – figyeljünk arra, hogy ugyanannyi időt és energiát
szánjunk mindkét félre! Úgy kell viselkednünk, hogy egyik félben se merüljön fel semmilyen gyanú a 
másik féllel való kapcsolatunkat illetően.

 Bátorítsuk a feleket arra, hogy mondják el, amit akarnak, és HAGYJUK őket beszélni (ne terheljük őket 
saját, hasonló konfliktus-tapasztalatainkkal és azok végkifejletével)!

 Tegyünk fel nyílt kérdéseket! 

 Ne ítélkezzünk és ne adjunk tanácsokat – csak ismételjük meg még egyszer, amit hallottunk, hogy 
meggyőződjünk, jól értettünk-e mindent! 

 Figyeljünk arra, hogy a vitázó felek is meghallgassák egymást! Mielőtt saját véleményüket elmondják, 
néha ismételtessük el velük, amit a másik fél mondott előttük. 

 Vigyázzunk arra, hogy mindenki egyes szám első személyben beszéljen! Ahelyett, hogy „Rosszul 
végezte a munkáját”, jobb, ha azt mondjuk, hogy „Nekem nem tetszik, ahogy ezt a munkát elvégezte”.

 Vonjuk be a vita összes résztvevőjét egy elfogadható megoldás megtalálásába! Ne hagyjuk, hogy a 
felek észrevétlenül hidegháborút kezdjenek egymás között! 

 Könnyű vagy gyors megoldások keresése nem vezet semmire – szánjunk elég időt a helyzet megoldására!

 Segítsünk a feleknek felfedezni a probléma gyökereit, amelyek lehetnek pl. különböző értékek, véle-
mények, szokások, normák, célok, kulturális hátterek. 

 Próbáljuk megérteni, hogy a felek mit éreznek és gondolnak! 

 Próbáljuk kitalálni, hogy a felek a konfliktus során milyen szerepeket vesznek fel vagy milyen stratégiá-
kat használnak! 

 Kérdezzük meg a vitázó feleket, hogy tudunk-e bármilyen módon segíteni!

 Szigorúan válasszuk el a szóban forgó esetet az embertől (pl. ha valaki párszor elkésik, akkor gyorsan 
ráragasztjuk a lusta jelzőt, még akkor is, ha a legtöbb esetben komoly oka volt a késésnek)!

 Foglaljuk írásba a konfliktuskezelés menetét, és jegyzeteinket mutassuk meg a vitázó feleknek is!

.../

4.4.2 Két tűz között a közvetítő
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/...

 Valamilyen módon érdemes a konfliktust ábrázolni, így mindenki véleménye világosabbá válik – ez
segít abban is, hogy a tényleges témára koncentráljunk. 

 Segítsünk tisztázni a helyzetet, hiszen lehet, hogy a konfliktus oka csupán egy (interkulturális)
félreértés: soha ne ítéljük el azt, amit nem értünk, sőt hangsúlyozzuk a nehezen érthető dolgok iránti 
tolerancia fontosságát!

 Ne erőltessük rá a felekre a mi kulturális szabályainkat: próbáljuk megérteni az ő szokásaikat!

 Kérdezzük meg tőlük, hogy mit gondolnak, a másik fél mit érezhet!

 Ösztönözzük a feleket arra, hogy beszéljenek egymással! Ha erre készek, akkor teremtsünk egy olyan 
félelmek nélküli atmoszférát (semleges környezet, külső közvetítő,stb.), melyben lehetőség van az 
őszinte beszédre.   

 Soha nem késő másokat is bevonni a konfliktus megoldásába. Nem kell mindenáron egyedül megol-
danunk az adott problémát!

A listát kiegészíthetjük saját aranyszabályainkkal.
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Tony 
Geudens

5.1 Értékelés

5

5. Hazatérés

Értékelés – mely több mint csupán 
egy pár kérdés az önkéntes szolgálat 
végén…

Az értékelés nem pusztán azt jelenti, hogy felte-
szünk néhány rutinkérdést, mielőtt az önkéntesek 
hazatérnek a nemzetközi önkéntes szolgálat után. 
Habár ezt a fejezetet idetettük, a „Hazatérés” részbe, 
mégis hangsúlyozni szeretnénk, hogy az értékelés az 
egész nemzetközi önkéntes szolgálat szerves részét 
kell, hogy képezze, és leginkább a 4.3 Az önkéntesek 
folyamatos támogatása című fejezetbe illene. 

Minden értékelésben van egy közös pont, mégpe-
dig az, hogy a célok elérését vizsgálja, amelyeket a 
projekt kezdetén tűztünk ki magunk elé. Bizonyá-
ra mindenki számára nyilvánvaló, hogy a projekt 
elején meg kell határozni, hogy milyen irányba 
szeretnénk haladni, azért, hogy a végén láthas-
suk, elértük-e célunkat vagy nem. Egy nemzetközi 
önkéntes szolgálat során ezek a célok különböző 
területeket fedhetnek le: a munkát és az ahhoz 
kapcsolódó eredményeket (pl. tanulási készségek, 
képzési lehetőségek, projektek kivitelezése, haté-
kony munkavégzés), a társadalmi beilleszkedést 
(új barátok szerzése, jó együttműködés a kollégák-
kal stb.), az interkulturális dimenziót (pl. az embe-
rek megismerése, a nyelv megtanulása, élmények 
az országgal kapcsolatban) és személyes dolgokat 
(pl. motiváció, honvágy, konfliktusok). És végül,
de nem utolsósorban a gyakorlati dolgok (szállás, 
étkezés, közlekedés, szabadidős lehetőségek stb.) 
megszervezését is értékelnünk kell. Ezek azok a 
területek, amelyeket a projekt során érdemes rend-
szeresen értékelni azért, hogy minél előbb javítani 
lehessen rajtuk a projektben érintett személyek 
megelégedésére.

Az értékelésnek különféle funkciói és formái le-
hetnek. Álljon itt egy rövid áttekintés az értékelés 
különféle formáiról!

Egy értékelés során azt akarjuk kideríteni, hogy a 
kitűzött célokat elértük-e – de különböző okokból:

– Talán a legismertebb értékelési forma az ösz-
szegző értékelés. Erre általában a projekt végén 
kerül sor (vagy a projekt egy bizonyos fázisa 
után): ennek során megpróbáljuk összegezni 
az addig elért eredményeket. Gyakran a projekt 
minőségét is értékeljük, ami sokszor különféle 
pozitív döntésekhez vezet: pl. oklevelet adunk az 

Értékelés – miért is?

önkéntesnek, több pénzt áldozunk a projektre, 
úgy gondoljuk, hogy ezt az élményt újra meg 
akarjuk ismételni. Ez a fajta értékelés nem túl 
kellemes, mert túl sok múlik rajta.

– A fejlesztő értékelés viszont sokkal inkább a 
folyamatra koncentrál, mint az eredményekre. 
Ezzel elsősorban azt vizsgáljuk, hogyan fejlődik 
a projekt és az önkéntes. A nemzetközi önkén-
tes szolgálat teljes időtartama alatt folyamatosan 
zajlik ez az értékelési forma, ezzel nyújtva folya-
matos visszajelzést a projektről és a benne részt 
vevő emberekről: halad-e a projekt valamilyen 
irányba, hol kell esetleg valamit másképp csinál-
ni a jövőben. Ez a mód lehetőséget ad az önkén-
teseknek, hogy kicsit kieresszék a gőzt, hangot 
adjanak véleményüknek, ötleteiknek. Ez a fajta 
értékelés kevésbé mond ítéletet, éppen ellenke-
zőleg: olyan nyílt és barátságos hangulatot te-
remt, amelyben mindenki nyugodtan elmond-
hatja aggályait. Azáltal, hogy nyílt kártyákkal 
játszunk, és mind a pozitív, mind a negatív dol-
gokról beszélünk, az önkéntest is felelőssé tesz-
szük saját tanulási folyamatáért. 

Összegző
értékelés

* az eredményre 
koncentrál 

* a múltba tekint
* ítélkezik
* összefoglal
* következmények
* valaminek a végén

Fejlesztő
értékelés

* a folyamatra  
koncentrál

* a jövőbe tekint
* segít
* utat mutat
* fejlődés
* folyamatosan
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5

Az értékelést levezető ember nagy befolyással 
van az értékelő találkozó hangulatára. Ideális 
esetben az értékelésnek támogató és konstruk-
tív légkörben kell zajlania. Ezért olyan személy 
kell, hogy vezesse az értékelést, akinek a pozíci-
ója nem túl magas, akivel az önkéntesek jól érzik 
magukat. Az értékelést vezető ember elsődleges 
dolga nem a véleménynyilvánítás, hanem in-
kább az, hogy a projekt jövőjén gondolkozzon 
az önkéntessel együtt. 

Amennyiben az önkéntesekkel egyesével érté-
kelünk, akkor az értékelést szabhatjuk az egyéni 
szükségletekhez. Így személyesebb a légkör, de 
természetesen a beszélgetés is sokkal bizalma-
sabb. A többi önkéntessel történő közös értéke-
lésnek az előnye, hogy saját élményeit mindenki 
összehasonlíthatja mások benyomásaival. En-
nek egyfajta megnyugtató és motiváló hatása 
lehet. Akármelyiket is választjuk, fontos, hogy 
az értékelést megfelelő helyen (senki se sétáljon 
át rajtunk közben, ne legyen zaj, telefoncsör-
gés stb.) és megfelelő időkeretek között tartsuk 
(mindenkinek tudnia kell, hogy meddig fog tar-
tani és hány témát érintünk).

Ha a nemzetközi önkéntes szolgálatra úgy gon-
dolunk, mint egy tanulási folyamatra, akkor 
egyértelmű, hogy a projekt sikere érdekében 
csakis fejlesztő értékeléssel tudjuk az önkén-
tes, a projekt többi résztvevőjének és magának 
a projektnek a fejlődési folyamatát a megfelelő 
irányba terelni. Ezért ez a fejezet a folyamatos 
fejlesztő értékelésre koncentrál. Egy nemzet-
közi önkéntes szolgálat végén azonban jó, ha a 
szervezet egy összegző értékelést is elvégez. Ez-
zel tartoznak a projekt támogatóinak, de saját 
maguknak is, hogy lássák, elérték-e céljaikat, és 
el tudják dönteni, újra belevágnak-e valami ha-
sonlóba vagy sem. 

Hogyan értékeljünk?

Az értékelésnek különféle formái lehetnek. Né-
melyik nagyon formális és rendszerezett, de az 
így nyert információ informális elemekkel is ki-
egészíthető.

Az iskolában általában nagyon formális érté-
kelési módszerekkel találkozunk: ilyenek pl. a 
vizsgák, mert ezekkel objektívebben lehet érté-
kelni. Egy nemzetközi önkéntes szolgálat során 
külső értékelőt lehet bevonni, aki eljön és inter-
júkat készít mindenkivel, az eredményeket egy 
táblázatba gyűjti össze, majd megmondja, hogy 
elértük-e a célokat vagy sem. Az ilyen módsze-
rek általában az összegző értékelés során hasz-
nálatosak. A fejlesztő értékelés során a legfor-
málisabb és legrendszerezettebb módszer az 
„értékelő találkozó” lenne. Ez azt jelenti, hogy 
rendszeres időközönként a projekt résztvevői 
értékelést tartanak különféle gyakorlatok segít-
ségével (lásd lejjebb). Egyazon módszer többszö-
ri használata lehetővé teszi a folyamatban lévő 
fejlődés megfigyelését. Különböző gyakorlatok
használata mindig újszerűvé és érdekessé tehe-
ti ezeket az értékelő találkozókat. Néha lehet, 
hogy nincs is szükség speciális gyakorlatokra: 
az értékelés csupán egy beszélgetés az önkéntes 
és a mentor között olyan témákról, amelyekről 
úgy érzik, hogy fontos beszélni. Természetesen, 
ha gyakorlatok segítségével értékelünk, akkor is 
teret kell hagynunk minden egyéb visszajelzés 
számára is. Ezek az értékelő találkozók az érin-
tett felek számára megfelelő lehetőséget bizto-
sítanak mind a negatív, mind a pozitív kritikai 
észrevételek megtételére. A bizalom és együtt-
működés biztos légköre mindenképpen hozzá-
járul a projekt sikeréhez. 

Az értékelést nem fontos mindig valaki mással 
együtt végezni. Az önértékelés is nagyon fontos 
értékelési eszköz, és megvan az az előnye, hogy 

az önkéntesek bármikor csinálhatják, amikor 
csak kedvük van hozzá. Ez lehetővé teszi szá-
mukra, hogy figyelemmel kísérjék saját tanu-
lási folyamatukat, emellett mindenféle érzést, 
tapasztalatot és megfigyelést számba vegyenek.
Természetesen az önértékelés eredményeit rend-
szeresen meg kell beszélni a mentorral, hiszen 
közösen vagyunk felelősek az önkéntes szolgála-
tért. Az önértékelést is készíthetjük egy táblázat 
segítségével, ami tartalmazza az önkéntes vagy 
a projekt fő céljait; de természetesen szabadabb 
formát is ölthet, lehet pl. egy napló. 

A hivatalos értékelésből és az önkéntes önér-
tékeléséből nyert információt kiegészíthetjük 
„informális értékelési” elemekkel. Ilyen pl. a 
projektről, az önkéntesről vagy a projekt más 
résztvevőiről beérkező mindenféle információ. 
Ezek rálátást nyújthatnak az önkéntes motivá-
ciójára (spontán túlórázás vagy gyakori hiány-
zás, arckifejezések stb.), a munka minőségére 
(beérkező panaszok vagy dicséretek, a munka-
végzés sebessége stb.), a munkatársakkal való 
együttműködésre (a munkatársak reakciói az 
önkéntesekkel kapcsolatban, az együtt töltött 
idő, súrlódások stb.) és így tovább. Egy formális 
értékelő találkozón érdemes megbeszélni ezeket 
a jeleket, és azzal foglalkozni, hogy mit is jelen-
tenek valójában. 

Akarsz velem értékelni?
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Tippek a nemzetközi 
önkéntes szolgálat 
során történő  
értékeléshez:

 Győződjünk meg arról, hogy célja-
inkat világosan, mérhető formában 
határoztuk meg – mik azok a kritéri-
umok, amelyek alapján azt mondhat-
juk, hogy céljaink eléréséhez a helyes 
úton járunk.  

 Ha az önkéntesek számára a nyelv ne-
hézséget okoz, alkalmazzunk vizuáli-
sabb módszereket vagy használjunk 
olyan nyelvet, amilyet az önkéntesek 
jobban beszélnek! 

 Az értékelések bizalmasak, kivéve, ha 
a résztvevők beleegyeznek, hogy az 
ott elhangzottakról másokat is tájé-
koztassunk. 

 Éppen ezért az értékelést egy nyu-
godt, csendes helyen kell tartani – te-
hát nem egy iroda közepén, ahol bárki 
bármit meghallhat.

 Rendszeresen kell értékelni azért, 
hogy a fejlődési folyamatokat nyo-
mon tudjuk követni.

 Az objektív értékelés érdekében fon-
tos, hogy ne hagyjuk magunkat sem-
mi olyasmivel befolyásolni, ami köz-
vetlenül vagy röviddel az értékelés 
előtt történt.

 Kérdéseinket próbáljuk minél semle-
gesebb formába önteni (pl. a „rossz” 
helyett mondjuk azt, hogy „ez javításra 
szorul”; vagy ahelyett, hogy „Nem gon-
dolod, hogy XYZ számára ez jobb lett 
volna?”, inkább „Mit gondolsz, hogyan 
lehetett volna ezt jobban csinálni?”)!

 Néha egyszerűbb szimbólumokat 
vagy rajzokat használni, mint elma-
gyarázni érzelmeinket. 

 Javasoljuk, hogy az önkéntesek végez-
zenek önértékelést, majd számoljanak 
be róla!

 Az értékelés mindig egy beszélgetés 
legyen (és ne egy ember előadása).

 El kell érnünk, hogy az önkéntesek 
bízzanak bennünk, mert csak így lesz-
nek őszinték hozzánk!

 Ne hagyjuk, hogy a nehézségek foko-
zódjanak: vegyük komolyan az érté-
keléseket és cselekedjünk, ha erre van 
szükség! 

 Vázoljunk fel elérendő tanulási pontokat és stra-
tégiákat, melyekkel elérhetjük ezeket – pl. egy 
lépésről lépésre típusú megközelítés keretében 
(lásd 4.2.1 Az önkéntes motiválása)!
 Rajzoljunk egy hőmérőt, majd kérjük meg az 

önkénteseket, hogy rendszeresen jelöljék be rajta 
motivációjuk mértékét (nagyon alacsony moti-
váció: 0 fok alatt, magas motiváció: 50 fok felett)!
 Kérjük meg az önkénteseket, hogy írjanak ma-

guknak egy levelet, melyben arról írnak, hogy 
szerintük mi lesz velük egy hónap múlva! Ha 
lejárt ez az idő, akkor átadhatjuk vagy elküld-
hetjük nekik leveleiket.
 Készítsünk egy „Vészjelzések”-listát (negatív 

tapasztalatok, melyek lehangolják az önkéntest) 
és egy „Pozitív jelzések”-listát (pozitív tapaszta-
latok, melyek lelkesítik az önkéntest), és figyel-
jük meg, hogy milyen gyakran bukkannak fel a 
vészjelek és milyen gyakran a pozitív jelek! Dol-
gozzunk ki olyan stratégiákat, melyek segítségé-
vel egyre több pozitív jelzés és egyre kevesebb 
vészjelzés érkezhet az önkéntesektől! 
 Rajzoljunk egy kört és osszuk fel szeletekre, mint 

egy tortát! Minden szeletbe írjunk valamit, amit 
értékelni szeretnénk! Minden önkéntesnek legyen 
valami kis jele, és kérjük meg őket, hogy a jelüket 
rajzolják be az egyes szeletekbe: ha elégedettek vol-
tak az adott dologgal, akkor inkább a kör közepe 
felé, ha nem, akkor a kör széléhez közelebb.
 Keressünk egy olyan képet, amelyen sok em-

ber/épület/dolog stb. van, és kérjük meg az ön-
kénteseket, hogy azonosítsák magukat a képen 
valakivel vagy valamivel, majd választásukat 
magyarázzák is meg (pl. „Én vagyok ez az ugró 
emberke, mert úgy érzem, sok energiám van a 
projektben” vagy „Én az autópálya vagyok, mert 
úgy érzem, hogy számomra túl gyorsan zajla-
nak az események”). Egy másik változata ennek 
a módszernek, hogy meghatározunk egy témát, 
és az önkéntesnek egy tárggyal kell szimbolizál-
nia a témával kapcsolatos érzelmeit.

Ha még több ilyen módszerre vagyunk kíváncsi-
ak, akkor utánanézhetünk a Projektmenedzsment 
című T-kitben, az értékelésről szóló fejezetben  
(letölthető a www.training-youth.net honlapról).

Néhány módszer:

Luis
Amorim

Sok szervezet számára az önkéntes szolgálat azt 
az időszakot foglalja magába, amit az önkéntes 
az adott projektben tölt; minden, ami ez előtt és 
ez után történik, kevésbé fontos. Az előző fejeze-

5.2 Utánkövetés – élet az 
önkéntes szolgálat után
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Vannak olyan célcsoportok vagy küldő szerve-
zetek, melyek esetén a nemzetközi önkéntes 
szolgálat célja, hogy a megszokott iskolai vagy 
egyéb képzési lehetőségektől eltérően más mó-
don biztosítsa a különféle készségek fejlesztését 
(nyelvi, szociális, gyakorlati készségek) a jövő-
beli boldogulás érdekében. Az ilyen esetekben 
nagyon fontos szem előtt tartani ezt a tanulási 
szempontot az egész önkéntes szolgálat során, 
de különösen akkor, amikor az önkéntesek ha-
zatérnek és életük egy új szakaszába lépnek.  
A nemzetközi önkéntes szolgálat után jobban el 
tudják dönteni, hogy mit szeretnének kezdeni 
az életükkel, hogy jövőbeli tevékenységeik so-
rán hasznát tudják-e venni annak, amit kül-
földön tapasztaltak. Pl. fogyatékosokkal végzett 
önkéntes tevékenység után az önkéntes esetleg 
kedvet kap ahhoz, hogy a hazatérés után ebben 
a szakmában helyezkedjen el, vagy lehet, hogy 
az önkéntes nagy érdeklődést tanúsít a fogadó 
ország nyelve iránt stb. A küldő szervezetnek 
nagyon fontos szerepe van abban, hogy az ön-
kéntes hazatérte után segítse őt új tanulási vagy 
szakmai terveinek megvalósításában.

Hazatérés külföldről
Az önkéntesek gyakran szenvednek kulturális 
sokktól a hazatérés után is. Az önkéntesek olyan 
dolgokat éltek át, amilyeneket az otthon maradot-
tak nem feltétlenül értenek meg. Az önkéntesek 
egy fejlődési folyamaton mentek át a szolgálat so-
rán anélkül, hogy ezt otthon bárki is tudná. Lehet, 
hogy az önkéntes viselkedése megváltozott, és ez 
nem tetszik mindenkinek, hiszen az otthoniak 
ugyanazt az embert várják vissza, aki elment tőlük 
pár hónappal korábban. Az önkéntesnek is meg-
vannak az elképzelései az emberek reakcióit illető-
en, de a valóságban általában minden másképpen 
történik. 

Az önkéntesek gyakran panaszkodnak, hogy 
szinte senki sem foglalkozik a külföldi önkéntes 
szolgálat befejezése utáni igényeikkel, és hogy a 
legtöbb esetben hazatérésük után beilleszkedési 
problémáik vannak. Külföldi tartózkodásuk során 
(többnyire) ők voltak a figyelem középpontjában
és sok új dolog történt velük, míg hazatérés után 
újra szembe kell nézniük régi életükkel. Úgy tűnik, 
az önkéntesek ugyanoda tértek vissza, ahonnan 
elindultak. 

De a hazatérés nem kell, hogy mindennek a végét 
jelentse – ha megfelelően tervezünk, akkor ez egy 
új élet kezdete lehet. Remélhetőleg az önkéntesek 
külföldön sok érdekes élményt szereztek – a ta-
pasztalatszerzést folytatni lehet. A fogadó szerve-
zet mentorának nélkülözhetetlen szerepe van az 
önkéntes tanulási folyamatának nyomon követé-
sében és optimalizálásában a projekt ideje alatt, de 
a küldő szervezet feladata a hazatérés utáni lehe-
tőségek biztosítása. A küldő szervezet segítséget és 
iránymutatást nyújthat ahhoz, hogy az önkéntes 
kezdjen valamit a szolgálata során megszerzett ta-
pasztalatokkal. 

A szolgálat utáni lehetőségekről valójában már a 
nemzetközi önkéntes szolgálat kezdetekor el kell 
gondolkodni. Ez nem okozhat különösebb gondot 
a küldő szervezetek számára, hiszen ők a felelősek 
a szolgálat előtt az önkéntesek felkészítéséért is. 
Érdemes közösen kidolgozni egy akciótervet, az 
önkéntes és a küldő szervezet érdeklődési körének, 
igényeinek megfelelően. Az utánkövetés nem más, 
mint annak vizsgálata, hogy a nemzetközi önkén-
tes szolgálattal elértünk-e minden kitűzött célt. 

A hazatérést követő találkozók

Javasolt az utánkövetés részeként egy vagy több 
találkozót megbeszélni az önkéntesekkel – akár 
csoportosan, akár egyenként –, hosszú távú ön-
kéntes szolgálat esetén mindkét megoldást érde-
mes alkalmazni.

Egy ilyen hazatérés utáni találkozó az alábbi cé-
lokat szolgálhatja:

– A nemzetközi önkéntes szolgálat általános ér-
tékelése.

– Az elvárások és célok összevetése a konkrét 
eredményekkel.

– Segítségnyújtás az önkéntesnek abban, hogy 
a negatív élményeket is úgy tudja feldolgozni, 
hogy azokból minél többet tanuljon. 

– Az önkéntes segítése különösen komoly visz-
szailleszkedési problémák esetén (hazatérés 
utáni kulturális sokk).

– Lehetőség biztosítása az önkéntes számára, 
hogy megossza élményeit hasonló dolgokat 
tapasztalt, más önkéntesekkel.

– Az önkéntesek megismertetése más önkéntes 
szolgálati lehetőségekkel vagy feladatokkal a 
küldő szervezetnél vagy más szervezeteknél. 

Tanulási és szakmai lehetőségek

tekben láthattuk, milyen fontos a felkészítés egy 
külföldi tartózkodás sikere érdekében. De a kül-
földi szolgálat után is nagyon sokféle lehetőség 
van az utánkövetésre – ezeket figyelembe kell
vennünk a nemzetközi önkéntes szolgálat ter-
vezése során.
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Az utánkövetés nem csak az önkéntesek számá-
ra hasznos. A küldő szervezetek is felfoghatják a 
nemzetközi önkéntes szolgálatot tanulási tapasz-
talatként: olyasmiként, amiből sokféle módon 
profitálhatnak. A tapasztalatok értékelése után az
utánkövetés a küldő szervezetek számára az aláb-
biakat jelentheti:
– Egy bizonyos partnerségi kapcsolat folytatása 

vagy megszakítása.
– Új partnerek keresése ugyanezen vagy más 

munkaterületeken. 
– Új munkamódszerek alkalmazása az önkénte-

sek javaslatai alapján vagy a fogadó szervezetnél 
megfigyelt jó példák alapján.

A küldő szervezet a hazatért önkénteseket mun-
kájában fontos erőforrásként tudja használni, 
például: 

– A küldő szervezet javasolhatja az önkéntesnek, 
hogy kapcsolódjon be aktuális tevékenységeik-
be és ossza meg velük külföldi tapasztalatait. 

– Az önkéntes – tapasztalatai átadásával – segít-
het az új önkéntesek kiválasztásában és felké-
szítésében. 

A fogadó szervezet is levonhatja a tanulságokat 
a nemzetközi önkéntes szolgálatból, megerősít-
heti vagy felülvizsgálhatja együttműködési stra-
tégiáit, és az önkéntes segítségével fejlesztheti 
tevékenységeit. Az önkéntes szolgálat értékelése 

Társadalombiztosítás

Egy másik figyelemre méltó téma a társadalom-
biztosítás. A legtöbb európai országnak nin-
csen az önkéntesek jogállásáról szóló törvénye, 
ezért a külföldi önkéntesség gyakran hatással 
van olyan társadalombiztosítási kérdésekre, 
mint a munkanélküli juttatások, lakhatási tá-
mogatások, minimálbér stb. A legtöbb, hosszú 
távra külföldre utazó önkéntesnek le kell mon-
dania szociális juttatásairól, mihelyt hazáját el-
hagyja. De néha a hazatérés után az önkéntesek 
el is veszítik jogosultságukat a különféle jutta-
tásokra vagy diákkedvezményekre. A nemzeti 
hatóságok nagyon bürokratikusak tudnak len-
ni, és nehezen fogadják el az önkéntesek által 
benyújtott igényléseket – ezért a küldő szerve-
zeteknek gyakran közvetítőként kell fellépni-
ük a hatóságok és az önkéntesek között, hogy 
elmagyarázzák, miről is szól az önkéntes szol-
gálat. Ezekre az eshetőségekre jobb előre felké-
szülni, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges 
kellemetlenségek az önkéntes hazatérése után. 

Utánkövetés küldő és fogadó  
szervezetek számára

után a fogadó szervezet is dönthet úgy, hogy az 
önkéntes javaslatai alapján új munkamódszere-
ket és feladatokat vezet be, vagy lehet, hogy egy-
szerűen csak felismeri, hogy némi változtatással 
a dolgok jobban is mehetnének. Nagyon gyakran 
hasznos, ha sikerül a külföldi önkéntes szemével 
néznünk szervezetünkre: így jobban tudatosodik 
bennünk, hogy mit hogyan csinálunk és min ho-
gyan lehetne javítani. 

Luba
Pavlovova

A nemzetközi önkéntes szolgálat egy olyan 
nagyszerű kaland, amely segíti a rászoruló 
közösségeket, és amely során az önkéntes is új 
készségeket sajátíthat el. Néhány küldő szer-
vezet azzal a fő céllal küldi külföldre az ön-
kénteseket, hogy tanulási tapasztalatokat és új 
készségeket szerezzenek, és ezáltal munkaerő-
piaci helyzetük erősödjön. Habár korábban 
már esett szó az önkéntes személyes fejlődése 
és a társadalom számára nyújtott emberbará-
ti segítség közötti egyensúly szükségességéről 
(lásd 1.4 A nemzetközi önkéntes szolgálatban 
való részvétel okai), mégis hibát követnénk el, 
ha nem tekintenénk át, hogy milyen haszonnal 
járhat az önkéntes szolgálat az önkéntesek szá-
mára. Példák az önkéntes szolgálat során elsa-
játítható készségekre:

– Élettapasztalat és érettség, ami hatással lehet 
a személyes és a szakmai fejlődésre.

– Kommunikációs készségek: az önkéntesek 
képessé válhatnak az emberekkel való jó 
együttműködésre, kapcsolatok és partnersé-
gek kialakítására személyes és szakmai szin-
ten. 

– Kommunikációs készségek olyan értelem-
ben, hogy a „külföldre szakadt” önkéntesek 
gyakran többféle kommunikációs eszköz 
használatát is megtanulják (internet, e-mail, 
telefon stb.).

– Megtanulnak csapatban dolgozni és dönté-
seket hozni; rugalmassá és önállóvá válnak. 

– A fiatalok sokféle szakmai ismeretet és
gyakorlati készséget is elsajátítanak kü-
lönféle munkaterületeken – mint példá-
ul az adminisztráció, a szociális ellátás, az 
interkulturális kommunikáció, a könyvvitel 
vagy a környezetvédelem terén.

5.3 Az önkéntes szolgálat 
hivatalos elismerése
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– Nyelvi készségeket is elsajátítanak, mivel hosz-
szabb ideig a saját anyanyelvüktől eltérő nyel-
vi környezetben tartózkodnak.

– Interkulturális készségeket, egy másik kultú-
ra iránti megértést: azt, hogy ne ítélkezzenek 
túl gyorsan, vagy ne értelmezzenek félre vala-
milyen viselkedést; a többértelműség elfoga-
dását: azt, hogy megpróbálják a dolgokat más 
szemszögből látni.

Fontos, hogy mindezeket a készségeket hivata-
losan is elismerjük valamilyen szinten, és lehe-
tőleg dokumentáljuk, mert ez befolyással lehet 
az önkéntesek munkakeresési lehetőségeire. A 
nemzetközi önkéntes szolgálat egy olyan tapasz-
talat lehet, amelyet manapság már sok munka-
adó elvár. Ha megfelelően dokumentált és hi-
vatalossá van téve, az önkéntes szolgálat alatt 
elvégzett munka és képzések mindenképpen az 
önkéntesek hasznára válnak, és önéletrajzukban 
is jól fognak mutatni.

Az elismerések és a hivatalos igazolások széles 
skálán mozognak Európában. Egyes országok-
ban az önkéntesnek kell listát vezetnie eredmé-
nyeiről, míg más országokban a szervezetnek 
külön engedélyre van szüksége, hogy az önkén-
tes számára oklevelet bocsáthasson ki a frissen 
szerzett készségekről. Néhány munkaadó kap-
csolatba lép az önkéntes ajánlójával, míg mások 
csak a diplomákra és különféle egyéb papírokra 
kíváncsiak. Így tehát mindig az önkéntes hely-
zetétől függ, hogy éppen milyen hivatalos elis-
merésnek veszi hasznát.

Egy egyszerű és megszokott módja az önkéntes 
szolgálat során szerzett készségek dokumentá-
lásának az oklevél. Ez egy hivatalos írásos nyi-
latkozat arról, hogy az önkéntes egy bizonyos 
időszakban az adott fogadó szervezetnél részt 
vett a nemzetközi önkéntes szolgálatban. Azért, 
hogy ez az oklevél nagyobb hangsúlyt kapjon, az 
alábbiakat tehetjük: 

– Részletezzük az önkéntes szolgálat alatt vég-
zett feladatokat és felelősségeket.

– Írjunk az oklevél mellé egy ajánlólevelet.

– Az oklevélben adjuk meg néhány ajánló elér-
hetőségeit is.

– Magyarázzuk meg, hogy az önkéntes milyen 
készségeket sajátított el szolgálata során.

– Állítsunk össze egy portfóliót az önkéntes 
által végzett feladatok eredményeiről (képek, 
cikkek, az önkéntes által szervezett esemé-
nyek plakátjai stb.).

– Próbáljunk meg kapcsolatba lépni olyan ok-
tatási intézményekkel vagy hatóságokkal, 
melyek a nemzetközi önkéntes szolgálat alatt 
bekövetkezett ismeretszerzést hivatalosan el-
ismerik. 

– Az oklevél külalakja is nagyon fontos – lás-
suk el a szükséges aláírásokkal és pecsétekkel, 
hogy hivatalosan nézzen ki. 

– Az oklevelet mindenképpen valamely világ-
nyelven állítsuk ki (vagy két nyelven), gondol-
va annak későbbi olvasóira.  
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Tony
Geudens

6. Amire még gondolnunk kell

6.1 Önkéntes szolgálat hátrányos 
helyzetű fiatalok számára

Mindenekelőtt legyünk nagyon óvatosak a „hátrá-
nyos helyzetű” fiatalok kifejezéssel, mert nagyon sok
negatív értelmezés kapcsolódik ehhez, így könnyen 
megbélyegzi azokat az embereket, akikről ebben a 
fejezetben szó lesz! Ezek a fiatalok többnyire nem
akarják, hogy hátrányos helyzetűként emlegessék 
őket. Ehelyett talán a „társadalmi kirekesztés” fogal-
ma lenne megfelelőbb, mert ez nem az emberekre 
vonatkozik, hanem arra a helyzetre, amely kirekeszti 
ezeket a fiatalokat és csak korlátozott mértékben biz-
tosít számukra lehetőségeket. Ráadásul a hátrányos 
helyzet és a társadalmi kirekesztés fogalma aszerint 
is változik, hogy az egyes ember honnan jön. Svédor-
szágban egy munkanélküli hátrányos helyzetűnek 
számít, míg ugyanez Észak-Angliában elképzelhe-
tetlen, mivel ott a magas munkanélküliségi ráta mi-
att a népesség nagy része társadalmi kirekesztettség-
re lenne kárhoztatva – ami nem így van. Ugyanígy 
az, hogy valaki nő, még nem feltétlenül jelent társa-
dalmi kirekesztettséget, de néhány bevándorló cso-
portban a nőknek kevesebb lehetőségük van, mint 
a férfiaknak. Ez attól is nagymértékben függ, hogy
egy ember hogyan kezeli az adott társadalmi hely-
zetet. Ha valaki egy etnikai kisebbséghez tartozik, 
nagyon könnyen szembetalálhatja magát a társadal-
mi kirekesztéssel; de az is lehet, hogy minden olyan 
lehetőséghez hozzájut, mint a társadalom bármely 
másik tagja. Ezért ebben a fejezetben olyan fiata-
lokról beszélünk, akik speciális odafigyelést és több
erőforrást igényelnek ahhoz, hogy részt vehessenek 
az önkéntes szolgálatban. 
Az elmúlt években sok szó esett a nemzetközi önkén-
tes szolgálatról és arról, lehet-e ez egy jó módszer a 
társadalmilag kirekesztett fiatalok életminőségének
javítására. A nemzetközi önkéntes szolgálat azon-
ban nem lehet ennek a célcsoportnak a végcélja, ami 
után már nem történik semmi. Ez csak egy lépés a 
nehéz helyzetben lévő fiatal életében. A nemzetközi
önkéntes szolgálaton kívül is léteznek még más fon-
tos célok, amelyekről már akkor beszélni kell, amikor 
megkezdjük az együttműködést ezekkel a fiatalokkal
(pl. függetelen élet, munkahely stb.). Nagy a valószí-
nűsége, hogy az ifjúsági vagy szociális munkásnak
jut eszébe a nemzetközi önkéntes szolgálat és nem a 
nehéz helyzetben lévő fiatalnak.
A társadalmilag kirekeszett emberekkel való fog-
lalkozás nagyfokú érzékenységet és különleges oda-
figyelést igényel. Ezért érdemes olyan szervezetekkel
együttműködni, amelyeknek már van némi tapasz-
talatuk a társadalmi kirekesztettség terén. Ha nehéz 
helyzetben lévő fiatalokkal foglalkozunk, az mindig
több munkát igényel, mint a „klasszikus” célcso-

port. Ennek ellenére a társadalom számára talán a 
legszükségesebb és leghasznosabb az, ha lehetőséget 
biztosítunk a leginkább rászoruló fiataloknak arra,
hogy külföldre utazzanak és részt vegyenek egy pro-
jektben. 

Hátrányos helyzet…?

Felkészülés a nagy ugrásra

Nos, ha hátrányos helyzetű önkénteseink nagyobb 
figyelmet igényelnek, akkor mi is az, amire tulajdon-
képpen figyelni kell? Az önkéntesek felkészítésének
egyik alapelve a bizonytalanság csökkentése. Az új 
és bizonytalan helyzetek félelmet keltenek, főleg, ha 
valakinek még nincs nagy gyakorlata az ilyenek ke-
zelésében. 
Legtöbb esetben a társadalmilag kirekesztett fia-
taloknak csak nagyon kevés lehetőségük van arra, 
hogy külföldre utazzanak vagy új helyzetekkel 
egyedül birkózzanak meg. A nemzetközi önkéntes 
szolgálatra való felkészítés egyik módja az, hogy 
a fiatalokat fokozatosan megismertetjük olyan
helyzetekkel, amilyenekbe később, önkéntesként 
kerülhetnek. Nemzetközi ifjúsági cserében való
részvétel vagy egy nyaralás is sokat segíthet abban, 
hogy a fiatal átérezhesse, milyen egy ideig külföldön
tartózkodni (vonatjegyeket venni, szembesülni az-
zal, hogy az emberek más nyelvet beszélnek vagy 
más a vallásuk stb.); de így mégis biztonságban 
érezheti magát, mert barátokkal van, akikkel egy 
nyelvet beszél. Egyéb módszereket és technikákat 
az interkulturális érzékenység fejlesztésére Az inter-
kulturális tanulás című T-kitben találhatunk (mely 
letölthető a www.training-youth.net honlapról). Az 
önkéntes szolgálatot, mint olyat is tudatosítani kell 
a fiatalban – amit a legjobban úgy érhetünk el, ha a
fiatal közvetlen környezetében egyre inkább bevon-
juk őt különféle önkéntes tevékenységekbe. Mielőtt 
például elutaznának egy ökológiai projektre, érde-
mes bevonni őket egy helyi környezetvédelmi szer-
vezet munkájába. Így az önkéntes már ráérezhet an-
nak az ízére, hogy milyen egy projektben dolgozni, 
feladatokat elvégezni, másokkal együttműködni. A 
külföldi tartózkodás először lehet rövidebb, de igény 
szerint fokozatosan hosszabbítható, vagy később le-
het egy hosszabb nemzetközi önkéntes szolgálat.
Az önkéntesnek úgy is segíthetünk az új helyzettel 
való boldogulásban, hogy a projekthez csatlako-
zik egy ismerős. Ez lehet egy barát, ifjúságsegítő,
egy másik hasonló helyzetben lévő, hasonló korú 
önkéntes vagy valaki, aki az önkéntes anyanyelvét 
beszéli. Ha az önkéntessel még a (hosszú távú) szol-
gálat előtt meglátogatjuk a projektet, akkor ezzel is 
csökkenthetjük aggodalmát, „Vajon hová is fogok 
kerülni?”-érzését.
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Nagyon fontos, hogy önkénteseinkkel bizalmas 
kapcsolatot alakítsunk ki: ezért tanácsos rend-
szeres találkozókat szervezni, hogy lássák, tisz-
teljük és meghallgatjuk őket. Mindig vonjuk be 
az önkénteseket az őket érintő döntésekbe. Rá-
adásul, ha az önkénteseket olyan országba küld-
jük, ahol ugyanaz a hivatalos nyelv, mint otthon, 
akkor a helyzet kevésbé tűnhet megerőltetőnek 
és riasztónak az önkéntesek számára.
Nagyon fontos az is, hogy hogyan állunk hozzá 
az egész projekthez és a felkészítéshez. Különö-
sen akkor, amikor olyan önkéntesekkel foglal-
kozunk, akik tanulási nehézségekkel küzdenek 
vagy akiknek iskolásélete rövid vagy viharos 
volt, egy komoly, tudományos megközelítés 
meglehetősen sok akadályba ütközne. Néhány 
önkéntes akár (fél)analfabéta is lehet – tehát 
ilyen esetekben a vizuális eszközök (videó, ké-
pek stb.) vagy a beszélgetések bizonyulhatnak a 
legjobb módszernek. Legjobb, ha minden olyan 
dolgot elvetünk, ami az iskolára emlékeztetheti 
a fiatalokat. Ilyenkor az új készségek, feladatok
vagy nyelv elsajátításának legjobb módja a ta-
pasztalati tanulás (learning by doing) a munka-
végzés során.
Az önkéntes szolgálat egyik célja, hogy némi 
alapvető önbecsülést adjon az önkéntesnek, és 
hogy az önkéntest elmozdítsa a társadalom pe-
reméről. Az elért eredmények növelik az önbe-
csülést, a kudarcok viszont erősen csökkentik, 
különösen akkor, ha az önkéntes felelősséget 
érez tetteiért. Ezért nagyon fontos, hogy bizto-
sítsuk a folyamatos sikerek elérését az önkén-
tesek számára – először kisebb feladatok, majd 
egyre nagyobb kihívások elé állítva őket, de 
mindezt úgy, hogy mindig elegendő segítség és 
értékelési lehetőség álljon az önkéntesek ren-
delkezésére. A pozitív visszajelzés (olyan fontos 
emberektől, mint a kollégák vagy a kortársak) 
nagyon fontos az önbecsülés kialakításában. 
A kudarcokat ne fújjuk fel túlságosan, inkább 
vonjuk le belőlük a tanulságokat a jövőre néz-
ve! De a munka mellett fontos az is, hogy olyan 
hangulatot teremtsünk (egy kis beszélgetéssel, 
viccekkel, apró figyelmességekkel), melyben az
önkéntes el tud lazulni. Figyeljünk viszont arra, 
nehogy olyan helyzetet teremtsünk, amiben az 
önkéntes rosszul érzi magát vagy terhesnek érzi 
a helyzetet, mert eltúlozzuk a kedveskedést (lásd 
4.2.1 Az önkéntes motiválása)!
Néha a motiváció okozza az egyik legnagyobb 
problémát a társadalmilag kirekesztett fiatalok
számára, különösen, ha az önkéntes szolgálat 
ötlete valaki mástól származik. Ezért nagyon 
fontos, hogy nyomon kövessük és – az önkén-
tesek motivációjáról szóló fejezetben találha-
tó módszerekkel – fenntartsuk az önkéntesek 
lelkesedését. Az önkéntes csak úgy tudja meg-

őrizni erős motivációját, ha nem vesztegetjük az 
időt; és minél előbb elindul a szolgálati helyére 
azután, hogy rászánta magát a nemzetközi ön-
kéntes szolgálatban való részvételre. Nemcsak 
az önkéntesek motivációjára kell azonban fi-
gyelnünk: ne felejtsük el, hogy ők is egy kisebb 
közösség tagjai – érdemes a családnak és a ba-
rátoknak is elmagyarázni néha, hogy miben is 
vesz részt az önkéntes. 
Fontos, hogy a hátrányos körülményekkel ren-
delkező önkéntesek felkészítését személyre 
szabottan végezzük, mivel minden egyes fiatal
számára más dolog jelenthet nehézséget. Ezért 
érdemes olyan ifjúságsegítőket bevonni a felké-
szítésbe, akik személyesen ismerik az önkénte-
seket – azért, hogy minden egyes önkéntes igé-
nyeivel és problémáival foglalkozni tudjunk. 

Ennek a célcsoportnak a sokfélesége miatt lét-
fontosságú, hogy a küldő és a fogadó szervezet 
tisztázza, hogy az adott önkéntesnél pontosan 
miben is nyilvánul meg a hátrányos helyzet. 
Mindkét félnek részletesen meg kell ismerked-
nie az önkéntes életrajzával. Itt azonban felme-
rül a bizalmas adatok kérdése: kivel mit közlünk 
az önkéntessel kapcsolatban? Talán a fogadó 
szervezet mentora az a személy, akinek részle-
tes információra van szüksége ahhoz, hogy az 
önkéntessel megfelelően tudjon foglalkozni és 
hogy biztosítani tudja minden érintett fizikai
és erkölcsi épségét. Említést kell tenni minden 
korábbi egészségügyi vagy drogproblémáról, 
valamint bűncselekményekről (lopás, szexuális 
erőszak stb.), lehetőleg az önkéntes beleegyezé-
sével. A fogadó szervezet más munkatársainak 
vagy önkénteseinek természetesen nem kell fel-
tétlenül tudniuk ezekről a személyes ügyekről, 
hacsak ezek ismerete nem nélkülözhetetlen az 
önkéntessel való együttműködéshez. 

Az önkéntes szolgálat során nagyon fontos, hogy 
segítsük az önkéntest annak érdekében, hogy 
meg tudjon birkózni az új helyzettel. Ahogyan 
azt már említettük a 4.3 Az önkéntes folyama-
tos támogatása című fejezetben, több területen 
is segítséget kell nyújtanunk az önkéntes szá-
mára: interkulturális területen (meg kell neki 
magyarázni a kulturális különbségeket és félre-
értéseket), szakmai területen (képzések: a mun-
kakörnyezet és a feladatok bemutatása) és az 
önkéntes mindennapi magánéletében (segítség 
a szabadidő hasznos eltöltésében: társas össze-
jövetelek szervezése azért, hogy az önkéntes új 
embereket ismerhessen meg stb.). Fontos, hogy 
semmilyen készséget vagy tudást ne tekintsünk 
magától értetődőnek.

Ha nehézségek merülnek föl…
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Ha az önkéntesek csak korlátozott mértékű szo-
ciális készséggel rendelkeznek vagy nyelvi prob-
lémáik vannak, akkor szabadidejüket úgy kell 
megszervezni, hogy ennek során mindent meg-
kaphassanak, amire szükségük van: barátokat, 
ismerősöket  – akik az önkéntes anyanyelvét be-
szélik –, bulikat stb. Kortárs csoportok nagyon 
hasznosak lehetnek – mutassuk be az önkénte-
seket olyan helyi fiataloknak, akiknek hasonló a
zenei ízlésük, akik hasonló háttérrel rendelkez-
nek, akik beszélik az önkéntes anyanyelvét vagy 
valamilyen hasonló nyelvet stb.! Az önkéntesek-
nek szükségük van arra, hogy valamilyen cso-
porthoz tartozzanak; a projektnek figyelnie kell
arra, hogy ezt az igényt ki tudja elégíteni. 
Az önkéntes jólétének biztosításához fontos a 
kapcsolattartás az „otthoniakkal”. Ez jó lehe-
tőség az önkéntes számára, hogy beszélhessen 
valakivel, akit ismer, a saját nyelvén vagy a saját 
dialektusában. Az otthoniak így jelezhetik az 
önkéntesnek, hogy érdekli őket, hogy az önkén-
tes éppen mit csinál, és még nem felejtették el. 
Fontos, hogy az önkéntes rendszeresen találkoz-
zon mentorával, akivel beszélhet a munkáról, 
életkörülményeiről, érzéseiről és motivációjá-
ról. Ezzel tudjuk lemérni azt, hogy az önkéntes 
még mindig lelkesedik-e a projektért (lásd még 
4.3 Az önkéntesek folyamatos támogatása). Ha 
a motiváció csökken, akkor adjunk az önkéntes-
nek egy kicsit több időt szórakozásra vagy más 
szabadidős tevékenységekre!

Az önkéntessel együtt készítsünk elő egy vész-
helyzeti akciótervet arra az esetre, ha tényleg 
valami nagy baj történik: rendkívüli honvágy, 
problémák a munkában, balesetek és hasonlók. 
Az akcióterv része lehet egy telefonszám, egy le-
zárt boríték némi pénzzel, egy csomag cigaretta 
olyan önkéntes számára, aki éppen most szo-
kott le a dohányzásról stb. A projektben érintett 
minden személynek (önkéntes, fogadó szervezet, 
ifjúságsegítő a küldő országban) ismernie kell az
akciótervet.

Ha a nyelv problémát jelent, koncentráljunk a 
vizualitásra – szóbeli magyarázatok helyett in-
kább mutassuk meg, hogy mit szeretnénk! A 
legjobb, ha gyakorlati feladatok közös elvégzésére 
fektetjük a hangsúlyt. A szabadidőben is próbál-
junk olyan lehetőségeket biztosítani az önkéntes 
számára, melyek során nonverbális tevékenysé-
gekben tud másokkal együtt részt venni. Például 
elmehetünk dartsot játszani ahelyett, hogy egy 
kocsmába mennénk beszélgetni. Az utazásunk-
ról nem mesélünk, hanem fotókat mutatunk. A 
barátokkal való beszélgetést felválthatja a közös 
sportolás. Az önkéntes az ilyen jellegű tevékeny-
ségek során is meglehetősen sok szót fog elsajá-

títani. A felkészítés során az önkéntesnek meg 
kell tanítanunk a nonverbális kommunikációt. 
Különféle interaktív nyelvtanítási módszereket 
találhatunk A nyelvtanulás módszertana című 
T-kitben (letölthető a www.training-youth.net 
honlapról). 

Még nincs vége
Ami számít a „klasszikus” önkéntesek esetén, 
az valószínűleg duplán számít a hátrányos hely-
zetű önkéntesek esetén. A nemzetközi önkéntes 
szolgálatnak a hazautazással még nincs vége! Az 
egyik dolog, amivel minden önkéntes szembe-
találja magát, a hazatérést követő sokk. Előfor-
dulhat, hogy az önkéntes a nemzetközi szolgálat 
során rengeteget változott, otthon viszont szinte 
minden változatlan. Otthon a család és a barátok 
azt várják, hogy ugyanaz az ember tér haza, aki 
elment, és a kísértések is ugyanazok maradtak 
(drogok, bűnözés, szociális problémák stb.). Így 
nyilvánvaló, hogy a hazatérésre is alaposan fel 
kell készülni, hogy az önkéntes szembe tudjon 
nézni régi életével és az emberekkel, akik nem 
mentek át olyan élményeken és fejlődési folyama-
ton, mint ő. 

Ha fiatalokkal dolgozunk, fontos, hogy a szolgá-
lat végén egy listát készítsünk arról, hogy miket 
tanultak és tapasztaltak külföldi önkéntes szol-
gálatuk során. Az önkéntesek önbecsülése szem-
pontjából mindenképpen hasznos, ha látják a fej-
lődést, és az elért eredményekről beszélni tudnak 
valakivel – elmondhatják, mit éreznek. Ez társa-
dalmi rangot és elismerést jelent az önkéntesek 
számára, amiben korábban esetleg nem volt ré-
szük. Másként is érzékeltethetjük az önkéntesek-
kel, hogy mennyire értékeljük a munkájukat: pl. 
ha bevonjuk őket a következő önkéntesgeneráció 
felkészítésébe. Ezzel is bizonyíthatjuk számukra, 
hogy most már rendelkeznek valami nagyon ér-
tékessel – olyan tapasztalataik vannak, melyeket 
érdemes másokkal megosztani. A küldő szerve-
zetnél dolgozó ifjúságsegítőnek is nagyon fon-
tos szerepe van – főleg, ha az önkéntes számára 
a külföldi szolgálat nem jelentett egyértelműen 
pozitív élményt. Ilyenkor az ifjúságsegítő dolga,
hogy segítsen az önkéntesnek a tapasztalatokból 
levonni a megfelelő következtetéseket és legyőzni 
a kudarcérzetet.       

A hazatérés könnyűnek tűnhet, de – éppen a 
hátrányos szociális háttérrel rendelkező fiatalok
esetén – szembesülnünk kell rengeteg gyakorla-
ti intéznivalóval – mint pl. lakhatási támogatás, 
munkanélküli segély, tb-támogatás visszaszerzé-
se azután, hogy az ember egy ideig külföldön volt 
és nem volt a rendszer részese.
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Az önkéntesnek vissza kell kerülnie a szociális jut-
tatások rendszerébe, és ebben nagymértékben rá 
lesz szorulva a küldő szervezet mentorának segít-
ségére (lásd még 5.2 Utánkövetés – élet az önkén-
tes szolgálat után). Mindezen gyakorlati tenniva-
lók mellett a nemzetközi önkéntes szolgálat vége 
és a hazatérés után az önkéntessel együtt el kell 
gondolkodnunk, hogy melyek azok a következő 
lépések, amelyeket meg kell tennünk azért, hogy 
elérjük a projekt elején (remélhetőleg együtt) kitű-
zött célokat. Ha a kitűzött cél a nagyobb független-
ség elérése volt, és a külföldi szolgálat során ezt az 
önkéntes el tudta érni, akkor lehet, hogy a hazaté-
rés után az önkéntes kész arra, hogy a saját lábára 
álljon és önálló életet kezdjen. Ha ez nem így van, 
akkor érdemes esetleg egy hosszabb önkéntes szol-
gálatba belevágni. Lehet, hogy az önkéntes meg-
felelően képzetté vált arra, hogy a fogadó szerve-
zetnél végzett tevékenységekhez hasonló munkát 
találjon, vagy esetleg ilyen irányú tanulmányokat 
kezdjen el. A lényeg, hogy az önkéntes végre meg-
felelő terveket szőjön jövőjével kapcsolatban.

Luis
Amorim

6.2 A társadalmi nemek7 a 
nemzetközi önkéntes

 szolgálatban

Az önkéntes programok és tevékenységek során 
sok szervezet nagy hátránynak érzi a férfiak hiá-
nyát. A szociális területen működő szervezetek 
többnyire a társadalom lekicsinyített másai. Ha 
férfiak és nők egyenlő számban vennének részt
az önkéntességben, a szociális szektor egy pozitív, 
gondoskodó férfiképet mutathatna, és más férfiak
számára szerepmodelleket kínálhatna, akik éppen 
azért vonakodnak részt venni az önkéntességben, 
mert nincs előttük olyan férfi példa, amivel azono-
sulhatnának. Álljon itt néhány javaslat, melyekkel 
egy önkéntes szolgálat során javítani tudunk a ne-
mek arányán: 

 Kérdezzük meg korábbi és jelenlegi férfi önkén-
teseinket, hogy miért vesznek részt a nemzetkö-
zi önkéntes szolgálatban!

 Kérdezzünk meg más férfiakat (olyanokat, akik
nem szervezetünk tagjai), hogy mivel lehetne 
őket rávenni arra, hogy részt vegyenek egy nem-
zetközi önkéntes szolgálatban! 

 A válaszokat használjuk fel egy toborzószöveg 
megírásához, amely az ő igényeiket célozza meg; 
és programjainkat is módosítsuk ennek megfe-
lelően!

 Használjunk férfi szónokot is, amikor program-
jainkról nagyobb közönség előtt beszélünk!

 Kiadványainkban férfi önkéntesek képeit is
használjuk! (Pl. ha férfi önkéntesek tipikus női
munkákat végeznek, gyerekekkel foglalkoznak, 
főznek, ez segíthet más férfiaknak az ilyen fela-
datokkal való azonosulásban. Mutathatunk 
viszont olyan képeket is, ahol férfiak tipikus
férfimunkákat végeznek, mint például egy fahíd
építése az erdőben – így talán férfiak számára is
vonzóbbá tehetjük programjainkat.)

Mi köze ehhez a társadalmi  
nemeknek?

A statisztikák szerint több a női, mint a férfi ön-
kéntes. Pl. az Európai Önkéntes Szolgálatban – az 
Európai Bizottság programja (lásd még 2.3 Finan-
szírozás és költségtervezés) – 1999-ben jelentő-
sen több női önkéntes vett részt (75%), mint férfi
(25%). Úgy tűnik, hogy a nyugati társadalmakban 
több nő hajlandó önkéntes szolgálatot vállalni. 

Nem mindig könnyű megmagyarázni, hogy miért 
önkénteskedik több nő, mint férfi. Néhány tradi-
cionális állásponton lévő ember ezt a különbséget 
azzal magyarázza, hogy a nőkben eredendően na-
gyobb természetes érdeklődés mutatkozik a gon-
dozói tevékenységek iránt. Alapul véve azt a tényt, 
hogy a szociális ellátás területén adódik a legtöbb 
önkéntes tevékenység, valamint, hogy a ma társa-
dalmában is még sok nő tölt be elsősorban gondo-
zói szerepet (pl. anya, háziasszony, ápolónő stb.), 
az önkéntes szolgálat vonzóbbnak tűnhet a nők 
számára. A mi véleményünk az, hogy a nők szere-
pe – mint gondozó –szocializálódás eredménye és 
nem velünk született adottság. Mégis, a gondozás 
és az önkéntesség máig női tevékénységnek szá-
mít, ezért aztán több nő megy nemzetközi önkén-
tes szolgálatra, mint férfi.

A férfiak általában kevésbé pozitívan viszonyul-
nak az önkéntes tevékenység gondolatához. A 
férfiak a szociális és kulturális területen végzett,
nem fizetett tevékenységeknek alacsony társadal-
mi rangot tulajdonítanak, és ez csökkenti moti-
vációjukat arra nézve, hogy részt vegyenek egy 
nemzetközi önkéntes szolgálatban. Mindemellett 
az önkéntes szolgálat sok olyan tulajdonságot vár 
el az önkéntesjelöltektől, melyekkel inkább a nők 
rendelkeznek – megintcsak a szocializációs fo-
lyamatoknak köszönhetően (pl. interperszonális 
készségek, együttműködési módszerek stb.). Ter-
mészetesen a férfiak is elsajátíthatják ezeket a kész-
ségeket, de még mindig van némi lemaradásuk 
ezen a téren. 

A férfi önkéntesek
toborzásának problémája

6

7 A társadalmi nem vagy gender kifejezés azokra a társadalom által konstruált női és férfiszerepekre utal, amelyeket nemük alapján tulajdonítanak az
embereknek. A nemi szerepek ennél fogva bizonyos társadalmi-gazdasági, politikai és kulturális kontextus függvényei. A nemi szerepeket megtanul-
juk. Eltérően az egyén biológiai nemétől, a nemi szerepek változhatnak. Lásd részletesebben: Brander et al., KOMPASZ. Kézikönyv a fiatalok emberi
jogi képzéséhez, Mobilitás, Budapest, 2004, 417. – A ford.
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Az előbbiekkel ellentétben bizonyos kultúrákban 
éppen női önkénteseket nehéz találni, különösen 
külföldi önkéntes szolgálatra. Ha tudatában va-
gyunk azoknak a speciális akadályoknak, ame-
lyekkel fiatal nők találják szembe magukat, ami-
kor eldöntik, hogy külföldi szolgálatra mennek, 
szervezőként betekintést nyerhetünk abba, hogy 
hogyan toborozzuk, irányítsuk és segítsük őket. 
Fiatal marokkói bevándorló nők például nagy 
érdeklődést mutattak a program iránt, de szüleik 
ellenállásával nem szállhattak szembe. A szülők 
nem csak a lányok részvételét ellenezték, de arra is 
képtelenek voltak, hogy megértsék, a lányok miért 
akarnak részt venni a programban. Olyan szem-
pontok, mint pl. életkor, munkatapasztalat, egyé-
niség, nagy szerepet játszanak abban, hogy ezek a 
fiatal nők elhatározzák, szembeszállnak a család
akaratával. Néhány javaslat ezeknek az akadályok-
nak a leküzdésére:
 Próbáljuk meg a családot is bevonni a folyamat-

ba (pl. egy idősebb fiú- vagy lánytestvér vagy
más rokon, aki nyitott a programunkra, meg-
győzheti a családot, hogy változtassanak állás-
pontjukon)!
 Készüljünk fel a család kételyeinek és félelmei-

nek eloszlatására: adjunk világos és érthető ma-
gyarázatot minden kérdésükre, mint pl. férfiak
és nők külön fognak lakni, milyen felügyelet 
várható (a felügyelők férfiak vagy nők), hogyan
tudnak kapcsolatot tartani lányukkal, hogyan 
tudják meglátogatni stb.! 
 Próbáljuk áttekinteni, hogy némely feladatot 

nem tudunk-e nemek szerint szétválasztani (pl. 
bizonyos feladatokkal csak női önkéntesek fog-
lalkoznának)!
 Ha sikerült bekapcsolnunk olyan fiatal nőket

nemzetközi önkéntes szolgálatba, akik szintén 
rendkívül erős kulturális ellenállásba ütköztek 
eleinte, kérjük meg őket, hogy – mint legjobb 
példa – segítsenek hasonló helyzetben lévő lá-
nyokat bevonni a programba!

A női önkéntesek toborzásának  
problémája

A társadalmi nem és a kultúra
A résztvevők társadalmi neme nemcsak azért ját-
szik fontos szerepet, hogy az önkéntes szolgálatban 
egyenlő legyen a nemek aránya, hanem az esetle-
ges kulturális különbségek miatt is felszínre kerül 
a nemzetközi önkéntes szolgálat során. Kultúráról 
kultúrára változik a nemekkel kapcsolatos felfo-
gás. Vannak kultúrák, melyek nagyon nyitottak, 
ha férfiak és nők közötti társadalmi érintkezésről
van szó; más kultúrák viszont nagyon szigorúan 
elkülönítik a férfiakat és a nőket. Például egy nyi-

tott társadalomból egy zárt társadalomba érkező 
önkéntes komoly problémákkal szembesülhet a 
beilleszkedés során. Az ilyen helyzeteket még to-
vább fokozhatja a fogadó közösségek nagysága. 
– Minél kisebb egy ilyen közösség, annál nagyobb 
az esély a „gendersokk”-ra (a társadalmi nemek 
közötti különbségekből eredő sokk, hasonló a kul-
turális sokkhoz – A ford.). 

A megoldás egyik módja lehet, ha már a felkészítés 
során érintjük a női és férfiszerepek problémáját.
 Amennyiben tudjuk, hogy önkéntesünk egy 

olyan országban fog önkéntes szolgálatot telje-
síteni, ahol a férfiak és nők kapcsolata nagyon
eltér az önkéntes eddigi környezetében megszo-
kottól, foglalkozzunk a témával a felkészítés so-
rán, és hívjuk fel az önkéntes figyelmét az ebből
adódó esetleges konfliktushelyzetekre!
 Fontosabb viszont, hogy a megfelelő módszerek 

bemutatásával megtanítsuk az önkéntest arra, 
hogy kezelni tudja a lehetséges „gendersokk”-ot 
ahelyett, hogy egyszerűen csak elétárjuk azokat 
a kulturális különbségeket, amelyek ilyenfajta 
veszélyt rejtenek magukban. Érdemes felkérni 
a fogadó szervezetet, hogy javasoljon olyan stra-
tégiákat, melyeket az önkéntesek majd használ-
ni tudnak. 

Szexuális zaklatás – a férfi-nő kap-
csolat árnyoldalai

A szexuális zaklatásról sem szabad megfeledkez-
nünk, amikor az önkéntes szolgálatot a társadalmi 
nemek kérdéskörének szemszögéből vizsgáljuk. 
A tapasztalat és a statisztikák azt mutatják, hogy 
a szexuális zaklatás áldozatai többnyire nők, elkö-
vetői pedig többnyire férfiak. Fontos áttekinteni,
hogy országunk vagy szervezetünk fogalmai sze-
rint mi elfogadhatatlan vagy illegális ezen a téren. 
Az önkéntesek felkészítése során ezzel a témával is 
foglalkoznunk kell. 
Néhány szervezet alapfilozófiájának tekinti azt,
hogy férfiak és nők együtt lakjanak. Viszont az
érintett személyek szexuális érettsége nem biz-
tos, hogy elég fejlett ahhoz, hogy kezelni tudja 
az ilyenkor keletkező szexuális feszültséget. Egy 
olyan projekt, melyben férfiak és nők csopor-
tosan dolgoznak és közös szálláson laknak (pl. 
egy kollégiumban), könnyen szexuális zaklatás 
színterévé válhat. Természetesen férfiak és nők
lakhatnak közös szálláson anélkül, hogy ez külö-
nösebb problémát jelentene, de fiatalok esetén az
ilyen helyzet könnyen szexuális feszültséghez és 
zaklatáshoz vezethet. 
Akár egy helyen laknak férfi és női önkénteseink,
akár külön, fontos, hogy szervezetünk foglalkoz-
zon a szexuális zaklatás kérdésével és készüljön fel 

6



T-kit
Nemzetközi 

önkéntes szolgálat

82

6

az ilyen helyzetek kezelésére. Következzen itt pár 
jó tanács arra az esetre, ha önkénteseink számára 
közös szállást szeretnénk biztosítani!

 Győződjünk meg róla, hogy a férfi és női ön-
kéntesek tisztában vannak a közös szállás 
előnyeivel és hátrányaival! 
 Győződjünk meg róla, hogy munkatársaink 

és a többi önkéntes segítő tisztában vannak 
a szexuális zaklatás és erőszak lehetőségével 
egy ilyen fogadó helyen, és tudják azt is, hogy 
hogyan kezeljék az ilyen helyzeteket! 
 Amikor önkénteseinket olyan fogadó pro-

jektre készítjük fel, ahol koedukált szállás 
várja őket, a felkészítés során nem kerülhet-
jük el az olyan kínos kérdések megtárgya-
lását, mint: Mik a kétségeid és félelmeid a 
koedukált szállással kapcsolatban? Hogyan 
kezeljük a szexuális vágyakat? Mit értünk 

szexuális zaklatás alatt? Mik az ezzel kap-
csolatos hivatalos eljárás lépései? 
 Mindkét nem képviselőit bevonva dolgoz-

zunk ki egy közös házirendet, amit a teljes 
szolgálati idő alatt mindenkinek be kell tar-
tania; és ügyeljünk is arra, hogy ezeket a sza-
bályokat mindenki be is tartsa! 

Amikor ilyen témák kerülnek terítékre, fon-
tos, hogy a szervezők nyitottak legyenek és 
belássák, hogy a szexuális vágy mindenképpen 
olyan szempont, amelyet nem lehet figyelmen
kívül hagyni, amikor férfiakat és nőket azo-
nos szálláson helyezünk el. Ha nyíltan az ön-
kéntesek elé tárjuk a problémát, nem kell attól 
félnünk, hogy megzavarja harmonikus együtt-
élésüket; sokkal inkább lehetőséget nyújt arra, 
hogy a helyzetet mindenki számára tanulságos 
módon tudjuk kezelni.  

Néha szükség van a társadalmi nemeken alapuló diszkriminációra

Néhány önkéntes projekt a feladatoktól és a környezettől függően előírhatja, hogy csak férfi vagy
csak női önkénteseket fogad. Habár a férfiakat és a nőket egyre inkább egyenlőnek tekintjük, és ezért
ugyanazokra a feladatokra képesnek, vannak bizonyos körülmények, amelyek indokolják kizárólag női 
vagy férfi önkéntesek alkalmazását. Ez nem azért van, mert a szóban forgó feladatok inkább női felada-
tok vagy inkább férfifeladatok, hanem azért, mert komoly és megalapozott indokunk van arra, hogy
miért csak az egyik nem képviselői dolgozhatnak az adott projekten. 

Például, ha egy szervezet a férfi partnereik által bántalmazott nőkkel foglalkozik, és önkéntest fogad,
aki segít az ideérkező nők személyes gyógyulási folyamatában, akkor a szervezetnek minden oka meg-
van arra, hogy ide csak női önkénteseket fogadjon. Tekintettel a különleges helyzetre, amelyben ezek a 
nők vannak, tanácsos, sőt: kizárólagos feltétel lehet csak női önkéntes fogadása.    

Egy hasonló, bár ellentétes példa, ha például egy szervezet egy elmaradott környéken utcai bandák-
kal foglalkozik, és utcai szociális munkára keres önkéntest. Az utcai bandák többnyire fiúkból állnak és
férfias szerepmodellek köré szerveződnek. Ebben az esetben jogos lenne a szervezet igénye kizárólag
férfi önkéntesre.

Egyik példaként említett esetben sem vádolhatjuk a szervezeteket diszkriminációval, mivel csak a meg-
felelő embert keresik a megfelelő munkára: a társadalmi nemekhez kapcsolódó speciális feladatok in-
dokolják választásukat.  

6.3 Mobilitási problémákLuba
Pavlovova

A nemzetközi önkéntes szolgálat egyik fő célkitűzé-
se a mozgás szabadsága, amely nem ismer határokat, 
amelyet nemzetközi projekteken való együttműkö-
dés, interkulturális élmények átélése vagy a határok 
nélküli szolidaritás megerősítése során érezhetünk. 
A nemzetközi önkéntes szolgálatok működésének 
egyik alapfeltétele az országok közötti szabad moz-
gás. Mindemellett továbbra is adódnak problémák, 
melyek akadályozzák a nemzetközi mozgást; me-
lyekre számítanunk kell, amikor nemzetközi ön-
kéntes szolgálatot szervezünk. 

Ezek az akadályok országról országra különböznek. 
Az alábbi táblázat az önkéntes különféle mozgási 
lehetőségeit tartalmazza (a T-kit írásának idején) az 
önkéntes küldő és fogadó országa szerint. Az Euró-
pai Unión belül majdhogynem korlátok nélkül lehet 
utazni, néhány bürokratikus eljárástól eltekintve. 
Bár az Európa Tanács Miniszterek Tanácsa javas-
latokat tett az ifjúsági mobilitásra (R(95)18) és az 
önkéntes szolgálat népszerűsítésére (R(94)4) vonat-
kozóan (lásd www.coe.fr/youth > policies), mégis, 
mindezen javaslatok ellenére más országok között 
a helyzet gyakran sokkal bonyolultabb, különösen 
a 90 napot meghaladó tartózkodás esetén. Az ön-
kéntesek európai mozgásszabadságát illető további 
hasznos információk letölthetők a http://europa.
eu.int/comm/youth/program/sos/index_en.html > 
Volunteer Mobility oldalról. 
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Az önkéntes 
érkezik:

EU-országból, és 
EU-állampolgár

EU-országból, 
nem állampolgár, 
de rendelkezik 
állandó 
tartózkodási 
engedéllyel

egy európai 
országból, mely 
nem EU-tag

egy Európán 
kívüli országból

A nemzetközi 
önkéntes szolgálat 
helyszíne

EU-ország Az EU-jogszabályok 
az irányadók; 90 
napot meghaladó 
tartózkodás esetén 
a fogadó ország 
hatóságainál 
kell jelentkezni 
és tartózkodási 
engedélyt kérni.

Speciális feltételek 
lehetnek 
érvényben; a 
fogadó ország 
hatóságainál 
érdeklődni kell, 
hogy mi az eljárás.

Az EU-tagország 
nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók. Különféle 
együttműködések 
léteznek néhány 
európai ország 
között. Fontos 
utánanézni 
mind a hosszú 
távú (90 napot 
meghaladó), mind 
a rövid távú (90 
napnál rövidebb) 
tartózkodásra 
vonatkozó 
szabályoknak.

Az Eu-tagország 
nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók. Néhány 
EU-tagországnak 
aláírt kétoldalú 
egyezménye van 
Európán kívüli 
országokkal az 
emberek szabad 
mozgásával 
kapcsolatban. A 
fogadó ország 
hatóságainál 
érdeklődni kell, 
hogy mi az eljárás.

Európai ország, de 
nem EU-tag

Az ország nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók.  Fertőző 
betegségek miatt 
orvosi igazolás 
szükséges. 

Az ország nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók. Lehet, 
hogy szükség van 
vízumra, valamint 
orvosi igazolásra 
fertőző betegségek 
miatt.

Az ország nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók.  A fogadó 
ország hatóságainál 
érdeklődni kell, 
hogy van-e 
bármi speciális 
követelmény.

Az ország nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók.  A 
fogadó ország 
hatóságainál 
érdeklődni kell, 
hogy van-e 
bármi speciális 
követelmény.

Európán kívüli 
ország

Az ország nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók.  

Az ország nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók.  

Az ország nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók.  

Az ország nemzeti 
jogszabályai az 
irányadók.  

 Vízum

Hosszú vagy rövid távú önkéntes szolgálat esetén 
előfordulhat, hogy az önkéntesnek vízumra van 
szüksége, hogy beléphessen a fogadó országba. A 
rövid időtartamra szóló vízum általában (például 
építőtáborok esetén) maximum 3 hónapig érvé-
nyes. A legtöbb esetben szükség van egy érvényes 
útlevélre, és néhány más követelménynek is meg 
kell felelni (pl. legalább 6 hónapig érvényes útlevél, 
orvosi igazolások stb.). Általában szükség van a fo-
gadó szervezet meghívólevelére, és az önkénteseket 
néha behívják a célország követségére interjúra.  

Mire kell gondolni, amikor egy  
önkéntest külföldre küldünk

A vízumköltségek az egyes országokban eltérőek 
lehetnek. A vízum megszerzése 1 héttől pár hóna-
pig is eltarthat, ezért érdemes időben benyújtani 
a vízumkérelmet. Hosszú távú önkéntes szolgá-
lat esetén a vízum előfeltétele annak, hogy az ön-
kéntes a fogadó országban tartózkodási engedélyt 
kapjon. 

 Tartózkodási engedély
Az önkéntes szolgálat egyik fő akadálya, mint 
ahogy az a fenti táblázatból is látszik, a megfele-
lő tartózkodási engedély megszerzése az önkén-
tes szolgálat teljes időtartamára. A tartózkodási 
engedély feljogosítja tulajdonosát arra, hogy a 
fogadó ország területén tartózkodjon. Általában  
3 hónapos vagy hosszabb tartózkodás esetén kell 
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 Munkavállalási engedély
A nemzetközi önkéntes szolgálat nem munkaerő-
pótlás. Mégis: néhány országban az önkéntesek-
nek munkavállalási engedélyre van szükségük, 
mert ezekben az országokban az önkéntes mint 
jogi fogalom még nem létezik. Ilyen értelemben az 
önkéntesek munkavállalóknak tekinthetők, ezért a 
fogadó szervezetnek a helyi munkaügyi központ-
nál munkavállalási engedélyért kell folyamodnia. 
Mielőtt önkénteseinket külföldre küldjük, elle-
nőrizzük, hogy szükségük van-e munkavállalási 
engedélyre a fogadó országban, és ha igen, hol kell 
ezt kérvényezni és mi a hivatalos eljárás! 

 Társadalombiztosítási rendszerek és 
egyéb kiegészítő biztosítások 

A társadalombiztosítás rendszere országról or-
szágra különbözik. Járjunk utána, hogy az önkén-
tesek a fogadó ország társadalombiztosítási rend-
szerén belül biztosítva vannak-e! Néhány esetben 
az önkénteseknek kiegészítő biztosításra van szük-
ségük (pl. betegség, baleset vagy halál esetén haza-
szállítás, harmadik fél felelőssége). Egyes országok 
között létezik orvosi ellátásra vonatkozó kétoldalú 
egyezmény. Saját társadalombiztosítónkon vagy a 
Külügyminisztériumon keresztül járjunk utána, 
hogy önkéntesünk esetén mi a helyzet! 

 Adózás 
Az ún. kötelező befizetések, melyek tartalmazzák
az adókat és társadalombiztosítási járulékokat, az 
önkéntes szolgálat alatt vagy után meglehetősen 
kellemetlenül érinthetik az embert. Egyes országok 
a zsebpénzt, a szállást és az étkezést jövedelemnek 
tekintik és megadóztatják. Ilyen értelemben az ön-
kénteseket veszteségek érhetik az önkéntes szol-
gálat alatt vagy után. Felmerülhet a dupla adózás 
kockázata is (egyszer a fogadó országban és egyszer 
otthon), habár ennek nem szabadna előfordulnia. 
Érdeklődjünk az adóhivatalnál, hogy önkéntese-
inkre milyen adózási szabályok várnak a külföldi 
önkéntes szolgálat alatt és a hazatérés után! 

 Szükséges orvosi igazolások
Amikor egy önkéntes külföldre utazik, elképzel-
hető, hogy szüksége lesz olyan dokumentumokra, 
melyek igazolják, hogy nincsen semmilyen fertőző 
betegsége. Általában elég, ha az önkéntes rendel-
kezik egy orvosi igazolással, amelyet az önkéntes 
küldő országában állít ki valamilyen egészségügyi 
intézmény. Néhány ország azonban nem ismeri 

ilyet kérni. Fontos előre tisztázni, milyen doku-
mentumok szükségesek a tartózkodási engedély 
beszerzéséhez (pl. a születési anyakönyvi kivonat 
hitelesített fordítása, a szükséges anyagi fedezet 
meglétének bizonyítása, biztosítási papírok, ví-
zum, a fogadó szervezet meghívó levele, erkölcsi 
bizonyítvány stb.).  

el a küldő országból származó orvosi igazolást, 
ezért az önkéntesnek a fogadó országban is el kell 
mennie orvosi vizsgálatra. A fogadó országban ér-
vényes szabályokról a fogadó szervezettől szerez-
hetjük be a szükséges információkat.   

 Munkanélküli- és egyéb járulékok
Fennáll a veszélye annak, hogy hosszabb külföldi 
tartózkodás esetén egy fiatal elesik néhány szoci-
ális járuléktól, melyekre addig jogosult volt. Néha 
előfordul, hogy hazatérés után elölről kell kezdeni 
az ilyen járulékok újbóli kérvényezését. Ezért na-
gyon fontos, hogy a munkaügyi hivatallal vagy a 
szociális járulékokkal foglalkozó hivatallal megér-
tessük, mennyi haszna van egy ilyen nemzetközi 
önkéntes szolgálatnak, és remélhetőleg találunk 
közösen valamilyen módot a rendszerben az el-
járások leegyszerűsítésére. Néhány országban a 
munkaügyi központ és a nemzetközi önkéntes 
szolgálattal foglalkozó szervezetek között kiala-
kult egy olyan együttműködés, melynek során 
munkanélküli fiatalok önkéntes-tapasztalatot
szerezhetnek külföldön. Az ilyen, pénzügyileg 
problémás esetekben nagyon fontos, hogy a küldő 
szervezet segítse a fiatalt abban, hogy a nemzetkö-
zi önkéntes szolgálatot követően újra tudja kezdeni 
az életét otthon.

Amikor egy szervezet valamilyen tevékenységet 
tervez, szembe kell nézniük azzal, hogy képesek-
e az esetleg felmerülő katasztrófák megelőzésére 
vagy azok hatékony kezelésére. Ritkán gondolunk 
arra, hogy valami esetleg rosszul mehet, még-
is: válsághelyzetek mindig adódnak. Ha ennek 
tudatában vagyunk, akkor már jó úton járunk a 
válsághelyzetek előfordulására és kezelésére való 
felkészülésben. A célunk most nem az, hogy meg-
mondjuk, hogyan előzhető meg egy válsághely-
zet – mivel a válság természetéből adódik, hogy 
mindig váratlanul jelentkezik. Sokkal inkább 
szeretnénk felhívni a figyelmet azokra az elemek-
re, amelyek a válsághelyzet kialakulását jelzik, és 
szeretnénk bemutatni néhány olyan sikeres stra-
tégiát, amelyet önkéntes szolgálatokkal foglalkozó 
szervezetek alkalmaztak válsághelyezetek során. 
Ebben a fejezetben a válsághelyzetek kezelését glo-
bálisan és a nemzetközi önkéntes szolgálat szem-
pontjából is megvizsgáljuk.

A fejezetben található egynémelyik példánk a 
valóságtól meglehetősen elrugaszkodottnak tűn-
het (pl. tűz, árvíz, kábítószer-túladagolás stb.), de 
– sajnos – minden itt felsorolt példát az élet produ-

Luis
Amorim

6.4 A válsághelyzetek  
kezelése



T-kit
Nemzetközi 

önkéntes szolgálat

85

6

kált. Természetesen általában a legtöbb önkéntes 
szolgálattal foglalkozó szervezetnél ritkán adód-
nak igazi válsághelyzetek. 

A krízis meghatározása
Krízis van, ha a helyzet:

 váratlan;

 azonnali figyelmet igényel;

 meglehetősen komoly és káros hatással le-
het mind a szervezetre, mind a projektben 
érintett személyekre;

 miatt egy vagy több partnerünk vagy sa-
ját szervezetünk egy időre kénytelen fel-
függeszteni megszokott feladatait azért, 
hogy reagálni tudjon a kialakult helyzetre. 

Figyelem! A meghatározásból kiderül, hogy nem 
egy kis félreértésről beszélünk, amely problémához 
vagy konfliktushoz vezet, hanem egy olyan ese-
ményről, amely komolysága révén szervezetünk 
munkáját destabilizálja, és annak érdekében, hogy 
reagálni tudjunk rá, szokásos feladataink felfüg-
gesztésére kényszerít. Természetesen, ha nem ke-
zeljük megfelelően, egy félreértésből is lehet olyan 
komoly probléma, amely végül válsághelyzethez 
vezet. Például az önkéntes véletlenül meghallja, 
hogy a mentor milyen elítélően nyilatkozik az ő 
személyiségéről; a következő napon az önkéntes 
nem jön dolgozni; a mentor ideges lesz; az önkén-
tes megsérti a mentort; a mentor lekever egy po-
font az önkéntesnek; az önkéntes beperli a mentort 
fizikai bántalmazásért. – A projektnek vége.

Néhány általános szempont
Általában nehéz egy válsághelyzetet pontosan 
körvonalazni. Egy válságos helyzetnek változó tu-
lajdonságai lehetnek; és ritkán derül ki, hogy mi-
kor is kezdődött, hogy volt-e valamilyen apró jel, 
amiből látni lehetett volna, hogy mi van kialaku-
lóban. Beavatkozáson nagyrészt azt kell értenünk, 
hogy megpróbáljuk legalább azt biztosítani, hogy 
a szervezet, az emberek, akiknek és akikkel dol-
gozunk, ne legyenek túl nagy kockázatnak kitéve, 
és a szervezet működése a megszokott mederben 
folyhasson tovább. Természetesen mindig az adott 
helyzettől és a rendelkezésre álló eszközöktől is 
függ az, hogy mit teszünk egy ilyen helyzetben.

Álljon itt néhány példa válsághelyzetekre!

Első eset: Egy küldő szervezet egyik kulcsembere 
lelépett a szervezet pénzével. A bank zárolta a szer-

vezet számláját, és egy csapat önkéntes, akiknek 
egy héten belül kellett volna önkéntes szolgálatra 
indulniuk, egyszer csak azzal találta szemben ma-
gát, hogy fizetésképtelenség miatt az utazási iroda
nem adja ki jegyeiket. A küldő szervezet nem volt 
képes adósságait kifizetni – csődöt kellett jelente-
niük és minden projektjüket be kellett fejezniük. 

Második eset: Egy nagy árvíz tönkretette egy fo-
gadó szervezet építőtáborának területét. Önkénte-
sek nem sérültek meg, de szükség lett volna az em-
berek kimenekítésére a területről. Három napon át 
az egész környéket elborította a víz és az építőtábor 
szinte megközelíthetetlen volt. Az önkéntesek és 
mentoraik a táborban rekedtek két napon keresz-
tül élelem és tiszta víz nélkül, míg végül egy heli-
kopter mentette ki őket a területről. Kétségbeesett 
szülők és rokonok áraszották el a küldő szerveze-
tek irodáit, hogy információt kapjanak, sőt többen 
közülük a fogadó országba repültek, és a fogadó 
szervezetnél követelték a szükséges logisztikai lé-
pések megtételét. 

Harmadik eset: Az egyik gyermek szülei megvá-
dolták az óvodában dolgozó önkéntest gyermekük 
szexuális zaklatásával. Az önkéntest letartóztatták, 
és bár semmilyen bizonyítékot nem találtak elle-
ne, a fogadó szervezet eldöntötte, hogy befejezi az 
összes nemzetközi önkéntes szolgálati projektjét. 
Az önkéntes mély depresszióba esett és öngyilkos-
ságot kísérelt meg (még a fogadó országban). Az 
önkéntes családja beperelte a fogadó szervezetet a 
gyermeküknek okozott érzelmi és pszichés károk 
miatt. 

Néhány esetben (természeti katasztrófák, zendülé-
sek stb.) világos, hogy a fogadó szervezet nem von-
ható felelősségre. De a helyzet sokkal kényesebbé 
válik, ha kiderül, hogy a válsághelyzet a fogadó 
szervezet vagy valamelyik munkatárs hanyagsága 
vagy felelőtlensége miatt fordulhatott elő (szexuá-
lis zaklatás, sikkasztás stb. esetén). Ebben az eset-
ben a szervezetnek meglehetősen nagy (negatív) 
médiavisszhanggal is számolnia kell, továbbá az-
zal, hogy a megoldás szakszerűsége alapján fogják 
őket megítélni. Általában elmondható, hogy vál-
ság kezelése esetén a legfontosabb a gyors reakció 
és a megfelelő információk eljuttatása az érintett 
emberekhez. Fogadó szervezetként elsődleges fela-
datunk az önkéntesek biztonságának megőrzése 
és a projekt folytatása, amennyiben lehetséges.

Felkészülés válsághelyzetekre – ké-
szüljünk fel időben!

A válsághelyzetet többnyire nem tudjuk megelőz-
ni, hiszen egyik alapvető tulajdonsága, hogy várat-
lanul bukkan fel. Ezért a legjobb előre felkészülni 
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1. lépés: Alakítsunk egy csapatot, amely vál-
sághelyzetekkel foglalkozik!

Ha szervezetünkben van egy előre kijelölt 
csapat, amely válsághelyzetekkel foglalkozik, 
akkor sokkal gyorsabban fogunk tudni rea-
gálni egy ilyen helyzetre, ha bekövetkezik. Így 
elkerülhetjük azt a döntéskényszert, hogy ki 
mit tegyen: egyszerűen csak riasztanunk kell 
a válságstábot. Javasoljuk, hogy a csapatban 
legyen:  

 egy koordinátor;
 egy belső és egy külső kapcsolattartó ember 

(azaz egy ember, aki a szervezetet látja el in-
formációkkal és egy másik a külvilággal való 
kapcsolattartásra);
 egy dokumentátor (aki dokumentálja a vál-

sághelyzetet, és ügyel arra, hogy minden do-
kumentum tárolva legyen és könnyű legyen 
megtalálni, ha szükséges);
 egy médiaszóvivő (ha szükséges).

Egy embernek természetesen több funkciója 
is lehet. Felmerül a kérdés, hogy ezeknek az 
embereknek rendelkezniük kell-e különleges 
készségekkel ahhoz, hogy különféle válsághely-
zeteket kezelni tudjanak. Hol tehetnek szert 
ilyen készségekre? Nincs értelme válságstábot 
összeállítani, ha annak tagjai nincsenek meg-
felelően felkészítve erre a munkára. 
Győződjünk meg arról, hogy szervezetünk 
minden tagja tisztában van a válságstáb elér-
hetőségeivel és a stáb tagjai mindig elérhetők! 
Még egy fontos dolog: egy válsághelyzet keze-
lése pszichés szempontból nagyon megterhelő 
lehet, ezért fontos, hogy olykor-olykor lehe-
tőséget adjunk a válságstábnak is a lazításra. 
Emiatt érdemes egy pótcsapatot is összeállíta-
ni, akik fel tudják váltani a válságstáb tagjait, 
ha a helyzet nagyon hosszúra nyúlik. 

2. lépés: Alakítsunk egy külső szakértőkből 
álló csapatot!

Sokszor rá kell jönnünk, hogy szükségünk van 
egy külső szakértőre a válsághelyzet megoldá-

arra, hogy mit tegyünk, ha tényleg bekövetke-
zik. Munkatársainkat és önkénteseinket felké-
szíthetjük például úgy, hogy már előre beszél-
getünk a lehetséges problémás helyzetekről. 
Jöjjön néhány tanács, amely segíthet a válság-
helyzetekre való felkészülésben; de ne feledjük, 
hogy egyik eszközt sem tekinthetjük biztos 
receptnek – mindet szervezetünk realitásainak 
megfelelően kell alkalmaznunk! 

sához (pl. ügyvédre, pszichológusra, közvetí-
tőre, fordítóra stb.). Ezért azt javasoljuk, hogy 
még a válsághelyzet bekövetkezte előtt vegyük 
fel a kapcsolatot pár ilyen szakemberrel (akik 
fizetésért vagy önkéntes alapon hajlandóak
lesznek nekünk segíteni). Munkatársainknak 
és önkénteseinknek adjunk egy listát, amely 
tartalmazza a szakértők nevét, címét, szere-
püket és készségeiket, ill. azt, hogy hogyan és 
mikor kell velük kapcsolatba lépni.  

3. lépés: Állítsunk össze részletes címlistákat!

Sok szervezet akkor van igazán bajban, amikor 
egy válsághelyzet kellős közepén nem tudják 
elérni munkatársaikat, önkénteseiket, azok 
családját, a küldő vagy a fogadó szervezetet 
vagy más érintett szervezeteket vagy embere-
ket. Ennek elkerülése érdekében azt javasoljuk, 
hogy állítsunk össze listákat az alábbiak elér-
hetőségeiről: 

 munkatársak;
 önkéntesek;
 az önkéntesek családjai;
 küldő és fogadó szervezetek;
 kórházak, rendőrség és tűzoltóság; 
 diplomáciai kapcsolatok és más kormányhi-

vatalok;
 újságok vagy más médiumok;
 programunk szponzorai.

Ezen a listán mindenképpen legyenek meg-
jegyzések arról, hogy az egyes személyekkel 
hogyan és milyen esetben lehet kapcsolatba 
lépni; ill. figyeljünk arra, hogy a lista mindig
friss adatokat tartalmazzon! Az önkéntesek, 
a fogadó és küldő partnerek listáját minden-
képpen állítsuk össze! Valószínűleg egy válság-
helyzet során sem (pl. ha az önkéntest evakuál-
ni kell) szeretnénk szembesülni azzal, hogy az 
önkéntes már nem is a megadott címen lakik!

4. lépés: Állítsunk össze egy kommunikációs 
protokollt (szabályok és eljárások 
rendszerét)!

Ki lépjen kapcsolatba az érintettekkel? Milyen 
kommunikációs eszközöket használjunk (e-
mail, telefon, mobil telefon, csipogó, fax)? Mi-
lyen gyorsnak kell lennie a kommunikációnak? 
Mi legyen a formája és a tartalma a kommu-
nikációnak? – A kommunikácós protokollnak 
többek között ilyen kérdésekre kell választ ad-
nia. Mindig legyen valaki, aki 24 órán át elérhe-
tő, arra az esetre, ha válsághelyzet lép fel. 

6
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Nos, áttekintettünk pár módszert azzal kapcsolatban, 
hogy hogyan készüljünk fel a válsághelyzetre; de mit 
tegyünk, amikor a válság bekövetkezik? A következő 
lépéseket javasoljuk a helyzet megoldására: 
1. lépés: Alkalmazzuk a kommunikációs  

protokollt!

2. lépés: Riasszuk a válságstábot!

3. lépés: Határozzuk meg, hogy milyen külső 
szakértőkre van szükségünk az adott 
válsághelyzetben!

4. lépés: Lépjünk kapcsolatba biztosítónkkal!

5. lépés: Dokumentáljuk a történteket!

Ne felejtsük el: az események megfelelő dokumen-
tálása segítségünkre lehet bármilyen felmerülő 
kritika esetén; ill. saját tetteinket is ezáltal tudjuk 
utólag értékelni!

6. lépés: Frissítsük és ellenőrizzük az általunk 
nyújtott információkat!

Határozzuk meg, hogy kik azok az emberek, aki-
ket a válsághelyzetben folyamatosan információ-
val kell ellátnunk! Ne hagyjuk, hogy az emberek 
lerohanjanak minket kérdéseikkel arról, hogy 
hogyan akarjuk kezelni a helyzetet; legyünk mi 
a kezdeményezők: informáljuk az embereket, és 
mutassuk meg, hogy urai vagyunk a helyzetnek!

7. lépés: Tegyünk pontot a válsághelyzet végére!

Döntsük el, hogy a válsághelyzetnek mikor van 
vége és hogy milyen utólagos lépéseket kell még 
tennünk! Ne felejtsünk a válsághelyzet után egy 
értékelő megbeszélést tartani!

5. lépés: Alakítsunk ki egy főhadiszállást vál-
sághelyzetek esetére!

Ha irodánk erre nem alkalmas, válasszunk a vál-
sághelyzetek megoldására egy megfelelő helyet! 
Ez főleg természeti katasztrófák esetén szüksé-
ges, amikor előfordulhat, hogy munkaterüle-
tünk megközelíthetetlenné válik; ez idő alatt is 
lennie kell egy helynek, ahol alapfeladatainkat 
el tudjuk látni. Fontos, hogy pár alapvető esz-
köz legyen ebben a pótirodában is (pl. telefon), 
és mindez elő legyen készítve arra az esetre, ha 
történik valami. 

6. lépés: Rakjunk össze egy médiacsomagot!

Sok válsághelyzet nem kívánt médiafigyelmet
von magára. Az ilyen esetekre legyen előkészí-
tett információnk a szervezetről: egy ún. mé-
diacsomag. Néha azért veszítjük el az uralmat 
egy helyzet felett, mert szervezetünk tagjai nem 
tudják, hogyan nyilatkozzanak a médiának, 
vagy azért, mert egymásnak ellentmondó nyi-
latkozatokat adnak különböző helyeken. Egy jól 
előkészített médiacsomag biztosíthatja azt, hogy 
csak olyan információk derülnek ki a helyzetről, 
amiket egyébként is a nyilvánosság tudomására 
szeretnénk hozni. A médiacsomagot rendszere-
sen frissíteni kell, ill. figyelnünk kell alkalma-
zottaink és médiaszóvivőnk speciális képzési 
igényeire (pl. hogyan reagáljanak a média kér-
déseire). Így a média nem fog rontani a helyze-
ten, hanem sokkal inkább segítségünkre lehet a 
válsághelyzet megoldásában.  

7. lépés: Készítsünk egy válságtervet!

Foglaljuk össze egyetlen dokumentumban, 
hogy szervezetünknek mi a dolga válsághelyzet 
előfordulásakor! Ezt a dokumentumot juttassuk 
el a válságstábnak, önkénteseinknek és munka-
társainknak! A válságterv legyen rövid, tömör 
és érthető, és ami a legfontosabb, szükség esetén 
könnyen előkapható! 

8. lépés: Készítsünk mindenből megfelelő má-
solatot, és ezeket őrizzük valamilyen 
biztos helyen!

Másoljuk le a válságtervet és a címlistákat, és 
tartsunk ezekből egy másolatot valamilyen biz-
tos helyen, azonkívül, hogy az irodánkban is 
tartunk belőlük egy példányt! Ez sok munkának 
tűnik, de még egyszer szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy az itt felsoroltak csak javaslatok, amelyeket 
a szervezet igényeihez mérten érdemes figye-
lembe venni. Ne felejtsük el azonban, hogy ha 
irodánk betörésnek vagy tűznek esik áldozatául, 

nagyon kicsi az esélye annak, hogy a további za-
vartalan működéshez szükséges minden infor-
mációt újra gyorsan be tudjuk szerezni! 

9. lépés: Gondoskodjunk megfelelő biztosításról!

Sok problémát megelőzhetünk, ha megfelelő 
biztosítást kötünk. Nemzetközi önkéntes szol-
gálattal foglalkozó szervezetek számára ma már 
több biztosítótársaság is nyújt szolgáltatásokat. 
A biztosító segít kiválasztani a projektünk (pl. 
rövid távú építőtáboroktól a hosszú távú önkén-
tes szolgálatig) szempontjából legmegfelelőbb 
biztosítási csomagot. 

Reagálás a válsághelyzetre – mit 
kell tennünk közvetlenül a válság-
helyzet után?

6
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A válsághelyzet utáni értékelés fontossága

Hogyan győződhetünk meg arról, hogy tanultunk a válsághelyzetből, hogy hasonló dolgokat képesek 
leszünk esetleg megelőzni; vagy ha mégsem, akkor még jobban és hatékonyabban tudjuk őket kezel-
ni? Erre a kérdésre egyszerű a válasz: amikor vége a válsághelyzetnek, akkor értékelnünk kell mindent, 
amit a válsághelyzet megoldása érdekében tettünk. Itt egy rövid, de hasznos lista, amely segítségünk-
re lehet az értékelésben:

1 Mit érzünk, hogyan kezeltük a válsághelyzetet (nagyon jól, jól, meglehetősen jól, nem túl jól)?

2 Válságstábunk tagjai sikeresen tudtak együttműködni? 

3 A válságstáb jól kezelte a külső és belső kapcsolatokat és a külső szakértőket?

4 A stáb jól kezelte a médiakapcsolatokat?

5 Sikerült egy összefüggő jelentést írni a válsághelyzetről?

6 Teljes-e a válsághelyzet dokumentációja? 

7 Volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy a válsághelyzet jobbra vagy rosszabbra fordult?

8 Volt-e olyan terület a válsághelyzet kezelésében, amely javításra szorul?

9 Hogyan tudnánk a jövőben beépíteni a tanulságokat válságkezelési stratégiánkba?

6
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I. számú melléklet

Tony
Geudens

Szómagyarázat

*

 Nemzetközi önkéntes szolgálat (Inter-
national Voluntary Service, IVS): Ebben a  
T-kitben a nemzetközi önkéntes szolgálat egy 
időben behatárolt projektet jelent, amelynek 
keretében egy vagy több önkéntest küldünk 
egy másik országba egy bizonyos időtartam-
ra azért, hogy önkéntes tevékenységekben 
vegyenek részt, melyhez semmilyen speciális 
készségre nincs szükség. 

 Európai Önkéntes Szolgálat (European 
Voluntary Service, EVS): az Európai Bizott-
ság programja, melynek keretében általában 
egy önkéntest küldünk egy másik országba 
6–12 hónap időtartamra vagy – hátrányos 
helyzetű fiatal esetén – 3–24 hét időtartamra
(az EVS-ről lásd még a 2.3.2 Támogatók és 
támogatási lehetőségek című fejezetet).

 Építőtábor (workcamp): általában rövid 
időre (2–3 hétre) érkeznek önkéntesek kü-
lönböző országokból, hogy egy rászoruló 
közösségnek segítsenek, amely nem tudná 
magának megengedni, hogy az adott fel-
adatot fizetett munkaerővel végeztesse el.
Ugyanakkor az önkéntesek és a projekt szá-
mára ez kiváló interkulturális tanulási lehe-
tőség. 

 Küldő szervezet (sending organisation): ál-
talában az önkéntesek hazájában található 
szervezet, amely információt nyújt a nem-
zetközi önkéntes szolgálatról; ideális esetben 
vállalja az önkéntesek toborzását és felké-
szítését, a kapcsolattartást a (potenciális) 
fogadó szervezetekkel és az önkéntesekkel a 
szolgálati idő alatt; az utánkövető munkát, 
miután az önkéntesek visszatértek hazájuk-
ba. A küldő szervezet a kapocs az önkéntes 
és a fogadó szervezet között (lásd még 2.1.2 
A küldő szervezet).

 Fogadó szervezet (host organisation): ez a 
szervezet fogadja az önkénteseket, ellátja 
őket feladatokkal a szervezeten belül vagy 
valamilyen külső szolgálati helyen. A fo-
gadó szervezet gondoskodik az önkénte-

sek ellátásáról (étkezés, lakás, javaslatok 
a szabadidő eltöltésére, kapcsolat a helyi 
közösséggel, támogatás stb.) és munkával 
kapcsolatos egyéb szükségleteiről (a szük-
séges képzések, munkaeszközök, biztonsági 
feltételek, biztosítás). A fogadó szervezet, a 
küldő szervezet és az önkéntes szerződéses 
kapcsolatban állnak egymással (lásd még 
2.1.3 A fogadó szervezet).

 A szolgálati hely (placement): a szolgálati 
hely az önkéntes tényleges munkahelye. Ez 
lehet a fogadó szervezeten belül, de néha 
egy külső szolgálati helyen. Ez utóbbi eset-
ben sokszor előfordul, hogy a szolgálati hely 
gondoskodik az önkéntes ellátásáról és a 
feladatokkal kapcsolatos egyéb szükségle-
teiről. Ilyenkor a fogadó szervezet pusztán 
adminisztratív szerepet tölt be az önkéntes, 
a küldő szervezet és a fogadó szervezet kö-
zötti háromoldalú együttműködésben. 

 Nonprofit szervezet (Non-Governmental 
Organisation, NGO): ebben a T-kitben non-
profit szervezetnek nevezünk minden olyan,
kormányzati szervtől vagy helyi hatóságtól 
független szervezetet, melynek nem elsődleges 
célja a profit előállítása. A nemzetközi önkén-
tes szolgálat területén tevékenykedő legtöbb 
szervezet nonprofit szervezet.

 Mentor (support person): a nemzetközi 
önkéntes szolgálat során nagyon fontos, 
hogy különböző területeken segítséget 
nyújtsunk az önkénteseknek. Ideális eset-
ben van munkával kapcsolatos segítség (ta-
nácsadás, képzések stb.), személyes segítség 
(tanulási folyamat, konfliktuskezelés stb.),
interkulturális segítség (a különbségek ke-
zelése) és szabadidős segítség (pl. kirándu-
lások, kapcsolatfelvétel a helyi közösséggel). 
Ezekkel foglalkozhat egy vagy több ember. 
Sokfajta elnevezése lehet egy ilyen személy-
nek: tutor, segítő, haver, építőtábor-vezető, 
facilitátor, önkéntesmenedzser stb., a kultu-
rális és a szervezeti körülményektől függő-
en (lásd még 4.3 Az önkéntesek folyamatos 
támogatása).
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 Adománygyűjtés (fundraising): mindazon 
tevékenységek, amelyek célja pénz gyűjtése 
a szervezet vagy a projekt számára. Ez lehet 
tombola, bolhapiac, jótékonysági koncert 
vagy jótékonysági bál. Az adománygyűjtés 
kevésbé formális és bürokratikus, mint a pá-
lyázati úton elnyert támogatás (lásd még 2.3 
Finanszírozás és költségtervezés).

 Pályázati úton elnyert támogatás (funding): 
olyan pénzösszeg, amely rendszerint valamilyen 
intézménytől, hivataltól, alapítványtól érkezik, és 
aminek elnyerése érdekében bizonyos hivatalos 
eljárást kell követni (pályázat, döntőbizottság).  
A támogatási összegek általában nagyobbak, 

mint az adománygyűjtés során szerzett összegek 
(lásd még 2.3 Finanszírozás és költségtervezés).

 
 Hátrányos helyzet (disadvantaged): szeret-

nénk elkerülni azt, hogy bizonyos embereket 
megbélyegezzünk a „hátránnyal rendelkező” 
kifejezéssel. Ezért ebben a T-kitben a „hátrá-
nyos helyzetű” fiatalok kifejezést használjuk.
Ezek az emberek általában kevesebb lehető-
séghez jutnak az életben szociális-gazdasági 
helyzetük, fogyatékosságaik, az elmaradott 
vidéki vagy városi körülmények miatt, ahon-
nan származnak, kisebbségi helyzetük miatt 
(lásd még 6.1 Önkéntes szolgálat hátrányos 
helyzetű fiatalok számára).
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Simona 
Costanzo

II. számú melléklet

A nemzetközi önkéntes szolgálattal foglalkozó  
szervezetek, programok és platformok áttekintése

Koordináló szervezetek: nem kezdeményeznek 
egy projektet közvetlenül; lobbiznak és közbülső 
kapcsolattartóként szerepelnek más intézmények 
és ügynökségek felé; különféle rendezvényeket/
szemináriumokat szerveznek, kiadványokat szer-
kesztenek az önkéntes szolgálatok minőségének 
javítása érdekében. Tagszervezeteik nemzetközi 
vagy országos szervezetek lehetnek. 

Nemzetközi szervezetek: nemzetközi/európai 
titkársággal rendelkező szervezetek országos tag-
szervezetekkel, amelyeket valamilyen közös iden-
titástudat köt össze; ezek a nemzetközi szerveze-

tek általában szintén nem szerveznek közvetlenül 
nemzetközi önkéntes szolgálatot. – Ezzel inkább 
tagszervezeteik foglalkoznak.

 A földrajzi kiterjedésre, a projekt időtartamára 
és a korhatárra vonatkozó megjegyzések álta-
lában csak az adott szervezet (vagy tagjai) által 
végzett fő tevékenységekre vonatkoznak. 
 Időtartam: a hosszú távú önkéntes szolgálat 

esetén általában egy önkéntesről van szó, míg a 
rövid távú önkéntes projekteken általában ön-
kéntesek egy csoportja dolgozik, még akkor is, 
ha a helyszínre külön-külön utaztak. 

További részletekért lásd a táblázatot a következő oldalon! 
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III. számú melléklet

Szakirodalom

Irodalomjegyzék magyarázatokkal8 

Amorim, L., Screening of volunteers working with 
vulnerable client groups, Structure of Operational 
Support for the European Voluntary Service 
(SOS), Brussels, 2000.

 Ez a 10 oldalas kiadvány az EVS (Európai Önkén-
tes Szolgálat) programmal kapcsolatban íródott, 
de elég általános ahhoz, hogy más önkéntes szol-
gálatok esetén is hasznos legyen. Szakemberekkel 
folytatott beszélgetéseken alapul, és megpróbálja 
azoknak az igényeit kielégíteni, akiknek teljes körű 
a felelősségük egy-egy ilyen program során.

Association of Voluntary Service Organisations, 
Intermediate Report – Step-by-Step to Long-Term 
Volunteering, AVSO, Brussels, 2000.

 A Step-by-Step (Lépésről lépésre) az egyik legsi-
keresebb és legnagyobb tapasztalattal rendelkező 
hálózat Európában, amely hátrányos helyzetű 
fiatalokat von be nemzetközi önkéntes progra-
mokba. Ez a félidős értékelés betekintést ad en-
nek a különleges hálózatnak a sikertörténeteibe 
és kudarcaiba. Mivel teljesen nyíltan vallanak 
mindarról, amit a kezdetek óta munkájuk so-
rán megtanultak, ez az értékelés nagy segítséget 
nyújthat mindazon szervezeteknek, akik ezzel a 
speciális célcsoporttal szeretnének foglalkozni. 

Blackman, Stephanie T., Recruiting Male Volunteers: 
a guide based on exploratory research, Corporation 
for National Service, Washington DC, 1999.

 Ebben a tanulmányban gyakorlati útmutatót 
találunk arra vonatkozóan, hogy programunkat 
hogyan tegyük vonzóbbá férfi önkéntesek számá-
ra, valamint információkat azzal kapcsolatban, 
hogy mi lehet az előnye egy férfi önkéntes foga-
dásának, ill. mit tud nyújtani egy férfi önkéntes,
amit egy női önkéntes nem. Rengeteg jó tanácsot 
is találunk itt férfi és női önkéntesek toborzásával
kapcsolatban.

Brislin, Richard, Understanding Culture’s 
Influence on Behaviour, Harcourt Brace, Fort 
Wroth, 1993 (ISBN 0030758971).

 Könnyű, de rendkívül informatív olvasmány 
arról, hogy mi is a kultúra és milyen hatással 
van az emberre. Elméleti és gyakorlati példá-
kat mutat be azzal kapcsolatban, hogy a kul-

túra hogyan befolyásolja mindennapi életün-
ket és emberi kapcsolatainkat.

Guidelines for Inter-regional Volunteer Exchange, 
in CCIVS. South-South: North-South Seminar, 
CCIVS, Paris, 1998.

 Speciális útmutató interkontinentális önkéntes 
szolgálatokhoz.

Cook, Tim, Avoiding the Wastepaper Basket: 
a practical guide for applying to grant-making 
trusts, Voluntary Service Council, London, 1999 
(ISBN 1872582613).

 Hogyan pályázzunk támogatásért adományo-
zóknál? – Tanácsok önkéntességgel foglalkozó 
szervezetek számára. Az életből kiragadott pél-
dákkal illusztrálja a hibákat, amelyeket egyes 
szervezetek elkövettek, amikor támogatásra pá-
lyáztak egy adományozóhoz.

Cotton, David, Keys to Management, Unwin 
Hyman, Edinburgh, 1988 (ISBN 0 7135 2744 7).

 A mű azoknak szól, akik tudásukat bővíteni 
szeretnék a menedzsment elméletéről és gyakor-
latáról. 14 fejezetben tárgyalja a könyv a me-
nedzsment fontos elemeit – mint pl. a menedzser 
szerepe, tervezés és stratégia, célok meghatározá-
sa, motiválás, kommunikáció stb. 

Dewitt, J., Volunteer Legal Handbook, Available 
at www.ptialaska.net (26 January 2000).

 Habár ez a kézikönyv néha túlzottan is joginak 
tűnik és nagymértékben az amerikai helyzeten 
alapszik, mégis, a benne felvetett érdekes kér-
dések mintegy revelációként hathatnak azokra, 
akik Európában ezen a területen dolgoznak.

European Commission, Final Report of the 
Working Group on Risk Prevention and Crisis 
Management, Structure of Operational Support 
for the European Voluntary Service (SOS), 
Directorate General Education and Culture, 
Brussels, 2000.

 Ez a jelentés elsősorban ez Európai Önkéntes 
Szolgálaról szól. Mégis, a benne található pél-
dák, a problémák és krízishelyzetek megoldásá-
ra adott tanácsok és a kézikönyvszerű struktúra  
miatt bárki haszonnal forgathatja, aki nemzet-
közi önkéntes szolgálattal foglalkozik.

8 Az itt felsorolt kiadványok közül több megtalálható a NIOK Alapítvány által működtetett Nonprofit Szolgáltató Központ könyvtárában (1024
Budapest, Margit krt. 43-45., IV/3., www.niok.hu). – A szerk.
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Faller, Kurt et al, Konflikte selber lösen. Mediation für 
Schule und Jugendarbeit, Verlag an der Ruhr, Mülheim 
an der Ruhr, 1996 (ISBN: 3860722204).

 Jól használható, tapasztalatokon alapuló könyv, 
amely ahhoz ad tanácsokat és módszereket, hogy 
hogyan tanítsunk meg fiatalokat (az osztályban vagy 
egy ifjúsági klubban felmerülő) konfliktusaik keze-
lésére. Nyolc téma szerint tagolódik a mű, melyeket 
egy-egy képzés során külön-külön vagy együtt is al-
kalmazhatunk. 

Fine, Nic and Macbeth, Fiona, Playing with Fire. 
Training for the creative use of conflict, Youth Work 
Press, London, 1992 (ISBN 0861551449).

 A Játék a tűzzel egy egységes, könnyen használható 
tréningkurzus. A kurzus módszereinek és szövegei-
nek segítségével felfedezhetjük a különféle formákban 
megjelenő konfliktusokat és azt, hogy ezek milyen 
hatással vannak életünkre. 

Gaskin, K. and Smith, J.D., A New Civic Europe, a 
Study of the Extent and Role of Volunteering. Volunteer 
Centre UK, London, 1995.

 Jó háttérolvasmány az önkéntesség témájában. A 
tanulmány tíz európai országban vizsgálta az ön-
kéntesség elterjedését és érdekes adatokat tartalmaz 
ebben a témában. 

Glasl, Friedrich, Konfliktmanagement: ein Handbuch 
für Führungskräfte. Beraterinnen und Berater, Haupt, 
Bern, 1999 (ISBN 3258060223).

 Jó vaskos kézikönyv konfliktuskezelés témában, mely 
részletesen elemzi a konfliktust, a konfliktus kifejlődé-
sének dinamikáját, valamint különféle konfliktuske-
zelési elméleteket és módszereket tárgyal.

Guggenberger, B., Jugend erneuert Gemeinschaft, 
Freiwilligendienste in Deutschland und Europa, Baden-
Baden, 2000.

 Azoknak, akiket érdekel a téma tudományosabb 
megközelítése, és tudnak németül. Különböző szer-
zők több mint negyven tanulmánya, több mint 700 
oldalon, fiatalok önkéntes szolgálatával kapcsolatos 
érdekes témák széles skáláját fedi le: onnantól kezdve, 
hogy az ilyen programok milyen értéket képviselnek 
a társadalom számára, odáig, hogy mi lehet az egyes 
kormányok szerepe ebből a szempontból.

Handy, Charles, Understanding Voluntary Organisa-
tions: How to Make Them Function Effectively, Pen-
guin, London, 1997 (ISBN 0140143386).

 E könyv elolvasása után az lesz az ember benyo-
mása, hogy most már teljesen jól érti az önkéntes 
szervezetek működését. Gyakorlati tanácsok szé-
les skáláját találjuk itt, arra vonatkozóan, hogy 

egy nonprofit szervezet működését hogyan te-
hetjük még hatékonyabbá és eredményesebbé.  
A könyv szól a szervezeteknél dolgozó emberekről, 
valamint szervezeti struktúrákról. 

National Centre for Volunteering: Safe and Alert – good 
practice advice on volunteers working with vulnerable 
clients, NCV, London, 1999.

 Ez az útmutató, habár főleg brit szervezetek 
számára íródott, sok egyszerű és könnyen alkal-
mazható gyakorlati tanácsot tartalmaz azok 
számára, akik meg akarnak győződni arról, hogy 
önkénteseik rendelkeznek mindazzal, ami ahhoz 
szükséges, hogy a megfelelő „szolgáltatást” tudják 
nyújtani az „ügyfelek” számára. 

McCurley, Steve and Lynch, Rick, Essential Volunteer 
Management. Directory of Social Change, London, 
1998 (ISBN 1900360187).

 Világos szerkezetű és könnyen olvasható útmutató 
kezdő mentorok számára, amely az önkéntes foga-
dásának minden szempontjával foglalkozik: az ön-
kéntesek motiválása, felügyelete; önkéntesek szerve-
zetünkben; az önkéntesek és a fizetett alkalmazottak 
közötti kapcsolatok; toborzás és kiválasztás stb.

Mizek, Betty J., Management of volunteers. Support 
Centres International and Slovak Academic Informa-
tion Agency, Bratislava, 1994.

 Képzési kézikönyv önkéntesek menedzselése témában. 

Paige, Michael R., Education for the Intercultural 
Experience, Intercultural Press, Yarmouth, 1993 (ISBN 
1877864250).

 Kutatásokon alapuló cikkek gyűjteménye, amely 
azt állítja, hogy az embert fel lehet és fel kell készíteni 
egy hosszabb távú külföldi tartózkodásra. A cikkek 
hangsúlyozzák a tapasztalati tanulás fontosságát, és 
rávilágítanak olyan témákra, mint a kulturális sokk, 
interkulturális érzékenység, interkulturális képzés és 
orientáció, interkulturális alkalmazkodás és visszail-
leszkedés. 

Patfoord, Pat, Uprooting Violence: Building Non-
violence, Cobblesmith, Woodstock, 1995 (ISBN 
0891660151).

 Ez a könyv ábrákkal és diagramokkal mutatja be, 
hogyan háríthatjuk el egy konfliktus kialakulását 
erőszakmentesen. Az elméletet személyek közötti és 
csoportos konfliktusok élő példái támasztják alá.

Whitmore, John, Coaching for Performance (People 
Skills for Professionals), Nicholas Brealey, Naperville, 
London, 1996 (ISBN 1857881702).

 A szerző dolgozta ki a GROW-modellt az önkéntesek 
mentorálásával kapcsolatban. Bebizonyítja, hogy 
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mennyire fontos a folyamatos támogatás, ha azt 
akarjuk, hogy alkalmazottaink minél hatéko-
nyabban dolgozzanak. Az önkéntes szektorban is 
alkalmazható.

Wroblewski, Celeste J., The seven Rs of Volunteer
Development. A YMCA Resource Kit, YMCA of 
the USA. Champaign, 1994 (ISBN 0873227565).

 Terjedelmes kézikönyv, amely szinte mindent 
tartalmaz, amit tudni kell, ha önkénteseket 
foglalkoztatunk (amerikai és YMCA-szem-
szögből). A hét R szerint épül fel a mű: önérté-
kelés (Reflection), kutatás (Research), készenlét
(Readiness), toborzás (Recruitment), megőrzés 
(Retention), elismerés (Recognition) és források 
(Resources). Praktikus gyűrűs mappában kapha-
tó. Nagyon hasznos eszköz olyan szervezetek szá-
mára, akik első alkalommal készülnek önkéntes 
fogadására; értékes tanácsokat, bevált módsze-
reket és iránymutatásokat tartalmaz nemzetközi 
önkéntes szolgálat szervezői számára. 

Honlapjegyzék magyarázatokkal9

www.coe.int/youth

 Az Európa Tanács Ifjúsági és Sport Igazgatósá-
gának honlapja, amely saját oktatási program-
jukról, támogatási lehetőségekről, nemzetközi 
ifjúságpolitikáról tartalmaz információkat, vala-
mint linkeket Európában működő, ifjúsági terü-
leten tevékenykedő szervezetek honlapjaihoz. 

www.eastlinks.net

 Egy nagyon hasznos honlap olyan szervezetek 
számára, melyek partnerszervezetet keresnek 
(főleg rövid távra) nemzetközi önkéntes projektek 
megvalósításához Kelet- és Közép-Európában. Ez 
a Kelet- és Közép-Európában működő nemzet-
közi önkéntes szolgálattal foglalkozó szervezetek 
regionális hálózatának a honlapja. 

www.ecri.coe.int

 Az Európai Bizottság honlapja a rasszizmus és az 
intolerancia ellen. Itt található online formában 
a Képzők Könyve (más, a rasszizmus elleni küz-
delemhez használatos forrásokkal egyetemben), 
amelyből rengeteg jó ötletet meríthetünk, ha ön-
kénteseinket érzékennyé szeretnénk tenni a kul-
turális különbségek elfogadásának fontosságára.

www.energizeinc.com

 Egy amerikai kiadó, mely kizárólag az önkéntes-
séggel, önkéntesek menedzselésével és önkéntes 

szolgálattal foglalkozó könyvekre és anyagokra 
koncentrál. Az önkéntes szolgálat nemzetközi di-
menzióival nem igazán foglalkoznak. 

www.etr.org/nsrc/pdfs/BBS/bbs.html (3-3-2001)

 Becoming a Better Supervisor: A Resource Guide 
for Community Service Supervisors. 

 Ez egy nagyszerű kézikönyv önkéntesek mentorai 
számára, mely pdf-formátumban tölthető le a 
honlapról.

www.eurodesk.org

 Az Eurodesk tengernyi információt tartalmaz 
különféle projektekhez elnyerhető európai 
támogatási lehetőségekről. Az Eurodesk egy 
egész Európára kiterjedő hálózat, amelynek 
regionális irodáiban még több információhoz 
lehet jutni.

www.europa.eu.int/comm/education/youth.html

 Itt érhető el az Európai Bizottság Ifjúság 2000–
2006 Programjának honlapja. Itt megtalálhatók 
a különféle pályázati űrlapok, illetve a nemzeti 
irodák elérhetőségei, amelyek a program lebonyo-
lításáért felelősek szerte Európában. 

www.fundersonline.org

 Az Online Támogatók információt nyújt európai 
támogatási és pályázati lehetőségekről. 

www.idealist.org

 A világ egyik legnagyobb, önkéntes szolgálati le-
hetőségeket tartalmazó adatbázisa. A honlapon 
különféle szervzetek önkéntességgel kapcsolatos 
rendezvényeiről, szemináriumairól vagy fogadó 
helyekről találhatunk információkat (online re-
gisztráció).

www.independentsector.org & www.ccp.ca

 Érdemes meglátogatni ezt a két honlapot. Akár 
az észak-amerikai önkéntesség helyzetéről sze-
retnénk statisztikai adatokat szerezni, vagy do-
kumentumokhoz szeretnénk jutni általában az 
önkéntességgel kapcsolatban, nem fogunk csalód-
ni ebben a két honlapban. Sok figyelemre méltó
linket is tartalmaznak. 

www.movit.si/mladina/database.htm

 Dél-Kelet-Európában aktív ifjúsági szerveze-
tek adatbázisa, az Európa Tanács és az Euró-
pai Bizottság munkájának egyik fő prioritása. 
A régióban működő szervezetekkel való kap-
csolatfelvételt segíti elő, amennyiben partnert 
keresünk. 

9 További, önkéntességgel kapcsolatos hasznos honlapcímek találhatók a www.onkentes.hu és a www.onkentes.lap.hu oldalakon. – A szerk.
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www.sosforevs.org

 Itt sok hasznos információt találunk az Európai 
Önkéntes Szolgálattal kapcsolatban. A honlap az 
európai mobilitással kapcsolatos gyakorlati út-
mutatókat is tartalmaz (tartózkodási engedélyek 
megszerzésének feltételei, vízuminformációk stb.).

www.training-youth.net

 Az Európa Tanácsnak és az Európai Bizottság-
nak az európai ifjúságsegítők képzésével kapcso-
latban kötött megállapodásának honlapja, amely 
tartalmazza az összes T-kitet letölthető formá-

tumban, valamint néhány képzési dokumentáci-
ót, a Coyote nevű képzési magazint és mindenféle 
egyéb információt képzésekkel kapcsolatban.

www.youthforum.org

 Az Európai Ifjúsági Fórum honlapja, amely ifjú-
sági szervezeteken keresztül politikai szerepválla-
lásra szeretné ösztönözni a fiatalokat Európában.
A honlap a tagszervezetek (európai nemzetközi  
nonprofit ifjúsági szervezetek és ifjúsági tanácsok)
leírását és elérhetőségeit tartalmazza. Különféle  
ifjúságpolitikai szövegek is találhatók a honlapon.

*
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A kötet szerzői

Luis Amorim (szerző) jelenleg Brüsszelben 
az Európai Alapítványi Központ (European 
Foundation Centre) Community Philantropy 
Initiative programjának koordinátora. Korábban 
az Európai Önkéntes Szolgálat brüsszeli irodájá-
ban (Structure of Operational Support) projekt-
menedzserként dolgozott. Az Európai Ifjúsági
Fórum Oktatási és Mobilitási Projektek koor-
dinátoraként is dolgozott, illetve igazgatója volt 
a portugál AFS Csereprogram Alapítványnak. 
Szívesen tart ifjúsági képzéseket, mert ezek során
olyan emberekkel találkozhat, akik megkérdő-
jeleznek minden hagyományosat és nem félnek 
idealisták lenni. 
amorim@freegates.be
 
Simona Costanzót (szerző) már kora fia-
talságától kezdve elbűvölte az interkulturalitás. 
Számtalan önkéntes programban vett már részt 
a világ több országában vagy szervezett ilyeneket. 
Az Európai Önkéntes Szolgálat Szervezeteinek 
Szövetségét (Alliance of European Voluntary Ser-
vice Organisations) képviselte az Európai Ifjúsá-
gi Fórumban. Társadalomföldrajzból írta doktori 
disszertációját arról, hogy milyen hatásai vannak 
a bevándorlásnak Észak-Afrikából az Euró-
pai Unióba. Jelenleg a CCIVS (Co-ordinating 
Committee of International Voluntary Service 
– az UNESCO párizsi székhelyén található 
nonprofit szervezet) igazgatója.
simonacostanzo@yahoo.it
 
Tony Geudens (szerző és szerkesztő) egy ún. 
hivatásos önkéntes. Szabadidejének nagy részét 
a Service Civil International szervezet keretei 
között töltötte, építőtáborokban tevékenykedett 

(a korábbi Jugoszláviában, Ghanában, Sri Lan-
kán és Japánban) vagy önkénteseket készített 
föl építőtáborokra. Más kultúrák iránti érdek-
lődése munkájában is megmutatkozik, hiszen a 
strasbourgi Európai Ifjúsági Központ trénereként
többek között nemzetközi projektmenedzsment, 
interkulturális tanulás és transznacionális ön-
kéntes szolgálat témákban tart képzéseket. Tony 
nemrég visszaköltözött Brüsszelbe, ahol továbbra 
is képzések és egyéb rendezvények menedzselésé-
vel foglalkozik. 
tony@geudens.com

Peter Hofmann (szerző) az AFS program ke-
retében egy évet cserediákként Angliában töltött, 
s ezután 7 évig részt vett az AFS Csereprogram 
Alapítvány osztrák irodájának munkájában. 
Bécsben történelmet és politikatudományt ta-
nult. 1996–1999-ig az osztrák nemzeti iroda 
munkatársaként az Európai Önkéntes Szolgálat 
programkoordinátora volt. 1999/2000-ben részt 
vett az első hosszú távú Képzők képzésén (az Ifjú-
ság 2000–2006 Program keretében). Azóta euró-
pai szintű képzéseket tart, elsősorban nemzetközi 
önkéntes szolgálat témában. 2001 óta szabadúszó 
trénerként dolgozik és Bécsben él. 
peho@a1.net

Luba Pavlovova (szerző) bolgár, de Szlová-
kiában él. Szabadúszó tréner, aki elsősorban a 
közép- és kelet-európai ifjúsági munkára szako-
sodott, és ezen belül leginkább szakképzéssel és 
nemformális oktatással foglalkozik. Projektjeiből 
egy példa: testvérvárosi program környezetvé-
delmi témában. 
lubica.pavlovova@mail.shmu.sk

*
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Nemzetközi önkéntes
szolgálat

Az európa tanács és az európai bizottság egy megállapo-
dás keretében 1998. óta mûködik együtt az európai ifjúság-
segítôk képzésének területén. Az együttmûködés célja  „az 
aktív európai állampolgárrá válás támogatása és a civil 
társadalom fejlesztése az európai szinten tevékenykedô 
ifjúsági vezetôk és ifjúságsegítôk képzésének segítésével”. 
Ezt a célt több egyezményben is rögzítették.
A két intézmény közötti együttmûködés különféle progra-
mokra, kiadványok megjelentetésére és hálózatfejlesztési 
módszerek kidolgozására összpontosít.
Az együttmûködés három fô területe: képzések (hosszú távú 
képzôk képzése és képzés az európai állampolgárságról),  
kiadványok megjelentetése (folyóirat és képzési háttéranya-
gok nyomtatott és elektronikus formában), valamint háló-
zatfejlesztési eszközök kidolgozása (képzôk körének kiala-
kítása és tapasztalatcsere). Az együttmûködés hosszú távú 
célja az európai szintû ifjúságsegítô képzés színvonalának 
emelése, és a képzések minôségi kritériumainak kialakítása. 
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