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Bevezetés 7

    Bevezetés

„Az élet egyik legszebb jutalma,  
hogy miközben az ember másokon segít, egyben önmagán is segít.”

(Ralph Waldo Emerson)

A Gyakorlati Útmutató azzal a szándékkal készült, hogy bármely kulturális 
intézmény, legyen szó kisebb vagy nagyobb szervezetről, könnyen és gyorsan 
választ találjon benne az önkéntességgel, az önkéntesek foglalkoztatásával és 
az önkéntes tevékenység szervezésével kapcsolatos gyakorlati kérdéseire.

A kulturális intézményekben végzett önkéntesség sok kérdést felvet, 
nevezetesen a felelősség, a bizalom és a professzionalizmus kérdését. Ugyan-
akkor lehetőségeket nyit meg – főképp akkor, amikor az állami támogatások 
szerkezetváltásával – alkalmanként csökkenésével – felértékelődik a tudás és 
az erőforrások újfajta menedzselésének ismerete. Az önkéntesek szerepválla-
lása nagyon sokrétű lehet. Azáltal, hogy a mindennapi működéshez emberi 
erőforrással járulnak hozzá, mind a programok számát, mind a szolgáltatások 
színvonalát növelhetik,  de fontos szerepük lehet a szervezet fenntarthatósá-
gának erősítésében, vagy akár a működés stabilizálásában is. A világ sok or-
szágában számos kulturális intézmény szorul a körülötte létrejövő közösségek 
támogatására, ha fejlődni, újítani szeretne, s ha emelt színvonalú szolgáltatást 
kíván nyújtani. Az önkéntesek által hozzáadott érték kiváló példája a holland 
múzeumi szektor, ahol a munka harmadát önkéntesek végezték 2009-ben1. Az 
önkéntesek három főbb tevékenységi területen kapcsolódtak be a holland mú-
zeumi munkába: a múzeumpedagógia, a közönségszolgálat és a gyűjtemények 
megőrzése és menedzsmentje területén. Léteznek olyan szervezetek is, ame-
lyek javarészt, vagy teljesen önkéntesekből szerveződnek. Magyarországon az 
önkéntesség még nem tölt be ekkora szerepet, hosszú távon azonban elvitatha-
tatlanul az intézményi fennmaradás,  túlélés és  fejlődés záloga lehet  múzeumi, 
közművelődési és könyvtári területen is.

Mellékletek 161
–  Az önkéntesség és az IKSZ összevetése 162
–  OSAP statisztikai adatok 2015. 164
–  Bejelentő adatlap 170
–  Önkéntes szerződés MINTA 174
–  Önkéntes kézikönyv tartalomjegyzék 176
–  Jelentkezési lap MINTA 178
–  Önkéntes felhívás MINTA 179
–  Képzési paletta a Szépművészeti Múzeumban 180
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–  Együttműködési megállapodás civil szervezettel 185
–  Önkéntes menedzser szakmai profilja – tevékenységi köre 186

A kiadvány szerzői 199

1  Raemaekers 2011. 36.
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Jelen útmutató az önkéntességről szóló bevezető fejezet és az önkéntes ko-
ordinátorról szóló ötödik, valamint a kulturális intézmények társadalmiasításáról 
szóló zárófejezet között három elkülönülő tartalmi egységben mutatja be az ön-
kéntes menedzsment legfőbb területeit: a stratégiaalkotás, az adminisztráció és 
az emberi erőforrások menedzsmentje, avagy az önkéntes életút témákat.

Bízunk benne, hogy az útmutató elméleti és gyakorlati megközelítései, 
valamint a  gyakorlatok rövid, fókuszált bemutatása megihleti, és professzioná-
lisan működő önkéntes program létrehozásához és gondozásához segíti hozzá 
az olvasót. Mindezekhez jó munkát kívánunk!

Az önkéntességnek az intézmény társadalmiasításában játszott szerepe, 
annak mértéke a szervezettől függ. Ugyanakkor nem szabad elfeledni, hogy ez 
egyúttal a közönség felé nyitás, az emberek bevonásának egyik eszköze is. Min-
den szervezet maga határozza meg azt a mértéket, hogy az önkéntesek mennyire 
kerülhetnek a döntési pontok közelébe, mennyire jelenhetnek meg a társadalom 
aktív képviselőjeként a szervezet életében. Leggyakrabban ez a kapcsolat organi-
kusan, lassan alakul: ahogy idő szükséges az önkéntesek valódi befogadásához és 
a beléjük vethető bizalom kialakulásához, úgy az önkéntes részéről is idő szük-
séges ahhoz, hogy megbízzon az intézményben, átlássa annak működését, „belső 
emberként” is megtalálja benne önmaga szerepét.

Az önkéntesek bevonását mindenképpen a helyi, szervezeti sajátosságok-
hoz, a szervezeti vezető és a fenntartó szándékához kell a keretrendszer megalko-
tása és biztosítása révén, igazítani. Legalább négyféle döntést hozhat a fenntartó 
vagy a szervezet:

■  saját önkéntes programot hoz létre, az önkénteseket (létszámuktól 
függetlenül) kisebb-nagyobb mértékben integrálja a szervezetbe,

■  egy civil szervezeten keresztül közvetetten fogad önkénteseket (an-
nak minden előnyével és hátrányával),

■  nyit az önkéntesek felé, de kapacitáshiány miatt sem a megszervezé-
sükben, sem a fogadásukban nem tud elköteleződni, viszont lobbizik a 
fenntartónál, helyi önkormányzatnál egy olyan önkéntesfogadó szer-
vezet létrehozásáért vagy támogatásáért, amely az önkéntesek foglal-
koztatását több kisebb helyi szervezeten keresztül, megosztva oldja 
meg (pl. egy-egy rendezvény esetén megbízható segítőket biztosít),

■ nem fogad önkénteseket.

Jelen útmutató célja, hogy a döntéstől függetlenül választ kínáljon a nyitott 
kérdésekre, inspirációt nyújtson az önkéntesség kezeléséhez, s nehéz helyzetek-
re is megoldási javaslatokat ajánljon. 
Fontos tudatosítani, hogy az önkéntesség jelentős fejlődési potenciált hordoz az 
egyének részére is. Az önkéntes tevékenységek során, a nonformális és az infor-
mális tanulási folyamatokon keresztül erősödő különböző kompetenciák hozzájá-
rulhatnak az önkéntes, a felnőtt tanuló személyiségfejlődéséhez. Az élethosszig 
tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák között szerepel a szociális és az 
állampolgári kompetencia, melynek fejlesztését az európai uniós és hazai doku-
mentumok2 egyaránt célul tűzték ki. 

Az útmutatót olyan gyakorlati szakemberek állították össze, akik a terüle-
ten széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek: maguk is koordinálnak önkéntese-
ket, önkéntes menedzsmentet tanítanak, kutatják azt és publikálnak is a témában. 

2  2006/962/EK Ajánlás 2006.; Nemzeti Alaptanterv 2012.
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anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyet-
tesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, mun-
kálkodása hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység 
megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény, ritkább esetben for-
profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi 
beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes fog-
lalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.”4

Czike Klára és Bartal Anna Mária Nonprofit szervezetek és önkéntesek – új 
szervezeti tipusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi c. 2004-ben 
publikált kutatása az önkéntesség két fő típusát különböztette meg:5

■  Hagyományos önkéntesség: „A világi vagy polgári önkéntesség Ameri-
kában, Nyugat- és Kelet-Európában is a városiasodással és a polgáro-
sodással párhuzamosan kapott egyre nagyobb társadalmi szerepet. Az 
önkéntességnek ez a korai, vagy hagyományos típusa főként adományo-
záson, jótékonykodáson alapult. Ezeket a tevékenységeket akkor is, és 
jelenleg is főként a már családdal, és/vagy felnőtt gyermekekkel rendel-
kező, középkorú, vagy idősebb nők végzik, az alaptevékenységekhez a ru-
haosztás, az ebédosztás, a különböző segélyprogramok, illetve a véradás 
tartoznak. Számos önkéntes vallási indíttatásból, a szolidaritás, vagy 
más személyes érték mentén, a szegényebbeken való segítés szándékával 
végzi ezt a tevékenységet. Ez az önkéntesség a hagyományos társadalmi 
értékekhez kötődik, a szegényekről való középosztályi gondoskodáson, 
a humanitárius társadalmi szerepvállaláson, a szolidaritáson alapul.” 

■  Új típusú önkéntesség: „A tudásalapú, információs társadalomra jel-
lemző társadalmi értékek állnak a középpontban. Az önkéntességnek 
ebben a típusában a szaktudás, a gyakorlati tapasztalat megszerzése, a 
megszerzett tudás megőrzése, az élethosszig tartó tanulás elvárásának 
való megfelelés kerülnek előtérbe … (…) (…) …motivációját tekintve po-
zitív értelemben elsősorban érdekalapú, hiszen a fiatalokat elsősorban a 
tudás megszerzésének vágya, a kreatív, innovatív tevékenységek vonzzák, 
és nem a jótékonyság polgári értékeken alapuló eszméje…”

Az önkéntes tevékenységek tipizálása komoly információt nyújt a területen tevé-
kenykedő szakemberek számára. A fenti két kategória nem írja le tökéletesen 
az önkéntesség szerteágazó motivációs hátterét, de nagyon fontos volt annak 
felismerésében, hogy az önkéntesek nem alkotnak homogén közeget, és sokszor 
nagyon eltérő motivációk és elvárások mentén tevékenykednek. Ezzel  minden 
fogadó szervezeti koordinátornak érdemes tisztában lennie.

1.1. Mi az önkéntesség?

„Az önkéntesség fejleszti a szociális készségeket és kompetenciákat, erősíti a 
társadalmi szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatot nyújt. Klasszikus 
értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi szoli-
daritás és ezen belül a karitatív tevékenység része, amely az emberiség fejlődé-
sének alapértékei közé tartozik.”3

Az önkéntesség fogalma több változáson ment keresztül az 1990-es évek 
óta a társadalmi munkától a közérdekű önkéntességig. A különböző definíci-
ók megegyeznek abban, hogy akár önkéntes munka, önkéntes tevékenység, 
önkéntes aktivitás vagy önkéntesség címszóval határozzuk meg ezt az emberi 
viselkedést, a legfontosabb jellemzői a következők:

■  Anyagi ellenszolgáltatás nélkül zajlik [bár a felmerült költségeket 
meg lehet téríteni az önkénteseknek].

■  Szükebb baráti és családi körön kívül végzett tevékenység
■  Önként, szabad elhatározásból, nem kötelező jelleggel végezhető te-

vékenység. 
■  A köz javára végzett tevékenység, mely nem csupán egyéni vagy 

egyes emberek érdekeit szolgálja.

A fenti kritériumoknak megfelelve az Önkéntes Központ Alapítvány meghatá-
rozása az önkéntesség fogalmára a következő:

„Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rend-
szeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes 
akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen 

 1.  A z önkéntességről 
                    általában – fogalmak, 
          történeti kitekintés

3  Közérdekű önkéntes tevékenységi adatok c2016.

4  Mi az az önkéntesség? c2016.

5 Czike – Kuti 2004.
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és kihatásai” [2006/C 325/13]10 dokumentum definíciója a következő: 
önkéntes tevékenységre jellemző, hogy mindenki számára nyitott, 
nem fizetett, önkéntesen vállalt, nevelő jellegű (a nemformális tanu-
lás típusába sorolható) és hozzáadott szociális értékkel rendelkezik. 
A Bizottság felhívta a figyelmet többek között az „európai szintű, 
megbízható és összevethető számadatok szükségességére az önkéntes 
tevékenység mértékéről, jelentőségéről és társadalmi gazdasági értéké-
ről”11, hozzátéve, hogy minden EU-tagállam statisztikai hivatalának 
rendelkeznie kellene erre vonatkozó adatokkal. Fontosnak tartja a 
Bizottság az egységes definíció alkalmazását, de megjegyzi, hogy cél-
szerű az önkéntességnek tágabb értelmezést adni, annak színes meg-
jelenési formái miatt. Az Önkéntesség Európai Éve keretében nem-
zetközi összefogás eredményeként létrejött, önkéntesség értékének 
mérésre az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) is hatással volt, 
amennyiben a Központi  Statisztikai Hivatal a világban másodikként 
indította el a reprezentatív lakossági önkéntességre vonatkozó felmé-
rését. Ennek eredményeképpen 2012-ben12 majd 2016-ban13 is rész-
letes beszámoló jelent az önkéntesség hazai léptékére vonatkozóan. 

■  Magyarországon 2005-ben, jogszabályi szinten14 kerültek meghatáro-
zásra a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályai. A tör-
vény alapján önkéntes lehet minden 10. életévét betöltött személy, 
amennyiben korának, fizikai-lelki és szellemi állapotának, képzettsé-
gének megfelelő tevékenységet végez. Önkéntes tevékenységnek csak 
az számít, amit valaki a köz javára, tehát nem saját maga vagy csa-
ládja érdekében, közvetlen ellenszolgáltatás nélkül végez. A törvény 
kizárja a for profit szervezeteknél végezhető önkéntes tevékenység 
lehetőségét.

■  Nem sokkal később, az Európai Tanács – az Európai Bizottság javas-
latára – 2011-et az Önkéntesség Európai Évének [The European Year 
of Volunteering] nyilvánította.15 Tette ezt tíz évvel az ENSZ 2001-es 
Önkéntesek Nemzetközi Éve [The International Year of Volunteers] 
után.

Magyarországon – időben egybe esve az ország európai elnökségével  – nagyon 
fontos hatása volt az Európai Évnek, mely főképpen az önkéntesség presztízsé-
nek emelkedésben és társadalmi szintű elfogadottságban mutatkozott meg. 

Hogyan jutottunk el a mai meghatározásig? Az alábbiakban erre a kérdésre 
adunk vázlatos magyarázatot a hivatkozott szakirodalmak alapján. Az Önkén-
tesek Nemzetközi Éve (2001) óta különösen sok anyag foglalkozott ENSZ és 
európai uniós szinten az önkéntesség definíciós kérdéseivel. E sokszor absztrakt 
fogalommeghatározások és stratégiák segítettek a helyi döntéshozóknak értel-
mezni a terület jelentőségét. Ország szintű fejlesztési tervek kidolgozásához, 
továbbá helyi támogatások vagy konkrét programok elindításához járultak hozzá 
ezek az információk.

■  Az Európai Unió Bizottsága által 1997-es Amszterdami szerződés 38. 
paragrafusában megfogalmazott deklarációja6 szerint: „a Bizottság 
méltányolta az önkéntes szolgáltatási tevékenységek hozzájárulását a 
társadalmi szolidaritáshoz, különös tekintettel a tapasztalatok és az 
információk cseréjére, valamint a fiatalok és az idősek részvételére az 
önkéntes tevékenységekben.”7 Az önkéntesség tipizálására ekkor kerül 
sor, mely szerint a dokumentum megkülönböztette az önkéntesség 
formális, vagyis szervezeten keresztüli, és az informális, vagyis  köz-
vetlenül az egyének számára nyújtott önkéntesség típusát. A követ-
kező említésre méltó dokumentum a 2004-ben,  az Európai Bizottság 
munkatársai számára írt munkaanyag. Bartal Anna Mária és szer-
zőtársa elemzése8 szerint a munkaanyag a fiatalok önkéntes tevé-
kenységének erősítésével foglalkozott egy előzetes felmérés alapján. 
Ebben az önkéntes szolgáltatás fogalma különvált az önkéntes tevé-
kenység definíciójától. Eszerint önkéntes tevékenységnek tekinthető 
minden önkéntes jellegű elkötelezettség. Az önkéntes tevékenységet 
úgy jellemzi a munkaanyag „mint amely nyitott mindenki számára, 
nem fizetett, saját akaratból végzett, nemformális tanulási keretek 
között megvalósuló önképző-önfejlesztő tevékenység, amely hozzáadott 
szociális, társadalmi értéket képvisel. Az önkéntes szolgáltatás – az 
önkéntes tevékenység részeként – olyan pótlólagos és addicionális is-
mérvekkel rendelkezik, mint: a rögzített időtartam, a világos felada-
tok, tartalmak, célok, struktúrák és keretek. Az önkéntes szolgáltatást 
végzőket megfelelő társadalmi-és jogvédelem illeti meg9”. Az önkéntes 
tevékenységet az informális, míg az önkéntes szolgáltatást a formá-
lis típussal azonosította a dokumentum.

■  Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [EGSZB] 2006-os dokumen-
tuma: „Az önkéntes tevékenység: szerepe az európai társadalomban 

6 Treaty of Amsterdam 1997. 

7 Bartal – Saródy 2010. 2. 

8 uott

9 uott

10 2006/C 325/13 bizottsági vélemény

11 uott

12 Váradi 2012.

13 Az önkéntes munka jellemzői 2016.

14 2005. évi LXXXVIII törvény 

15 Perpék 2012.
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pedagógiai céljainak (12 alapelv) gyakorlatra váltása (felkészítés és reflexió segít-
ségével) segítheti a diákokat, hogy egyéni motivációjukat megtalálják a tevékeny-
ségek végzésében.”17 Az 1. számú mellékletben lévő táblázat segít az IKSZ és az 
önkéntesség hasonlóságait és különbözőségeit egyben látni. 

Az elmúlt három évtizedben komoly hagyománya lett az önkéntesség jellegével 
és összetételével foglalkozó hazai kutatásnak. E kutatások nemcsak az önkén-
tesség számarányainak megismerésére, hanem a tevékenység jellegének felfej-
tésére, az önkéntesség motivációs tényezőinek megismerésére is törekedtek. 

1.1.1. Múzeumi önkéntesség

Európa térképére tekintve nem olyan meglepő, hogy Szlovéniában, Romá-
niában, Magyarországon, Lettországban és Oroszországban csak az 1990-es 
években kezdődött az önkéntesek szervezésének formalizálása. A kelet-közép-
európai múzeumok időben le vannak maradva angolszász társaikhoz képest: a 
szentpétervári Hermitage 2003-ban, a budapesti Szépművészeti Múzeum 2006-
ban indította útjára Önkéntes Programját. Ez a tendencia az angolszász orszá-
gokban évtizedekkel korábban elkezdődött: 1977-ben a londoni Tate Britainben, 
1978-ban a chicagói Field Múzeumban, 1984-ben a New York-i MOMA-ban, 
1989-ben a londoni British Múzeumban.

1.1.2. Könyvtári önkéntesség

Csehországban a könyvtárak 36%-a rendelkezik tapasztalatokkal az önkéntesek 
vonatkozásában. A könyvtárak háromnegyede fogadna önkénteseket, többsé-
gük betanítana bizonyos tevékenységeket számukra, egynegyede jogi szabályo-
zást igényelne. Egyetlen könyvtár sem véli azt, hogy az önkéntesek jelenléte 
degradálja a könyvtárosi hivatást. A felmérések alapján nem egyértelműek az 
önkéntesek alkalmazásának lehetőségei. Az esetek többségében a könyvtárak 
csak kisegítő tevékenységekre (pl. másolás) vagy takarításra vennének igénybe 
önkénteseket. A cseh könyvtárakban az önkéntes munkával kapcsolatos lehető-
ségek korlátozottak. Léteznek jó példát mutató könyvtárak, de az alkalmazás hi-
ánya sokszor szűklátókörűséggel és elégtelen menedzseri ismeretekkel társul.18 

Az angol közkönyvtárakban az önkéntesek bevonása nem új jelenség. 15 
könyvtárvezető Delphi vizsgálatának eredményei alapján, a vélemények széles 
skálán mozognak. A válaszadók az önkéntesek bevonását általában jónak ta-
lálják, mellyel javíthatók a szolgáltatások, és segítik a közösség bevonását is, 

Az Európai Év keretében foganatosított fontos kormányzati lépések közül az 
alábbi kettőt emeljük ki:

■  Magyarország Nemzeti Önkéntes Stratégiája 2011-2020 előkészítése: 
Magyarország Kormánya – Európában  az elsők között – tízéves 
stratégia elfogadására szánta el magát a civil szervezetek, illetve az 
Év Nemzeti Bizottsága javaslata alapján. E stratégia több prioritási 
és intézkedési tengely mentén foglalja össze a hazai önkéntesség 
fejlesztésére vonatkozó teendőket 2020-ig bezáróan. 

■  A dokumentumban megfogalmazzák, hogy „az önkéntesség olyan tevé-
kenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és mo-
tivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más 
személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. Sajátos értékeket 
hordoz magában, amely megkülönbözteti a fizetett munkától. Önmagá-
ban jó és értékes, egy mód, mellyel képessé tehetjük az állampolgárokat, 
hogy aktív szerepet vállaljanak mind tágabb földrajzi, mind szűkebb ér-
dekközösségekben, mely egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak 
és az önkéntes munkát végzőknek is. Az önkéntesség az egyik eszköze az 
esélyegyenlőség fejlesztésének, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés 
csökkentéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez, segíthet a munkanél-
küliek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, de nem helyettesítheti a 
fizetett munkaerőt”16

■  Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) bevezetése. Magyarországon a 
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről rögzítette az 50 
órás közösségi szolgálat feladatait. A közösségi szolgálat fogalmát és 
intézményét bevezetve, a segítő tevékenységet az érettségi bizonyít-
vány kiadásának feltételéhez kötötték.

Az elhatárolás szándékával ezúton adjuk meg az Iskolai Közösségi Szolgálat 
fogalmát. „Az iskolai közösségi szolgálat szervezett keretek között végzett egyéni 
vagy csoportos, anyagi érdektől mentes segítő tevékenység, amely a helyi közösség 
érdekeit és a középiskolás diákok személyes fejlődését egyszerre szolgálja. Pedagó-
giai eszköz, amely élménypedagógián, tapasztalati tanulás és projekt módszertan 
segítségével a felkészítés, tevékenység, feldolgozás logikája szerint éri el céljait. 
Elsősorban a szolgálat nem intézmények segítésére, hanem személyek vagy támoga-
tottak (állatok, növények, környezet stb.) körére irányul. Kiindulópontnak, bevezető 
lépésnek (előszobának) tekinthető a valódi önkéntessé válás útján, ami elindíthat 
későbbi önkéntes tevékenységeket. Céljai azonosak az önkéntességével (szolidaritás, 
felelősségérzet, hasznosság érzete), ezt bővíti a pedagógiai cél. A motivációja külön-
bözik az önkéntességtől, hiszen érettségi előfeltételként minden nappali képzésben 
résztvevő diák számára adott a teljesítendő 50 óra szolgálat. A közösségi szolgálat 

16 Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012. 

17 Bodó 2015.

18 Lišková 2011. 3-7.



1.2.1. Az önkéntes tevékenység jellemzői statisztikai adatok alapján 1716 1.1.3. Közösségi művelődési önkéntesség         1.2. Hazai kitekintés, indokoltás

nyílt lehetőség ismét civil szervezetek alapítására. A 2001. évet az ENSZ az 
önkéntesség nemzetközi évének nyilvánította, mely keretében elindult az ön-
kéntesség fejlesztésének tudatos átgondolása. 2002-ben jött létre az Önkéntes 
Központ Alapítvány (ÖKA), mely a hazai önkéntesség átfogó fejlesztését tűzte 
ki. Három évvel később megszületett a 2005. évi LXXXVIII. törvény a Közér-
dekű önkéntes tevékenységről, amely az önkéntes feladatellátást szabályozza a 
mai napig is. Az ÖKA 2006-ban jelentette meg A magyarországi önkéntesség 
fejlesztési stratégiája 2007–2017 c. dokumentumot21, mely a terület fejlesztési 
feladatainak átfogó összefoglalását adta.

1.2.1. Az önkéntes tevékenység jellemzői statisztikai adatok alapján

A Központi Statisztikai Hivatal eddig kétszer mérte fel, a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO), valamint a Johns Hopkins Egyetem által az önkéntes munka 
mérésére kidolgozott módszertani kézikönyv ajánlásai alapján, az önkéntes tevé-
kenység jellemzőit Magyarországon. 2014-ben – a 2011-es adatokhoz hasonlóan 
– a magyar felnőtt lakosság jelentős hányada – több mint egyharmada – végzett 
önkéntes tevékenységet.

azonban számos aggályt is felvetnek. Az aggodalom főleg akkor merül fel, ha 
az önkénteseket a fizetett alkalmazottak helyettesítésére, nem pedig a szolgál-
tatások javítására használják. További gondot jelent a szolgáltatások minősége, 
az önkéntesek bevonásának értelme és a települések kapacitása is.19 

1.1.3. Közösségi művelődési önkéntesség

Franciaországban az 1901-es egyesületi törvény alapján egyesületi formában 
működnek a művelődési és ifjúsági házak, melyek közösségi központként funk-
cionálnak. A több mint egy évszázados „modell” alapján a 66 millió lakos mint-
egy 1,3 millió egyesületből választhat, így közel 20 millióan dolgoznak önkén-
tesként Franciaországban. Az önkéntesség formája és tartalma folyamatosan 
változik, az önkéntes szerepvállalást a körülöttünk levő világ igényei alakítják. 
A Művelődési és Ifjúsági Házak Szövetsége az önkéntesek részére képzéseket 
indít, mely képzések megyei, regionális és országos szinten támogatottak. Az 
egyesületi életbe a fiatalabb korosztályt is próbálják bevonni, így lehetőség 
van 16 év alatt is egyesületet indítani, s bár ezen szervezetek nem rendel-
keznek még minden jogkörrel, de fontos állomásai az ifjúság demokratikus 
fejlődésének. Franciaországban a hosszú távú önkéntes munka során szerzett 
munkatapasztalat beszámítható képzettséget is eredményezhet, ha valaki ezt 
egy tudományosan megalapozott, szakdolgozatszerű munkában is összegzi.20

1.2. Hazai kitekintés, indokoltság

A mai értelemben vett önkéntesség előfutárának tekinthetjük a felvilágosodás 
eszmekörének hatására, a 18. század végén létrejött önszerveződő közössége-
ket, egyesületeket (olvasókörök, diáktársaságok). A közös szórakozás jegyében, 
elsősorban a városokban (de később a falvakban is nagy számban) megjelenő 
szervezeteket a tagjaik tartották fenn. Állami szabályozás híján, az önrendel-
kezés és a reformeszmék beágyazódásának sajátos formájaként feltűnő szer-
vezetek aztán rohamosan szaporodtak a reformkorban. Az alapításukat első 
ízben (európai viszonylatban is igen korán!), az 1868. évi 44. törvénycikk 
szabályozta, és ennek hatására tíz évvel később már csaknem 4000 egyesület 
működött. A két világháború között a működésük céljában is rendkívüli változa-
tosságot (kultúra, sport, érdekvédelmi, ifjúsági) mutató egyesületek száma már 
meghaladta a 14 ezret. Az 1945 után berendezkedő diktatórikus hatalom foko-
zatosan számolta fel az önszerveződés formáit az ötvenes évek végére, lénye-
gében teljesen megszüntetve azokat. A rendszerváltás előtt közvetlenül (1989) 

19 Casselden 2015. 187-203. 

20 Dóri et al. 2013. 21 Czike – F. Tóth 2006.
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2014-ben a lakosság több mint egyharmada, mintegy 2,55 millió fő végzett 

valamiféle önkéntes tevékenységet. Közel 6%-kal többen, mint 2011-ben.

Általában a nők aránya magasabb az önkéntesek között, de szervezeti 

keretek között, inkább a férfiak aktívabbak.

Az önkéntesség formája szerint többségben (94,1%) vannak az informális, 

vagyis közvetlen módon segítő önkéntesek. 

Az önkénteseknek mindössze 3,3%-a tevékenykedik formális (vagyis szer-

vezeti) keretek között.

A legkevesebben (2,6%) azok vannak, akik közvetlenül és szervezet köz-

reműködésével egyaránt támogatnak rászoruló személyeket, különböző 

szervezeteket, intézményeket vagy valamiféle közös ügyet.

Míg 2011-ben a 60–64 éves korcsoportban érte el a csúcsát az önkéntesek 

aránya, addig a 2014-es felvétel adatai szerint az önkéntes munka vállalása 

legmagasabb arányban a 45–49 éveseket jellemezte.

A 35 év alatti korcsoportoknál az önkéntesség az átlagosnál továbbra is 

alacsonyabb, 24,6 és 33,8% között van.

A formális önkéntesség kapcsán azonban a fiatalabb (15–24 éves) korcso-

portokat jellemzi relatív magas arány. Ezt, feltételezhetően jelentős mér-

tékben, az érettségihez szükséges közösségi szolgálat igazolása érdekében 

végzett tevékenység magyarázza.

A formális önkéntességre jellemző ugyancsak relatív magas arányt a 

középkorúak (45-54 évesek) képviselnek.

Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál nagyobb 

arányban adományoz időt és energiát mások, vagy a társadalom javára.

Inkább a foglalkoztatottak vesznek részt nagyobb arányban önkéntes tevé-

kenységben, mint a munkanélküliek és az inakítvak.

Az önkéntes tevékenység leginkább a községekben élőkre jellemző (37,6%).

Az egyéb városlakók esetében is viszonylag magas (35,5%) az önkéntesek 

aránya.

A Budapesten élők ugyanakkor jóval az átlag alatt (25,0%) segítettek máso-

kat önkéntes tevékenységükkel.

A legmagasabb önkéntességi arány Jász-Nagykun-Szolnok megyét jellemez-

te, ahol a lakosság kétharmada vett részt mások segítésében.

Főbb létszám adatok:

Nemi össze - 
hason lítás szerint:

Forma szerint:

Korcsoport szerint:

Iskolai végzettség  
szerint:

Gazdasági  
aktivitás szerint:

Település  
típusa szerint:

Az önkéntesség főbb hazai jellemzői a Központi Statisztikai Hivatal jelentése22 alapján

A házasságban élők jóval magasabb arányban végeztek önkéntes tevékeny-

séget, mint a nőtlenek, hajadonok, özvegyek, illetve elváltak.

Szervezetekben, szervezetek javára az önkéntesek főként egyházi közös-

ségekben felmerülő feladatokat vállalnak, 

■ a közbiztonság, közrend védelme érdekében tevékenykednek, 

■ egyéb rászorulókat, pl. árvízkárosultakat segítenek,

■ illetve különböző rendezvényeken nyújtanak segítséget.

A 2 millió 472 ezer közvetlen önkéntes tevékenységének 4 millió 117 ezer 

kedvezményezettje volt, akik többsége a háztartáson kívül élő családi, roko-

ni, (46,9%), illetve a baráti (22,6%) körhöz tartozott.

További kedvezményezettek olyan személyek, akik nem tartoznak a csalá-

di, baráti körhöz (30%), 16,8% az ismerősök, 5,7% a munkatársak köréből 

került ki. Egyéb, más személy számára 8% végzett önkéntes munkát.

Az önkéntesek legfőbb motivációja továbbra is a másokon való segítés örö-

me volt (33,1%), amelyet az önkéntes tevékenységek, mint fontos társadalmi 

értékek melletti elkötelezettség követett (30,7%), valamint kiegészítette az 

az általánosnak tekinthető hit, meggyőződés, amely szerint a rászorulókon 

segíteni erkölcsi kötelesség (29,1%).

Az önkéntesek elkötelezettsége, szerepvállalása leginkább az általuk telje-

sített órákban tükröződik, amely szerint a két végletbe tartozók azok, akik

■ éves szinten legfeljebb 60 órát teljesítettek (55,7%),

■  és azok, akik éves szinten 400 órát meghaladó óraszámban végeztek 

ilyen jellegű munkát (8,5%).

Magyarországon, 2014-ben a 2 millió 557 ezer ember önkéntes tevékenységé-

nek becsült értéke összesen 358 milliárd forint. Egy önkéntes 140 ezer forint 

értékben végzett önkéntes munkát ebben az évben.

Családi állapot 
szerint:

Tevékenységi 
terület szerint:

Kedvezménye zettek 
szerint:

Motiváció szerint:

Az önkéntes  
tevékenység  

értékének  
becslése szerint:

22  A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2015.



1.2.2. Az önkéntes menedzsment szükségességéről 2120 1.2.2. Az önkéntes menedzsment szükségességéről

■  Az önkéntesek támogatásával az alapfeladatokon túl bővíthető a 
szervezetek feladatpalettája, illetve emelhető a szolgáltatási színvonal. 

■  Az önkéntesek az általuk preferált és a kompetenciákhoz illő tevékeny-
ségeket könnyebben, rövidebb idő alatt találják meg.

■  Több önkéntes lesz, mint eddig, hiszen bevonódnak olyanok is, akik 
eddig információ hiányában, vagy önbizalom hiányában nem tudtak 
kapcsolódni ehhez a tevékenységhez.”24

Az Iskolai Közösségi Szolgálattól függetlenül, és annak bevezetését jóval meg előzve 
már 2006-ban is megfogalmazódott Czike és Kuti25 tanulmányában az ifjúsági 
önkéntességnek kiemelt szerepe. A jövő (önkéntes) generációi számának növelése 
érdekében fontos, hogy az egyén az egyik legjelentősebb fejlődési időszakban 
pozitív mintát lásson és tapasztaljon, megalapozva motivációját későbbi éveire. Így 
válhat az önkéntes tevékenység társadalmi alapvetéssé.

ÖNKÉNTES MENEDZSER, ÖNKÉNTES KOORDINÁTOR
A kelet-közép-európai régióban 2014 novembere és 2016 áprilisa között öt ország 
részvételével zajló Wake-Up Call: The Vounteer Manager Role című projekt26 
az önkéntes koordinátor pozíciót vizsgálta. A projekt résztvevői (Magyarország, 
Horvátország, Szlovákia, Lettország és Románia) egyetértettek abban, hogy 
az önkéntes menedzsment tevékenységek színvonalának emelése szükséges. A 
projekt kimeneteleként több olyan eszköz született, amely gyakorlati segítséget 
jelenthet a területen tevékenykedőknek:

■ az önkéntes menedzser foglalkozási profilja,
■ az önkéntes menedzsment minőségi sztenderdjei,
■ az önkéntes koordinátorok képzési tematikája,
■ az önkéntes menedzserek kompetenciáinak validációs eszközei.

1.2.2. Az önkéntes menedzsment szükségességéről

Az önkéntes menedzsment szükségessége melletti érvként kiválóan felhasználhatóak 
a KSH demotivációs adatai is, amely szerint azok, akik visszautasították az önkéntes 
tevékenységekben való részvételüket, legfőbb kifogásként azt válaszolták, hogy „senki 
nem kért ilyen segítséget, nem volt olyan személy, nem volt olyan ügy, aminek a javára 
végezhette volna az önkéntes tevékenységet.” Tehát vannak még kiaknázatlan területek 
az önkéntes menedzsment területén a szervezet külső kommunikációs stratégiájában.

Az önkéntes menedzsment szükségességét többek között Czike Klára és Kuti 
Éva 2006-os tanulmányukban23 is kifejtették, amikor az önkéntesek és az önkén-
tesség átfogó stratégiai tervét megfogalmazva, ajánlást tettek a magyar kormány 
számára. Ebben öt stratégiai célt határoztak meg az önkéntesség fejlesztésével 
kapcsolatban. Lássuk ebből az intézmények, önkéntes menedzsment kialakításához 
leginkább illeszkedő három célt:

■ Stratégiai cél: önkéntesség és állami intézmények

Az önkéntesség állami intézményekbe való integrációja kiemelt fontosságú cél.  
A szervezetek ebből többféleképpen profitálhatnak. A szervezeti kultúra változása, 
illetve az attitűdváltás felgyorsulhat, a menedzser szemléletű vezetés jegyében 
megjelenik az önkénteseket magas szinten koordináló önkéntes menedzser. 

■  Stratégiai cél: az önkéntesség ösztönzése az információk áramlásá-
nak elősegítésével

A már önkénteskedők a számukra legmegfelelőbb önkéntes pozíciókat találhat-
ják meg. Szélesedik, bővül az önkéntes tevékenységet végzők köre, és ezáltal 
pozitívan alakul az önkéntesség megítélése.

■ Stratégiai cél: az önkéntesek szervezetekhez kapcsolása

A szervezetekhez való kapcsolás azért fontos, mert az önkéntesek kapcsolati 
hálója bővül így. Szorosabb lesz a kötődésük a munka világához, könnyebben 
jutnak az önkéntességről szóló információkhoz. Kutatások igazolják, hogy a szer-
vezetekhez kapcsolódó önkéntesek könnyebben találnak munkát is.

A FENTI HÁROM STRATÉGIAI CÉL VÁRHATÓ KIMENETEI:
■ „Nagyobb számban lesznek jelen önkéntesek az állami szektorban.
■  Az önkéntes munka egyértelműen elválik a „laikus”, a „segítő” sztere-

otípiáktól, és elfoglalhatja méltó helyét a közösségekben.
■  Az önkéntes menedzsment munkamódszer alkalmazásával az állami intéz-

mények munkafolyamatai is átalakulnak, a projektszemlélet, a menedzs-
mentszemlélet, a rendszerszemlélet integrálódik a szervezeti folyamatokba 
és kultúrába ott, ahol ez még nem sikerült.

23 Czike – Kuti 2006. 66-69. 

24 Czike – Kuti 2006. 70.

25 Czike – Kuti 2006. 74.

26 Occupational Profile For The Volunteer Manager 2016.

Lehetőséget kell biztosítani minden diák 
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a tevékenység végzőjét magát.

Az önkéntesség már az iskolában egyértel-

műen pozitív megerősítést kap, beépül  

a karrier tervezés folyamatába, az egyéni 
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közösségi együttélésbe.

Cél Várható eredmény
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Számos közösségi színtér nyitotta meg kapuit közvetlenül helyi közösségi kez-
deményezéseknek köszönhetően.

Az önkéntesség szemléletének világméretű elterjedésével a hazai intéz-
ményrendszer is felismerte, hogy a szakmai programokat évtizedek óta átszö-
vik az öntevékeny közösségek. Az egy-egy közművelődési intézmény mellett 
elköteleződő, annak rendszeresen segítő embereket, vagy azok csoportjait az 
adott intézmény fokozatosan saját humánerőforrása részeként, saját önkéntese-
iként kezdte el meghatározni. A közművelődési színterekhez, intézményekhez 
kötődő szervezetek nagy számából eredően is kiemelkedőek a terület önkéntes-
ségi mutatói, sokszor átfedést mutatva az intézmények és színterek munkáját 
is nagyban meghatározó-befolyásoló helyi civil szervezeti szerepvállalással.31

Ebből is az következik, hogy a közművelődési intézmények stratégiai cél-
jainak eredményes elérése szinte elképzelhetetlen önkéntesek bevonása nélkül, 
és egyre több vezető látja az önkéntes menedzsment fontosságát. A Nemzeti 
Művelődési Intézet az önkéntesség jelentőségét felismerve 2014-ben létrehozta 
Országos Önkéntességi Szakmai Központját,32 melynek alapfeladata – a megyei 
irodahálózatán keresztül – a közművelődési intézmények, szervezetek módszer-
tani támogatása volt. A Központ szakmai konferenciákon, műhelymunkákon, 
képzéseken, tapasztalatcseréken keresztül nyújtott segítséget az intézmények 
önkéntes fogadó szervezetté válásában, az önkéntes menedzsment alkalmazá-
sában, a koordinátor foglalkoztatási lehetőségeiben. 

A Nemzeti Művelődési Intézet megyei módszertani napok keretében több 
alkalommal szólította meg a szakma képviselőit, bemutatva a közösségi műve-
lődés területén önkéntes témakörben kialakult mintaértékű gyakorlatokat. Az 
intézmény mintegy 300 szerződött önkéntesének közreműködése jellemzően a 
közösség-, gazdaság- és ifjúságfejlesztő projekteken, illetve az amatőr művé-
szethez köthető rendezvényeken realizálódott. A szerződéskötők többsége saját 
településén már korábban is látott el – szerződésben nem rögzített – önkéntes 
feladatot, jelentősen hozzájárulva ezzel a helyi társadalom fejlesztéséhez. A leírt 
gyakorlatok jellemzően az önkéntes-fogadás és koordináció területén valósultak 
meg, tehát már az önkéntes törvény előírásaihoz igazodva.

Az Agóra típusú szervezetek közül számos alkalmaz önkéntes koordiná-
tort és épített fel önkéntes menedzsmentet, ezáltal sikeresebbé és hatékonyab-
bá tette az intézményi feladatellátást. 

Jó példa a Csabagyöngye Kulturális Központ gyakorlata. Az intézmény 
települési szintű feladatellátást végez a 60 000 fős Békéscsabán, tevékenysége 
rendkívül sokszínű. Számos rendezvény szolgálja a település és a környéken 
lakók aktív időtöltését, szórakoztatását is. Korosztályi megkötés nélkül min-
den településen élő polgár szívesen látogat a megújult agórába. Fesztiválok, 
koncertek, komoly- és könnyűzenei rendezvények, ismeretterjesztő előadások, 

A 11. sz. melléklet részletesen tartalmazza az „ÖNKÉNTES MENE-
DZSER SZAKMAI PROFILJA – TEVÉKENYSÉGI KÖRE” leírását. A projekt 
eredményeinek részletei az Önkéntes Központ Alapítvány honlapjáról érhető 
el. (www.oka.hu)
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A 2005. évi közérdekű önkéntes tevékenységről szóló LXXXVIII. törvény le-
hetővé teszi, hogy a „civil szervezeti hagyományok mellett már költségvetési 
intézmények is fogadjanak önkénteseket. Az intézményi önkéntesség során külön 
odafigyelést érdemel, hogy az önkéntesek ne ugyanazt a munkát végezzék, mint 
a fizetett munkatársak.”28 Az EGSZB véleménye szerint „Nem az a cél, hogy az 
önkéntes tevékenység helyettesítse a fizetett munkát, sőt kifejezetten az a kívána-
tos, hogy a fizetett munkát ne lehessen önkéntes tevékenységgel helyettesíteni. Az 
önkéntes tevékenység különleges értéke az, hogy hozzájárul a közösség formálá-
sához. Az önkéntes tevékenység nem egyszerű társadalmi szolgáltatás és nem is 
azért van, hogy állami alapfeladatokat vállaljon át.”29

A közérdekű önkéntes tevékenységet ellátó szervezetek adatbázisában 
jelenleg található, a hazai regisztrált önkéntes fogadószervezetek30 megoszlása 
kulturális és közösségi tevékenységi körben: 32 muzeális intézmény, 101 köz-
művelődési intézmény, 7 nyilvános könyvtár, 278 helyi önkormányzat, 46 költ-
ségvetési szerv és 1514 közhasznú jogállású szervezet. Utóbbiak nagyszámban 
valamely intézmény mellett működő alapítvány vagy nonprofit gazdasági tár-
saság, melyek a szakfeladatellátó tevékenységének segítése céljából alakultak.

ÖNKÉNTESSÉG A KÖZMŰVELŐDÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERÉBEN:
A kistelepülések gyakorlatában intenzíven jelenik meg az egyének segítő sze-
repvállalása. Jellemzően az „egyszemélyes” közösségi színterek, faluházak, in-
tegrált közösségi és szolgáltató terek (IKSZT-k) munkáját segítik-támogatják 
a közösség tagjai képességeik-jártasságuk-ismereteik szerint. Egy komplex 
rendezvény (pl. egy falunap) esetén maguk a fellépő művészeti csoportok, a 
technikai közreműködők is – mint az esemény „lebonyolítói” – feladataikat 
önkéntesen látják el. Az önkéntes munka ezen megközelítésében a polgárok tár-
sadalmi szerepvállalása közvetlenül saját közösségükre irányul, kevésbé az in-
tézményi feladatok, tevékenységek határozzák azt meg. Jó példák vannak arra 
is, hogy a közösségi részvétel már a kezdetektől az intézmény életének nem 
csak része, hanem azok kialakulásának, tehát intézményesülés indikátorai is.  

27 Arapovics 2015. 

28 Arapovics 2015. 32.

29 2006/C 325/13 bizottsági vélemény

30 Közérdekű önkéntes tevékenységi adatok c2017.

31 lásd még: indirekt önkéntesség, 2.6. fejezet

32 Országos Önkéntességi Szakmai Központ c2001-2017.
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kiállítások és különböző szakkörök, klubok valósulnak meg a ház falai között, 
illetve a város közösségi terein. 

A feladatellátás hatékonysága és eredményessége tette indokolttá, hogy 
a szervezet a szakembereken kívül a fent említett rendezvények előkészítését, 
lebonyolítását segítő önkénteseket is „foglalkoztasson”. Az önkéntesek legin-
kább a regisztrációban, jegyszedésben, ültetésben, ruhatári tevékenységben, 
rendezvényfelügyeletben működnek közre. E tevékenységek nagyban hozzájá-
rulnak a programok sikeréhez. Kétféle motivációs technikát alkalmaz az önkén-
tes koordinátor: az egyik az intézményben megvalósuló programok ingyenes 
látogathatósága, illetve az önkéntesek részére olyan együttlétek szervezése, 
melyek célja a csapatépítés, a jutalmazás, az elismerés és a motivációs szint 
fenntartása.

Főként a kisebb közművelődési intézmények közül sokan még a regiszt-
rálási folyamat előtt állnak, de az eddigi szakmai eredmények tükrében joggal 
bizakodhatunk az önkéntesség hivatalos formájának mind szélesebb körű el-
terjedésében.

A közművelődés statisztikai (OSAP) adataiból jól kirajzolódik a közös-
ségi-művelődés területén folytatott önkéntes tevékenység feladati megoszlása. 
A szakmai munkakörökben feladatot vállalók 38 %-a rendelkezik felsőfokú vég-
zettséggel. A felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők aránya ugyanebben a 
szegmensben 28 %. Nem szakmai munkakörökben az önkéntes segítők 34 %-a 
számszerűsíthető. Ahogy az alábbi számokban is kifejeződik, 2008 óta az ön-
kéntesek száma háromszorosára, 12.465-ről 38.115-re nőtt. 
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Hazánkban a könyvtári önkéntesség alakulása az alábbi számokkal jellemezhető. 
Ahogy azt a számadatok is mutatják,, 2012 óta növekvő tendenciát mutat az 
önkéntesek száma. 2015-ben 1701 könyvtári önkéntest tartanak számon ország-
szerte, míg 2008-2012 között, öt éven keresztül a számuk 1000 és 1200 fő között 
stagnált. A 2015-ös létszámadat tekintetében kifejezetten reményre ad okot, 
hogy az érintettek 79%-a szakmai munkakörben segítette az intézményeket.
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2010-ben a szegedi Móra Ferenc Múzeum, majd a budapesti Petőfi Irodal-
mi Múzeum is indított önkéntes programot. 2011 januárja és márciusa között 
a Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány és a Szépművészeti Múzeum 
közösen egy nyolcnapos múzeumi önkéntes koordinátor-képzést szervezett, me-
lyet 10 szervezet 12 képviselője végzett el. 2011 az Önkéntesség Európai Éve 
lett, ami szintén serkentette a múzeumokat a nyitásra. Különösen azért, mert 
az erőforrások egyre szűkösebbek lettek, a látogatóbarát szemlélet viszont egy-
re több új szolgáltatást, feladatot és támogatást hozott a múzeumok életébe. 
Szintén elősegítette a múzeumi önkéntes tevékenység elterjedését a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum módszertani igazgatósága és a Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ (MOKK) irányítása alatt álló országos múzeumi koordinátori hálózat, 
amely az elsők között szorgalmazta az önkéntesek bevonását az országban 
konferenciák, szakmai fórumok és képzések megszervezésével.34

Alkalmanként konferenciák segítik a területen dolgozó kollégák találkozá-
sát és tapasztalatcseréjét. Ebbe a körbe tartozik a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

„Önként és dalolva – önkéntes munka a közgyűjteményekben” című konferenciája 
2013-ban, az évente megrendezendő Országos Múzeumpedagógiai Konferenciák, 
a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjának tizedik évfordulója alkalmá-
ból szervezett Önkéntes menedzsment kihívások hosszú távon című konferencia 
2016-ban. Mindezek mellett az Országos Múzeumandragógiai Konferenciák is 
napirendre tűzték az önkéntesség témáját. 

Összegzésül elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek számottevő közművelő-
dési fejlesztést hoztak a múzeumokban is. 

A hazai országos múzeumok vizsgálata alapján Arapovics Mária megálla-
pította azt is, hogy önkéntes menedzsmentre, önkéntes stratégiára van szükség 
a múzeumokban, esetenként humánerőforrás tervre alapozva. A továbbiakban 
önkéntes és iskolai közösségi szolgálatos koordinátori képzések / továbbképzések 
  

A muzeális intézmények foglalkoztatott önkéntesekről, segítőkről és egyéb fog-
lalkoztatottakról az OSAP 1444 számú adatbázisa ad tájékoztatást. Az adatok 
szerint a múzeumi „önkéntesek” száma jelentősen, két és félszeresével emelkedett 
2008 óta, azonban még a 2015. évi létszám sem éri el országos szinten az 1000 főt.

A 2015. évi 700 fő önkéntes, segítő és egyéb foglalkoztatott végzettségét 
és ellátott tevékenységét vizsgálva megállapítható, hogy csaknem 60%-uk egyéb 
(nem szakmai) munkakörben tevékenykedik, végzettségük vegyes. A szakmai 
munkakörökben foglalkoztatottak közül nagyobb számban vannak azok, akik 
felsőfokú végzettséggel rendelkeznek.

A 2015. évi adatok szerint 131 muzeális intézmény vállal szerepet ország-
szerte. A megyei szintű adatokat tekintve, számuk a főváros mellett Baranya, 
Bács-Kiskun és Borsod-Abaúj megyékben magasabb, amely nagyjából követi az 
adatszolgáltató muzeális intézmények számának megyei megoszlását. A számí-
tások szerint egy önkéntest foglalkoztató muzeális intézményben átlagosan 5 
önkéntes tevékenykedett 2015-ben.

A hazai múzeumi önkéntesség 2006-ban elsőként a Szépművészeti Múze-
umban jelent meg szervezett formában, majd egy-egy országos múzeum nagy-
szabású programjának elindítását követően, lassan elterjedt a hazai muzeális 
intézményekben.33
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34 Arapovics 2015.33 Csordás 2012. 9.
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2. Stratégiaalkotás

2.1. Az önkéntes program szükségessége és stratégiai tervezés

Az önkéntesek fogadása a szervezet részéről átláthatóságot is jelent, hiszen az 
önkéntesek belátnak a színfalak mögé, sokkal több információhoz jutnak a szer-
vezetről, a belső viszonyokról, a nehézségekről, mint a szervezet célcsoportja. 
Ezzel mindenképpen jó tisztában lenni. Számos szervezet megijed attól, hogy 
önkénteseket, fizetetlen segítőket vonjon be a működésébe. A tudatosítás célja 
azonban a felkészülés sikeressége, a váratlan helyzetek elkerülése. 

Az önkéntesek bevonása melletti érvelésnek nagyon egyértelműnek, vilá-
gosnak és az intézményi felelősség, a közpénzekből finanszírozott munkaidő és 
energia tekintetében minden kétséget kizárónak kell lennie.

A nagy létszámban megjelenő önkéntes csoportok fontos hitelesítői 
és hírvivői lehetnek az adott intézményeknek. Egy rosszul irányított, vagy 
egészségtelen belső szerkezettel rendelkező intézményben sokkal kisebb va-
lószínűség szerint maradnak meg hosszú távon elkötelezett önkéntesek. Az 
önkéntesek az egyik legerősebb formában a személyes megéléseik révén tudják 
közvetíteni az intézmény jó hírét, ami az egyik legmeggyőzőbb forma lehet és 
külön kommunikációs kampány nélkül is kifejti hatását.

2.1.1. Szervezeti előnyök - hátrányok35

Nézzük csak meg, miért is kellene egy szervezetnek önkénteseket bevonnia!

 „azért, mert az önkéntesek képesek elvégezni feladatokat,  
melyek nem részei a fizetett munkaköröknek,  
új dimenziókat és embereket adni a szervezetnek,  
hitelesebbé tenni a szervezetet a közösségben,  

30 1.2.3. Az intézményi önkéntesség helyzete

szervezésére lenne szükség. Hasznos lenne célzott szakmai fórumokat is tartani 
a konkrét kérdésekről, megoldásokról. A civil kapcsolatok terén az új tapaszta-
latok erősítése szükséges.

A három kulturális szegmensben 2015-ben összesen 40.517 volt az ön-
kéntesek száma, melyből 38.115 fő jelenik meg a közművelődési intézményi 
statisztikai adatokban. A kiemelkedő mutató a közművelődési feladatellátáshoz 
kötődő aktív közösségeknek is köszönhető (művelődő közösségek száma 16.177, 
klubok és szakkörök összesen 14.508). Az adatszolgáltatók megoszlása: közmű-
velődési szektor (települési, megyei és kisebbségi önkormányzatok, egyesület, 
alapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás, egyház, és központi költségvetési 
szerv) 5592, melyből 680 közművelődési intézmény, 2749 közösségi színtér és 
2163 egyéb szervezettípus. A statisztika alapján 241559 művelődési alkalom 
realizálódott a szakterületen. A feladatellátás törvényi előírásaiból adódóan a 
közművelődési és közösségi szerepvállalás a könyvtári és múzeumi területen is 
erősödik. A 3976 adatszolgáltató könyvtárnál összesen 106783 rendezvény va-
lósult meg, a 725 muzeális intézménynél 108117 programalkalmat regisztráltak. 
Az egyre inkább kiterjedő szakmai és társadalmi tevékenységekhez igazodóan 
növekszik az önkéntes segítők részvétele is.

Az önkéntességre is kitérő legfőbb EMMI statisztikai mutatók az 2. 1-3. 
számú Mellékletben olvashatók.

35 Csordás 2012. 90-91.
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beszélgetés során információkat adni a szervezetről a közösség többi tagjának, 
azaz az önkéntesség értékes szervezeti erőforrás, 
hozzájárul az adományszerzéshez, 
erősíti a civil önszerveződő tevékenységeket.”36

Elsőként vegyük sorra azokat a szervezeti előnyöket és hátrányokat, amelyek egy 
önkéntes program indítása kapcsán fel szoktak merülni! Mivel az érintett intézmé-
nyi kör szolgáltató funkciókat lát el, elengedhetetlen mindegyik szervezeti rétegre: 
magára az intézményre, a munkatársakra és az intézmény ügyfeleire is gondolni. 
A táblázat végén a teljesség igénye nélkül megjelenik az önkéntes nézőpont is, első-
sorban azért, hogy a számukra érzékelhető nehézségeket is felsoroljuk.

Javasolt a listát37 úgy elolvasni – amennyiben önkéntes program indítá-
sán dolgozik – hogy aláhúzza mindazokat az érveket és ellenérveket, amelyek a 
szervezet számára relevánsak lehetnek. A tervezés szakaszában gondoljon arra 
is, hogy miért lehetnek az önkéntesek megjelenésének ellenzői, illetve ezt az el-
lenállást hogyan lehet leküzdeni, pl. gondos szelektálás, esetleg vizsgáztatás által.

 

   

36 Ochman – Jordan 1997. 

37 Csordás 2012 alapján.

■  a menedzsment folyamatos emlékezteté-

sének záloga a közvéleményre

■ színesíti a szervezet működését

■ könnyen integrálható

■  úgy tűnhet, hogy helyettesítheti a munka-

társakat, holott csak segíti őket

■  van egy folyamatos fenntartási költség 

(nincs ingyen)

■ az intézménytől eltérő várakozások

Intézmény
 

Munkatársak
 

■ elegendő létszám a feladatok elvégzéséhez

■  a lelkes önkéntesek növelik a munkatársak 

lelkesedését

■ új, elfekvő projektek megvalósítása

■ új inspiráció, energia

■ kevesebb stressz a munkatársakon

■  a kollegák ügyfélközpontú attitűdje erősödik

■ több figyelmet, információt kapnak

■  több szolgáltatást kapnak ugyanazért az 

összegért

■  meleg fogadtatás, folyamatos lelkesedés 

(sokkal ritkább a kiégés)

■ több türelem

■ esetlegesen jobb idegen nyelvi készségek

■  pozícióféltés, a munkahely elvesztésétől 

való félelem

■ a bizonytalantól való félelem

■  időigényes a felkészítés, ellenőrzés („inkább 

megcsinálom én”)

■ folyamatos kontrolligény

■  szakmaiságot mellőző, megvalósíthatatlan 

ötletekkel állhatnak elő

■ túl sok adminisztráció

■ fluktuációtól való félelem

■  különféle kommunikációs eszközök, módsze-

rek lehetnek szükségesek (szétaprózódás)

■  az önkéntesek új elvárásokkal jelentkeznek

■ hiányos vagy rossz információ

■ kompetenciahiány

■ kevesebb információ

■ kevesebb bizalom

 
Ügyfelek / látogatók

Intézmény
 

■  a munkatársak leterheltségének csökkentése

■ pozitív társadalmi üzenet

■ növeli az intézmény imázsát

■  emelkedő minőségű és számú szolgálta-

tások (ez vezethet árnövekedéshez, vagy 

újabb bevételi forráshoz)

■ hozzájárulás a határidők tartásához

■  keményen dolgozó és motivált extra 

munkaerő

■ extra tudás a szervezetben

■ költségkímélő megoldás

■ kis befektetéssel jár

■ szélesíti a szervezet kapcsolati hálóját

■ növeli az ügyfél-, látogatószámot

■  a szervezet ügyfélközpontú hozzáállása 
erősödik

■ az információk kikerülnek

■  megsérülhetnek az intézményre bízott 

tárgyak, könyvek stb.

■ jogi felelősség

■ az ismeretlentől való félelem

■ idegenekkel szembeni bizalmatlanság

■  jelentős munkatársi időráfordítás az 

önkéntesek felkészítésére, ellenőrzésére, 

motiválására, megtartására

■  az önkéntes munka eredményét ellenőrizni 

szükséges

■ adminisztratív teher

■ esetleges megbízhatatlanság

■ hely és infrastruktúra hiánya

■ konfliktusforrás (szervezet a szervezetben)
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Az önkéntesek csoportját úgy kell elképzelni, mint akik a szervezethez 
legközelebb álló, részben bennfentes ügyfelek. Átjárót képeznek, közvetítenek 
a bel- és a külvilág között. Integrálásuk egyértelműen a nyitást hozza magával.

Mintaként tekintsünk be Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kül-
detésnyilatkozatának39 alábbi részletébe, amely tartalmazza, hogy milyen célo-
kat is tűz ki a könyvtár társadalmi hasznosságának elérése érdekében.

„A célok megvalósítása érdekében:
■  korszerű ismeretekkel rendelkező, felkészült könyvtárosokat alkalmaz
■ állományát folyamatosan fejleszti és sokoldalúan feltárja
■  könyvtárközi kölcsönzést nyújt és közvetíti más könyvtárak szolgál-

tatásait
■  korszerű technikai felszereltségen alapuló, a felhasználói igényekre 

gyorsan reagáló szolgáltatásokat kínál
■  szervezi a megyében működő könyvtárak összefogását, a szakmai 

továbbképzést, közös szolgáltatások kialakítását
■  rendezvényeivel bekapcsolódik a város és a megye kulturális életébe
■  széleskörű partnerkapcsolatot épít ki a fenntartó önkormányza-

tokkal, oktatási és kulturális intézményekkel, a civil szférával.”

Az utolsó pontban fogalmazódik meg az a vállalás, melyhez szorosan hozzá-
kapcsolhatjuk az önkéntességet: IKSZ, civil vállalások, együttműködés oktatási 
intézményekkel. Az önkéntességre jellemző konkrét feladatokat, tevékenységeket, 
terveket, szándékokat részleteiben is nyomon követhetjük az intézmény éves 
beszámolójában, munkatervében. Partnerkapcsolatainak szabályozását pedig az 
intézmény Minőségügyi kézikönyvének fejezeti nyújtják.

Másik példaként a Csabagyöngye Kulturális Központ emelhető ki, amely he-
lyi közművelődési feladatellátó intézményként, rendkívül heterogén programkíná-
lattal rendelkezik. Az egyes attrakciók megvalósításának létszámigénye több eset-
ben meghaladja a rendelkezésre álló, közalkalmazotti státuszban dolgozó, fizetett 
munkaerő létszámát, ezért az eredményes és minőségi feladatellátás érdekében 
a szervezet úgy döntött, hogy önkénteseket von be az operatív tevékenységekbe.

2.1.2.1. Az önkéntesbarát szervezet

Intézményi küldetésnyilatkozatunk világos megfogalmazásával, az ebben meg-
fogalmazott célok mindennapi megvalósításával a külső szemlélő számára is 
nyilvánvalóvá tesszük a szervezetben végzett tevékenység társadalmi hasznos-
ságát. Elérendő céljaink teljesítésében pontosan meg kell határozni a szakalkal-
mazottak és az önkéntes tevékenységet végző személyek helyét.

2.1.2. Szervezetfejlesztési kérdések

Fontos leszögezni, hogy az önkéntesek megjelenése a szervezetben annak fej-
lődésével, változásával jár. Ezért is érdemes a szervezetfejlesztést tudatosan 
átgondolni, és néhány alapkérdést feltenni, és válaszolni rá.38

1. Milyen célból fogadunk önkéntest?
2. Milyen hasznot hozhat ez számunkra?
3.  Biztosítani tudjuk-e a program megszervezéséhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételeket?
4. Milyen egyéb erőforrásra lehet még szükségünk?
5.  Milyen keretek között, milyen alapelvek mentén képzeljük az ön-

kéntesekkel való munkát? (Tisztában vagyunk rizikófaktorokkal, és 
hajlandóak vagyunk tenni ezek elhárításáért?)

A kérdésekre adott válaszok alapján a vezetőség hoz döntést az önkéntes prog-
ram elindításáról. Minél szélesebb körben vitatjuk meg ezeket a kérdéseket 
az előkészítés során, annál elkötelezettebbek lesznek a munkatársak az ön-
kéntesek fogadásával és aktív bevonásával kapcsolatban. A sikeres önkéntes 
program alapja, hogy úgy tekintünk az önkéntesekre, mint akik gazdagítják, 
színesítik a szervezetünk tevékenységét, innovációt, kreativitást hoznak. Hoz-
záadott értéket képviselnek, miközben saját igényekkel és jogokkal is rendelkez-
nek. Az önkéntesek által végzendő tevékenységeket pontosan határozzuk meg, 
és az önkéntesekhez kapcsolódó munkatársak (mentor, koordinátor) feladatait 
is tudatosan tervezzük a közös munka eredményessé tétele érdekében. 

■  új tudás és munkatapasztalat megszerzése 

szervezett keretekben

■  lehetőség az álláskeresésre, kapcsolati 

háló bővítésére

■ egy közösség aktív tagjává válhat

■ elismertség, sikeresség

■ ingyenes programlehetőség

■ a szabadidő hasznos eltöltése

■ túl sok remény (hogy alkalmazzák)

■  egyenlőtlen bánásmód (nem kezelik part-

nerként)

■  munkatársak kompetitív viselkedése  

az önkéntesekkel szemben

■ kezdeti bizalmatlanság

■  értetlenség a szervezeti eljárásokkal, 

döntésekkel szemben

 
Önkéntesek

39 Küldetésnyilatkozat c2014.38 Marosszéki 2016.



2.1.3. Önkéntes Program Stratégia 3736 2.1.2.1. Az önkéntesbarát szervezet

■  fontos a munkatársak tájékoztatása az önkéntesek érkezése előtt a 
feladatokról, külön megemlítve az esetleges nehéz helyzetek kezelé-
sére kidolgozott lehetőségeket;

■  a munkatársak bevonása az önkéntesek képzésébe, így találkozási fe-
lületet és első kézből való információterjesztést is lehetővé teszünk;

■  az önkéntes bemutatása a munkatársaknak a szervezeti kultúrához iga-
zodva (körbevezetni az intézményben, munkamegbeszélésre meghívni);

■  a munkatársak munkaterületének, feladatainak, hatáskörének tisztelet-
ben tartása – az önkéntesek nem váltják ki a munkaerőt.

2.1.3. Önkéntes Program Stratégia

Amennyiben a mérleg az önkéntesek fogadása irányába dőlt el, érdemes a tu-
datos készülés jegyében Önkéntes Program Stratégiát készítenünk, amelynek 
mentén a rengeteg teendő közepette a megfelelő helyre és feladatra tudjuk 
energiáinkat koncentrálni.

Az önkéntes stratégia intézményi szintű megfogalmazásakor hosszú táv-
ra megadjuk az önkéntesek tevékenységéből eredő erőforrást, gazdálkodásunk 
kereteit, melyek összhangban állnak a küldetésünkkel, a jövőben megvalósítani 
kívánt terveinkkel. A stratégiai tervezésnek – így az önkéntes stratégia terve-
zésének is – az alábbi fő lépései vannak.  Amennyiben valamelyikkel elkészült, 
pipálja ki az oldalsó sávban, követve ezzel saját haladását is. Ne feledje: az 
önkéntes stratégia belső anyag lesz, de annak bizonyos elemei képezik majd az 
önkéntesek számára kiadandó útmutató anyagot. E tényt  érdemes már a szer-
kesztés kezdetekor figyelembe venni, és a két anyagot párhuzamosan alakítani.

Jelentős stratégiai kihívás újonnan életre hívott önkéntes program esetén 
mind a koordinátor, mind a szervezet számára, hogy a fizetett és az önkéntes se-
gítő munkatársak tevékenységét összehangolja, befogadó környezetet teremtsen. 
Az önkéntes modell elemei, azok kidolgozása mind ezt segítik elő.

Megnyugtatásul hangsúlyozzuk azt, hogy bár a stratégia súlyos fogalom, nem 
merevséget, hanem tervezést jelent. Sőt, bizonyos időközönként, akár évente, vagy 
pár évente kifejezetten javasolt a stratégia újragondolása, hiszen így a tapasztalatok 
beépülhetnek, és az önkéntes program a szervezettel karöltve organikusan fejlődhet.

Példaként ismét kiemeljük a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Köz-
pontot, ahol – az önkéntesek visszajelzései alapján – folyamatosan fejlesztik a 
szervezetek önkéntes programját az önkéntes tevékenység eredményessége, és 
a folyamatosan felmerülő kihívások leküzdése érdekében. Ugyanígy folyamatos 
változásban van a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programja is, amely 2006-
os létrejöttét követően számos változáson ment keresztül. Az adminisztráció 
egyre finomodott, az önkéntesek értékelésének és elismerésének módszerei vál-
toztak, ahogy az interjúzási módszerek vagy a képzési formák és rendszeresség 
is, de bővültek a tevékenységi körök is.

Intézményünk akkor jár el helyesen, ha az önkéntesek munkáját saját 
tevékenységének hatékony ellátásával is ösztönzi. Ebben fontos szerep jut a 
vezetésnek, amely irányt mutat a feladatok hatékony tervezésében és lebonyo-
lításában. Pontosan kijelöli az önkéntes helyét a napi munkában, biztosítja szá-
mára a munkavégzéshez szükséges feltételeket. Intézményi szinten önkéntes-
koordinátor kijelölésével biztosíthatjuk az önkéntesek beilleszkedésének folya-
matát, a munkatársakkal való pozitív partneri viszonyukat, a munkavégzéshez 
szükséges információs hátteret. 

A siker akkor teljes, ha intézményünk nemcsak biztosítja az önkéntes 
által hozzáadott érték létrehozását tevékenységében, hanem gyakorlatában ér-
vényesíti az önkéntesek munkájából származó tapasztalatokat is.

Fontos stratégiai kérdés, hogy a szervezeti struktúrában hova illesztjük 
be az önkéntes programot. Egyrészt, a legnagyobb hasznosság és hatékonyság 
érdekében, biztosítani szükséges az önkéntes koordinátor aktív közreműködését 
az intézmény menedzsmentjében, másrészt a szervezeti struktúrában az általa 
koordinált csapat méretéhez illő szervezeti szintet szükséges, illetve szerencsés 
megtalálni számára.

Múzeumi területen leggyakrabban a kommunikáció, közönségszolgálat, 
közművelődés és múzeumpedagógia területekhez kapcsolódva jelennek meg ön-
kéntesek a szervezetben. Általánosságban elmondható, hogy a szervezeti struk-
túrákban bárhol elhelyezhető a program, ugyanakkor gondot kell arra fordítani, 
hogy a szervezeti egység vezetője pontosan értse azt, hogy miben áll az önkéntes 
koordinátor pozíció összetettsége és jelentősége. Például nem feltétlenül szeren-
csés az elvétve létező HR-terület alá rendelni az önkénteseket, nehogy az önkén-
teseknek kisebb prioritás jusson a szervezetben, mint más alkalmazotti csoport-
nak. Jelentős különbség, hogy a HR vezető általában az egész szervezet teljes 
munkaerő-állományáért felel, de a napi tevékenység során nincs kapcsolatban a 
dolgozókkal. Az önkéntesek esetében pedig arról van szó, hogy a koordinátor ki 
is választja az önkénteseket. Legszerencsésebb az volna, ha előbb-utóbb önálló 
osztályként, szervezeti egységként jelenhetne meg az önkéntes program.40

Belső ellenállással több intézmény is találkozott már a munkatársak 
részéről még az önkéntes program bevezetése előtt. Előfordulhat, hogy az 
intézményben dolgozó munkatársak féltik pozíciójukat, munkájukat az önkén-
tessel szemben, akinek sokszor a szakmai tudása is magas színvonalú. Az ilyen 
helyzetek megelőzésére az alábbiakat javasoljuk.

■  Az önkéntes program elindítása lehetőleg közös döntés eredménye le-
gyen, de mindenképpen előzze meg egy munkatársi egyeztetés, ahol 
az esetleges ellenérzések, félelmek megvitathatóak;

■  az önkéntes policy közös kialakítása szükséges az önkéntesfogadás 
kereteinek lefektetésére;

40 Jackson 2016.
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A stratégiai tervezés 4. lépéseként érdemes a szervezetet górcső alá venni 
(hiszen az önkéntesek is ezt fogják tenni), és friss szemmel ránézni az önkén-
tesség helyzetére. Erre klasszikus eszköz lehet a stratégiaalkotás lépéseként a 
SWOT (betűszó: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threaths), vagy magyar 
nevén a GYELV (betűszó: Gyengeségek-Erősségek-Lehetőségek-Veszélyek) ana-
lízis. Ennek segítségével megtudhatjuk, hogy az önkéntes program bevezetése-
kor mely területekre érdemes különösen koncentrálnunk.

Az analízis alkalmazható több síkon is: a kulturális szektorra, az önkén-
tességre, az adott intézményre és az önkéntességre az adott intézmény tekin-
tetében. Esetünkben az utóbbi fókusz-szűkítést ajánljuk. Töltse ki a táblázatot. 
Soroljon fel legalább 5-5 elemet minden kategóriában.

A SWOT-analízis eredményes alkalmazásához nem elegendő a fenti táb-
lázatot részletesen kitölteni, hanem tovább kell lépnünk. Szükséges az egyes 
területek, elemek kereszthatásának átgondolása is. Ehhez érdemes kiválaszta-
ni a fenti listákból a területenkénti három legjelentősebbet, és ezeket a megfe-
lelő kategóriába beírni az alábbi táblázatba. Ezután nincs más dolgunk, mint 
megválaszolni a feltett kérdéseket.

1. Vízió 

■  meghatározza az optimális kívánt jövőbeli állapotot, amit idővel 

elérni szeretnénk

■  iránymutatást és inspirációt ad, hogy a szervezet hova szeretne 

eljutni 5-10-több év múlva

■  referencia pontként funkcionál: amiből minden munkavállaló könnyen 

megérti, hogy mindennapi munkájával ennek eléréséhez járul hozzá

■  olyan egyszerű, de lelkesítő módon van megfogalmazva, amit bármely 

munkavállaló könnyen el tud mondani

2. Küldetés

■ meghatározza a szervezet jelen állapotát és célját

■  három kérdésre ad választ a szervezet működésével kapcsolatban:

a) mit csinál?

b) kiért teszi?

c) hogyan teszi?

■  1-2 mondatban foglalja ezeket össze, max. 3 éves időtávon gondolkodva

■ olyasvalami legyen, amit bármely kolléga könnyen el tud mondani

3. Fő értékek

Határozzuk meg, hogy szervezetünk működése során mely értékeket 

képvisel és közvetít, mit tartanak értéknek a munkatársak a szervezet-

ben (a közösséget, az értékteremtést, a kitartást?)

4. Stratégiai fókuszterületek

Ezek meghatározása segíti a számos cél közül kiszűrni azokat, amelyek-

re a szervezetnek most van szüksége. Meghatározásuk időigényesebb 

feladat, de például a SWOT-analízis segítségével könnyen elvégezhető.

5. Stratégiai célok

A célok kibontják az egyes fókuszterületek fő irányait és árnyalják  

a képet. Érdemes nem csupán szervezeti, hanem tágabb: társadalmi,  

és szűkebb: egyéni szinten is gondolkodni.

6. Cselekvési tervek

Akciótervet egyéni szinten, határidővel, pontos feladatkijelöléssel érde-

mes készíteni, ami alapján mindenki tudja, hogy a kiválasztott fő célok 

elérése érdekében ma és holnap mi a legfőbb teendője.

Tervezési szakasz Kész

Erősségek

azok a szervezeti erősségek, amelyek adott-

ságként, erőforrásként használhatók, 

továbbfejleszthetők az önkéntes program 

létrehozása érdekében, és nem függenek 

külső körülménytől

• • •

Lehetőségek

azok a lehetőségek, amelyek a külső körül-

mények szerencsés alakulása esetén elősegít-

hetik az önkéntes program bevezetését

• • •

Gyengeségek

azok a szervezeti gyengeségek, amelyek külső 

körülményektől függetlenül adottságként 

nehezítik az önkéntes program létrehozását, 

és e területeken a tudatos fejlesztés segíthet

• • •

Veszélyek

azok a nehézségek, amelyek a külső körül mé-

nyek szerencsétlen alakulása esetén  

hátrál tathatják, vagy megakadályozhatják  

az önkéntes program bevezetését

• • •
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1.  Meghatározni az „önkéntes” fogalmának azt a jelentését, mely az adott 
szituációban értelmezhető. 

2. Eldönteni, hogy mit tehet az önkéntes a szervezetért.
3. Összeírni az ideális önkéntes tulajdonságait és képességeit.
4. Felmérni mind az önkéntesek, mind a szervezet igényeit.
5. Kialakítani egy jó toborzó folyamatot
6. Megszervezni az első tájékoztató megbeszélést és az interjúkat. 
7. Készíteni egy feladat leírást az önkéntesnek.
8. Megszervezni az önkéntes felkészítését és képzését. 
9. Megismertetni a szervezet küldetését.
10. Ellenőrizni és támogatni az önkénteseket.
11.  Meghatározni az önkéntesek és a főállású munkatársak közötti kap-

csolatot. 
12. Kialakítani egy motivációs rendszert. 
13. Meghatározni a munkakapcsolat lezárásának szabályait.

A fenti folyamatokat érdemes rendszerben is újragondolni, és az összefüggéseket 
és egymásra hatásukat akár vizuálisan is megjeleníteni. Ebben segít az alábbi 
önkéntes menedzsment modell.42

40 2.1.5. Önkéntes menedzsment modell

2.1.5. Önkéntes menedzsment modell

A stratégia elkészítésével párhuzamosan fontos megismerkednünk az önkéntes 
menedzsment fő területeivel. Ehhez több modell is rendelkezésre áll, amelyek 
közül kettőt kiemelünk.

Elsőként tekintsünk át egy kronológikus lépéssort, amely végigvezet 
bennünket egy önkéntes program felépítésén, létrehozásán. Ennek az a célja, 
hogy egyben lássuk a teljes folyamatot, amely valójában sosem ér véget, ha-
nem bizonyos elemei ciklikusan ismétlődnek az önkéntes program és a szerve-
zet igényei szerint. 

Feladatlista egy sikeres önkéntes program megvalósításához:41

Erősségek

Lehetővé teszik-e az erősségek, hogy éljünk 

a lehetőséggel? Lehetővé teszik-e az erősségek, 

hogy elhárítsuk a veszélyeket?

1

2

3

Gyengségek

Akadályozzák-e a gyengeségek, hogy éljünk 

a lehetőségekkel? Akadályozzák-e a gyengesé-

gek, hogy a veszélyeket elhárítsuk?

1

2

3

Lehetőségek Veszélyek

1        2        3 1        2        3

41 Ochman – Jordan 1997. 42 Csordás 2016.

Adminisztráció

Belső marketing

Külső marketing

Önkéntes pozíciók azonosítása

Toborzás Szerződés
megszűnése

Szerződés

Bevezető
képzés

Csapatépítés

Folyamatos képzés

Önkéntesek elismerése
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3.  Egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vétel igazolása az 
egyházi jogi személy adatairól, amelyet az illetékes bíróság állít ki. 
Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy szervezeti egysége, akkor 
mellékelni kell az egyházi jogi személy erre vonatkozó nyilatkozatát,

4.  Intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellé-
kelni kell annak igazolását, hogy az intézmény jogszerűen működik. 
Ha az intézmény fenntartója társadalmi szervezet, alapítvány, köz-
alapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú vagy gazdasági társaság, 
mellékelni kell a szervezet adatairól szóló, 30 napnál nem régebbi 
bírósági igazolást. Ha az intézmény fenntartója egyéni vállalkozó, 
akkor kötelező a vállalkozói engedély másolatát mellékelni.

A bejelentkezési lapot és a mellékleteket a következő címre kell beküldeni (2017-es 
állapot szerint):

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Esélyteremtési Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

A fogadószervezeteknek, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé nincs az 
egyes önkéntesekkel, önkéntes szerződésekkel kapcsolatban bejelentési 
kötelezettsége. A közérdekű önkéntessel kapcsolatos egyedi személyazonosí-
tásra alkalmas iratokat a fogadó szervezet őrzi, a Minisztérium nyilvántartása 
csak a fogadó szervezetek adatait tartalmazza.”

A bejelentkezési lap az Útmutató 3. sz. Mellékleteként is megtekinthető, 
illetve az internetről a fent említett linken letölthető.

A békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ – többek között, mint 
a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség 
Díj” birtokosa – kiemelt figyelmet fordít jogszerű működésére, melynek részét 
képezi az önkéntes fogadószervezetként történő regisztráció éppúgy, mint az 
önkéntesek koordinációjának részletesen kidolgozott módszertana. Követendő 
példaként említjük meg, hogy a szervezet 2011-ben regisztrált fogadószerve-
zetként, holott önkénteseket csupán 2013 óta von be tevékenységébe. Ebből is 
látható, hogy a regisztrálás tágítja a lehetőségeinket, de nem kötelez önkéntesek 
fogadására.

Regisztrált önkéntesfogadó szervezetként a következő lépés az önkéntes 
szerződés elkészítése, amire a 4. sz. Mellékletben láthatunk mintát.

2.2.2. Kapacitás, azaz szükséges-e önkéntes koordinátor?

Intézményünkben – ha a lehetőség adott – feltétlenül alkalmazzunk önkén-
tes-koordinátort, még akkor is, ha nem lehetséges vagy szükséges az, hogy 
teljes munkaidőben végezze tevékenységét. Fő feladata az önkéntes beillesz-

2.2. Az önkéntesek fogadásának velejárói

Amennyiben egy szervezet meghozta azt a döntést, hogy létrehoz egy önkéntes prog-
ramot, vannak bizonyos lépések a fentieken túl is, amelyeket szükséges megtenni:

■  érdemes bejelentkezni a Köt (a 2005. évi LXXXVIII. törvény a köz-
érdekű önkéntes tevékenységről) hatálya alá, mint önkénteseket fo-
gadó szervezet, amennyiben annak hatálya alatt kíván az intézmény 
önkénteseket fogadni. A törvény alkalmazása kapcsán, az Önkéntes 
Központ Alapítvány útmutató anyagot43 késztett, melynek áttanul-
mányozása indokolt lehet az önkéntes program elindítása előtt.

■ döntés a koordinátor személyéről, pozíciójáról, munkaidejéről
■ önkéntes tevékenységek átgondolása

Ezen lépéseken vezet végig a 2.2. és a 2.3. fejezet.

2.2.1. Regisztráció önkéntesfogadó szervezetként és szerződéskötés

Az önkénteseket fogadó szervezetként való bejelentésről legpontosabb megfo-
galmazásban az Önkéntes Központ Alapítvány weboldalán található informá-
ció. Ezen információk közül az alábbiakat emeljük itt most ki.44

„…a törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor 
nyújthatja járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon –, 
ha bejelentkezik a törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó 
szervezetek nyilvántartásába.

A közérdekű önkéntes foglalkoztatása révén járó kedvezmények igénybe 
vételéhez a fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) Esélyteremtési Főosztályának nyilvántartásába. 
Ennek első lépése a bejelentési lap kitöltése, mely az alábbi honlapon letölthe-
tő: http://www.civil.info.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap (A fogadó szervezet 
a későbbiekben azt is köteles jelezni, ha a bejelentkezési lapon feltüntetett 
adatok megváltoztak.)

A bejelentkezési laphoz csatolandó kötelező mellékletek felsorolását a 
KÖT 11. §-a tartalmazza. Ezek a következők:

1.  Helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás má-
solata,

2.  Civil szervezet esetében a hatályos létesítő okirat másolata, a nyilván-
tartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása, amelyet az illetékes 
bíróság állít ki,

43 Bullain 2011.

44 Információk a minisztériumi bejelentkezésről. c2013.
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fizetett munkatárs ledolgozott órájával lehet egyenértékű. Itt az a kérdés, hogy a 
szervezet hajlandó-e (akár a rendelkezésére álló költségvetési keret átcsoportosí-
tásával) önkéntes koordinátor pozícióra áldozni, melyet erősen javaslunk.

B) Amennyiben az előző kérdésre igen a válasz, szükséges arról dönteni, 
hogy hány órában alkalmazunk önkéntes koordinátort. Szervezetek tapasztala-
tai alapján, attól függően, hogy milyen tevékenységet végeznek az önkéntesek, 
továbbá, hogy rendszeres-e ez a tevékenység és mennyire nagy munkaerő-in-
tenzitású a képzésük és folyamatos, naprakész tájékoztatásuk, ökölszámként 
az alábbi kapaszkodót ajánljuk természetesen azzal, hogy számos tényező ala-
kíthatja, árnyalhatja még a képet:

■  0-10 fő önkéntes foglalkoztatása általában heti 10 óra munkánál 
többet nem szokott jelenteni.

■  10-30 fő önkéntes foglalkoztatása esetén már könnyen előfordulhat, 
hogy az önkéntesekkel való folyamatos kapcsolattartás és az önkén-
tes koordinátori teendők kitesznek egy félállást.

■  30-50 fő esetén biztosan szükség van a program színvonalas működ-
tetéséhez legalább félállású önkéntes koordinátorra.

■  50-80 fő koordinálása már nagyon nagy elfoglaltságot jelent, köny-
nyen előfordulhat, hogy egy munkatárs teljes munkaidejét kitölti a 
kapcsolódó feladatok ellátása.

■  80 fő fölött mindenképpen szükséges egy teljes állású önkéntes koor-
dinátor alkalmazása.

■  80-100 fő közé eső programban nagy valószínűséggel szüksége lehet 
a teljes állású koordinátornak kiegészítő segítségre, asszisztenciára.

■  100 fő fölötti, rendszeres önkéntes tevékenységeket felölelő önkéntes 
program esetében mindenképpen szükséges legalább két, a témában 
jártas koordinátor.

Kislétszámú intézmények esetében a pozíció nehezen létrehozható, nehezen meg-
fizethető. Új program indítása esetén mindenképpen javasoljuk a lassú építke-
zést. Azaz az önkéntes fogadásának első lépése valószínűleg nem az önkéntes 
koordinátori pozíció létrehozása lesz, ugyanakkor nagyon fontos komolyan venni 
a koordinátor esetleges túlterheltségéről szóló jelzéseket. Gondoljunk bele, egy 
egész (vagy maroknyi) hadsereget irányít esetenként. 

Ha analogikusan gondolkodunk, hány százfős cég várja el egyetlen veze-
tőtől, hogy mindent összefogjon? 

Az önkéntes koordinátor alkalmazás elterjedését gátolja, hogy annak 
még nincs meg helye a szakmai regiszterben. Ennek következtében sok eset-
ben nehéz a koordinátor pozíciójának finanszírozási forrását előteremteni, de 
számos példa van arra, hogy intézményvezetők és fenntartók, a program mé-
rete miatt és a munka volumenének ismeretében, megtalálták a megoldást a 
szükséges forrás előteremtésére.

kedésének támogatása (tájékozódás, képzés, motiváció fenntartása, ellenőrzés, 
értékelés) és a munkatársak tájékoztatása az önkéntes tevékenységéről. Meg-
ismerteti az önkénteseket az intézményen belüli viszonyokkal, szabályokkal, 
munkavégzésük feltételeivel, a munkatársak közötti kommunikáció lehetősége-
ivel, információkat ad az anyag- és eszközhasználattal kapcsolatban. Eligazít, 
hogy kitől miben kérhet az önkéntes segítséget. Felméri az önkéntes kompeten-
ciáit, gondoskodik esetleges képzéséről. Betekintést nyújt a szervezet alapvető 
normáiba, megismeri az önkéntes elvárásait is, igyekszik a kettőt összhangba 
hozni. Az önkéntesek munkáját figyelemmel kíséri, s ha szükséges, beavatkozik 
a munkafolyamatokba.

Önkéntes koordinátorunk híd az önkéntes és az intézmény munkatársai, 
az önkéntes és az intézményi vezetés között. Ő tájékoztatja felsőbb vezetőit az 
önkéntes tevékenységről, felelős a beszámolók elkészítéséért, az adminisztráció 
felügyelője, napi és időközönkénti statisztikák készítője. Az intézmény fenntar-
tója az adott intézmény önkéntes munkájáról az igazgató által összefogott, év 
végén elkészített éves beszámolókból, illetve az év elején elkészülő éves mun-
katervekből tájékozódik.

Fontos kiemelni, hogy az önkéntes koordinátor a szervezeten belül, az 
önkéntesek képviseletében, számos területtel aktív kapcsolatot tart fenn. Az 
önkéntes tevékenységtől függően a megfelelő szakmai egységekkel valamint 
a szervezet frontszemélyzeti munkáját ellátó osztályokkal is, amennyiben a 
feladatok hatékony ellátása ezt igényli. Az önkéntes tevékenységtől függetlenül 
a jogász munkatárssal (vagy jogi osztállyal), a munkaügyes kollegával (ideális 
esetben a HR osztállyal), a gazdasági munkatárssal (vagy gazdasági osztállyal), 
az igazgatóval (vagy felsővezetéssel), illetve a biztonsági osztállyal szükséges a 
rendszeres kapcsolat kialakítása és fenntartása.

Itt is megerősítjük, hogy a vezetői értekezleteken, munkatársi gyűlése-
ken az önkéntes koordinátornak egyértelműen helye kell, hogy legyen, hiszen 
így kap rálátást a szervezet működésének egészére, és így lesz képes az önkén-
tes tevékenységek skáláját meghatározni, azt szükség esetén bővíteni.

A „legyen vagy ne legyen önkéntes” alapkérdés eldöntésében az alábbi 
szempontok is segíthetnek. Az önkéntesek koordinálására fordított időt, ener-
giát, a program működtetéséhez szükséges, munkabérben is kifejezhető erőfor-
rást az alábbiak szerint, kétféleképpen közelíthetjük meg.

A) A szervezet célja a költséghatékonyság növelése, azaz, hogy minél 
kevesebb költségvetéssel, minél hatékonyabban működjön. Ennek vannak ter-
mészetes határai és vannak átváltási pontok is a különféle eszközökbe vagy jól 
képzett munkaerőbe való befektetések esetén, amikor egy egyszeri költség a jövő-
ben költségcsökkentést idéz elő (pl. az írógépről a számítógépre való váltásnál a 
munkaidő jelentős része felszabadulhatott a gyorsabb munkavégzés miatt). Ilyen 
az is, amikor egy befektetés bár állandó költséggel, pl. egy önkéntes koordiná-
tor alkalmazása folyamatos munkabérfizetési kötelezettséggel jár, – a feladatai 
során annyi extra munkaerőt tud koordinálni, ami munkaórában kifejezve több 
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A 21. század kihívásaira válaszolva, a kultúra szolgálatában álló közintézmé-
nyek a tudásalapú társadalom alapintézményeként funkcionálnak a mindenki 
számára nyitott közösségi terekben. Küldetésük teljesítése érdekében támogat-
ják az oktatás különböző szintjein tanulókat, az életen át tartó tanulást; széles-
körű partnerkapcsolatot építenek ki a fenntartó önkormányzatokkal, oktatási 
és kulturális intézményekkel, a civil szférával.

Ez a felelős, az erőforrások összekapcsolására és erőforrás-bővítésre épí-
tő hazai gyakorlat  nagyban kedvez az önkéntes együttműködésnek a környe-
zetünkben működő közösségekkel, társadalmi szervezetekkel. Az intézmények 
erősebben integrálódnak ezáltal a helyi közösségbe, az önkéntesség révén min-
den érintett fél kapcsolati hálózata kiterjed, társadalmi tőkéje megnövekszik.

Az intézményi vagy közszolgáltatásokhoz kapcsolódó önkéntesség eseté-
ben az alábbi tényezők jelentősen befolyásolják az önkéntes tevékenységet.

■ A szolgáltatások magasabb szintű szabályozottsága,
■ szakmai területeken a szaktudás elengedhetetlensége,
■ a szakmai és adminisztrációs követelmények,
■ a hierarchikus szervezeti struktúra.

Mindezek „szűrőket” hoznak létre az önkéntesek alkalmazásában. Bizonyos 
személyes tulajdonságok előnyt jelentenek az önkéntesek alkalmazásában, pél-
dául a jó kommunikációs képesség, a megnyerő személyiség stb. Nem elhanya-
golható a korábban önkéntesként szerzett tapasztalat, a szervezethez való mé-
lyebb kötődés, érintettség az intézménnyel vagy az intézményi célközönséggel. 
Ez különösen érzékelhető az intézményi ellátás keretében megvalósuló vidéki 
szolgáltatásoknál (pl. a könyvtáraknál a vidéki Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer esetében). Itt elsősorban a településen élő, szaktudással rendelkező, 
a helyi közösség által pozitívan megítélt személyek élvezhetnek elsőbbséget. 
Ebben az esetben tetten érhetjük az önkéntesség erős bizalmi jellegét, az ön-
kéntes megbízhatóságának és hitelességének fontosságát.*

Az alábbiakban álljon itt példaként számos olyan terület, ahol eredmé-
nyesen alkalmaztak önkénteseket hazai intézmények.45 A választás megkönnyí-
tésére melléjük rendeltük előnyeiket és hátrányaikat.

45 A táblázatot az intézményi önkéntességgel foglalkozó munkacsoport állította össze.

Tevékenység

Információs pult/szolgálat 

működtetése

Tárlatvezetés

Fordítás

Adminisztráció, adatrögzí-

tés, digitalizálás, nyilván-

tartási feladatok, könyvtári 

dokumentumok rendezése, 

raktári jelzet készítése, 

borítékolás

Múzeumpedagógiai feladatok,  

táboroztatás

Hátrány

Mosolygós arcot lát a betérő, 

kisebb a fásultság kockázata.

Több ember, rugalmasan, 

akár egy-egy rendezvényre 

gyorsan mozgósítható.

Önálló tevékenységként 

elláthatják az önkéntesek.

Különféle nyelveken, külön-

féle témákban, nagy rendsze-

rességgel (a csapat szintjén) 

kínálható extra szolgáltatás 

a kliensi körnek.

Önálló tevékenységként 

elláthatják az önkéntesek.

Értékes és esetenként ritka 

nyelvi segítséget jelent.

Önálló tevékenységként 

elláthatják az önkéntesek.

Terhet vesz le a munkatárs 

válláról.

Rendszeres emberekkel, 

rendszeres tevékenységként, 

rengeteg időt tud megspórol-

ni a munkatársaknak.

Önállóan végezhető tevé-

kenység.

A csoportfoglalkozások 

során a 15-20 főre való 

figyelemmegosztást segíti,  

a résztvevők kifejezetten  

hálásak, szolgáltatás minőség 

növelését jelenti.

Több önkéntessel oldható 

csak meg, mint teljesállású 

fizetett kollégával, ezért 

erős koordinátori jelenlétet 

igényel az egységes színvo-

nal fenntartása. Ez függ  

a környezet változásától is.

Pénzkezelést nem tanácsos 

hozzá kapcsolni.

Az intézmény arcaiként 

és szakmai képviselőkként 

komoly képzést igényel az 

önkéntesek betanítása.

Szakmai anyagok esetén 

lektorigényes.

Pontosságot igényel.

Betanítás és kontrolligényes 

(akár utólagos kontrollra is 

szüksége lehet).

Nagy fluktuáció esetén a 

munkatárs inkább meg-

csinálja, mint kiadja a 

feladatot.

Jellemzően asszisztencia-

jelleggel vesznek ebben 

részt önkéntesek, a szakmai 

felelősséget vállaló múzeum-

pedagógus mellett.

Előny
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Előny

Kezet Rá! Program  

(leírását ld. később)

Rendezvényszervezés,  

lebonyolítás

Kommunikációs és marketing 

feladatok (blogírás, cikkírás 

arculattervezés, rendez-

vényfotózás, videofelvétel 

készítés a programokról, 

kisfilm készítés, szóróanya-

gok tervezése)

Tevékenység

Az eredeti vagy másolt 

tárgyak kliensek általi kéz-

bevételét élménnyé teszi 

az élő információterjesztés 

által.

Figyelemigényes területe-

ken, monoton részfeladatok 

ismétlésére lelkes, kellően 

rugalmas, jó problémameg-

oldó készséggel rendelkező 

segítség – előnyösebb, mint 

a túlterhelt, figyelmetlen, 

fásult munkatárs. 

Szintén stabil gárdával 

érdemes végezni. Akár 

alkalomszerűen is bevon-

ható nagyszámú önkéntes 

(pl. Múzeumok éjszakája: 

amatőr előadó- és alkotómű-

vészeti programok előké-

szítése, lebonyolításban 

való részvétel [ruhatárban 

segítés, regisztráció, ülte-

tési feladatok, jegyszedés, 

köszöntés, vendégfogadás]).

Nem főállású munkatársként 

rendkívüli hiteles tevékeny-

ség, ezért a társadalmi 

bázis növelésben hatalmas 

segítség. Kreatív feladat.

Fizetett munkatárs mellett 

vagy önálló munkaként 

elláthatják az önkéntesek.

A fiatalok könnyen motivál-

hatók, mert tevékenységük 

eredménye azonnal látható, 

hallható, olvasható. 

Az intézmény arcaként  

és szakmai képviselőjeként 

komoly és szerteágazó kép-

zést igényel az önkéntesek 

betanítása.

Ha alkalomszerű, nagy 

lehet a betanítási igény, ha 

az önkéntesnek még nincs 

rálátása a szervezetre.  

A képzést alaposan, lehetőleg 

írásban is rögzítve át kell 

gondolni.

Nincs alkalom és energia  

a kommunikációs képzésre, 

azaz alapvetően jó készségű 

önkéntesekkel lehet csak har-

monikusan együttműködni.

Kifejezetten fontos az 

önkéntes motivációjának 

és pozitív tapasztalatának 

fenntartása (ezért HR igé-

nyes), viszonylag nagy  

a fluktuáció.

Hátrány HátrányElőnyTevékenység

Nem árt némi szakmai elő-

képzettség, kommunikációs, 

vagy elemző területen.

Az önkéntes jellemzően 

egyéb intenzív elfoglaltsága 

miatt a kiszámíthatóság, a 

rendszeresség, a gyakoriság 

lehet nehezítő faktor.

Ha kliensek számára történik 

szolgáltatásnyújítás, alacso-

nyabb (és ezért nem feltétlen 

ellenőrzött) informatikai 

tudással elvállalható feladat.

Az esetleges kettős státusz 

miatt érzékenyebb, hogy 

milyen információt kap az 

önkéntes a szervezetről, és 

mekkora a transzparencia 

foka.

A gyűjteményi kollegák 

személyiségén, hozzáállásán 

múlik, hogy erre a terület-

re beengednek-e önkéntes 

segítőket.

A munkatárs bizalmának 

megnyerése eleinte nehéz-

ségbe ütközhet.

A bizalmi, kétszemélyi kap-

csolatban esetleg nehezebb 

a negatív, de építő vissza-

jelzés.

Az adminisztrációs felada-

tok pontos elvégzése.

Igen munkaidőigényes, hogy 

a klienskört statisztikailag is 

megfelelő arányban elérjék.

A ritka és sokszor megfizet-

hetetlen szaktudás megjele-

nik a szervezetben.

Önállóan és esetenként 

otthonról végezhető tevé-

kenység.

Ha a kliensek számára 

történik a szolgáltatás 

nyújtása, akkor szolgálta-

tásbővülésről van szó.

Az önkéntesek szervezet 

iránti elköteleződése jó 

alap a szervezet népszerű-

sítéséhez, gyakran olyan 

önkéntesek végzik, akik 

önmaguk támogatóként is 

megjelennek.

Számos, erőforráshiány 

miatt hátra sorolt feladat 

elvégezhető, pl. adatbázis 

kezelés, hagyaték gondozá-

sa, logisztikai munka.

A jól végzett munka komoly 

terhet vesz le a munkatárs 

válláról.

Piackutatás, kérdőívezés

Informatika segítség  

(weboldal, hírmondó,  

hírlevél szerkesztése)

Támogatói Kör / Baráti 

Kör támogatása,  

népszerűsítése

Gyűjteményi munka

Egyéb szakmai feladat  

(pl. képzésszervezés,  

ismeretterjesztés)



„Értékőr mozgalom” működtetése: az önkéntesek széles körű összefogással 
gyűjtik saját településük értékeit az alábbi kategóriákban: agrár- és élelmiszer-
gazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, 
kulturális örökség, emlékhelyek, világörökségi helyszínek, sport, természeti 
környezet, turizmus és vendéglátás. Az Értékőr mozgalom határainkon átívelő, 
Kárpát-medencében megvalósuló tevékenységeket foglal magában.

Jó gyakorlat a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat munkája. A Pannon Térség 
Fejlődéséért Alapítvány kezdeményezésére egy „Fiatalok lendületben” pályázatnak 
köszönhetően indult útjára a Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat kiépítése. Veszprém 
megyében már a harmadik térség kapcsolódik a mozgalomhoz, de vannak érték-
őrök Bács-Kiskun- és Fejér megyében, valamint Kárpátalján is. Az értékőrök olyan 
fiatalok, akik büszkék a településük természeti értékeire, épített örökségeire, a ha-
gyományaikra, helyi ünnepeikre, s ezért csatlakoztak az értékőr mozgalomhoz. Eb-
ben a programban felnőtt szakemberek segítségével megismerkednek az értékgyűjtés 
alapjaival, a dokumentálási folyamat és az adatbázis készítés legfontosabb elemeivel, 
majd házról házra járva gyűjtik a helyi értékeket. Értékleírásokat, fotógalériákat, 
rövid filmeket készítenek, mindeközben felhívják a helybeliek figyelmét is az érték-
gyűjtés és a helyi identitás fontosságára.

Számos nagysikerű program és rendezvény van a közösség mögött, a 
kapolcsi Művészetek Völgyében életre keltett érték-kiállításuk a szervezők és a lá-
togatók elismerését is kivívta. 2014 júniusában pedig – a Hungarikum Bizottság 
által támogatott pályázat által – létrejött az I. Ifjúsági Értékőr Tábor. A zánkai 
program elsőként mutatta meg, hogy az ország különböző pontjairól érkezett fiata-
lok és felnőtt segítőik immár igazi közösséget alkotnak. Az értékeket önkéntesként 
gyűjtő fiatalokat a szervezet „felnőttként kezeli”; felelősséget vállalnak az általuk 
elvégzett feladatért, mely a gyűjtésen kívül az adatok dokumentálását, az ezzel 
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Vitatható, hogy mennyire 

tartozik az alapfeladatok 

közé, illetve komoly konflik-

tus forrása lehet az értékvé-

delem és önkéntes felelős-

ségvállalás között, valamint 

akkor, ha egyszerre fizetett 

és nem fizetett munkatársak 

is ellátják az adott feladatot.

Alkalomszerűségéből adó-

dóan nem jelent hosszútávú 

önkéntes elköteleződést.

Alkalomszerűségéből adó-

dóan kifejezetten szabály-

követő.

Önkéntesek fogadására 

alkalmas, kevéssé van lehe-

tőség kreatív megoldásokra, 

együttgondolkozásra (de ez 

szervezésfüggő).

A települési összefogás, 

szakember által „irányított” 

vezetés, helyi hangadó, 

véleményformáló közremű-

ködése, részvétele nélkül 

nem eredményes, vagy a 

hangadó beállítottsága, 

együttműködési készsé-

gének hiánya akadállyá 

válhat.

A nehéz anyagi helyzetben 

lévő szervezetek számára  

(átmeneti) megoldást 

jelenthet.

Bárki végezheti,

nem igényel különösebb 

felkészülést.

Alkalomszerűen, ezért jól 

tervezhetően összefogható.

Elkötelezett, saját települé-

sükért tenni akaró, inno-

vatív, fejlesztő szemlélettel 

rendelkező aktív polgárok 

vonhatók be. A kistelepülé-

sen tevékenykedő önkéntesek 

aktív részesei a műhelymun-

káknak, ötleteket adnak, kö-

zös cselekvésre buzdítanak, 

tevékenyen részt vesznek  

a fejlesztési folyamatokban. 

Teremőri teendők

Könnyű fizikai munka, 

például kertészkedés, festés, 

tereprendezés, ültetés, 

felújítási munkákban való 

részvétel

Gazdaságfejlesztés, közösség-

fejlesztés, helyi társadalom-

fejlesztés 

Tevékenység Előny Hátrány HátrányElőnyTevékenység

Az önkéntesek által öntevé-

kenyen összegyűjtött anya-

gok, értékek gondozása, 

rendezése szakmai tudást 

igényel, szakmai szerveze-

tekkel való együttműködés 

javasolt.

Alkalomszerűségéből adó-

dóan nem jelent hosszútávú 

önkéntes elköteleződést.

Bárki bekapcsolódhat a 

gyűjtésbe, az infokommuni-

kációs eszközök használata 

megkönnyíti az értékfeltá-

rást. Fiatalok számára is 

vonzó lehet.

Települési értéktárak  

összeállítása
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■  közreműködés külső helyszínen, szakmai, környezettudatosságot, civil 
együttműködést erősítő programok szervezésében: Föld Napja, Ünnepi 
Könyvhét, Múzeumok Éjszakája stb.

■ „Könyvet házhoz” projektben való közreműködés
■ részvétel a pláza-, és a strandkönyvtár működtetésében
■  részvétel vidéki helyszíneken a települési könyvtárak állományának 

selejtezésében, a könyvek adminisztrációs munkafolyamatainak ellá-
tásában (törlési bélyegző elhelyezése, könyvek csomagolása, állomány-
rendezés)

■  idegen nyelvű (angol, német) társalgási tanfolyamok lebonyolítása 
külföldi közreműködők lebonyolításával

■ közösségi oldalak, online felületek szerkesztése, image-film készítése.

A Bródy Sándor Könyvtár elnyerte a Minősített Könyvtár címet és a Könyvtári 
Minőségi Díjat. Az ilyen elismerések köteleznek, elnyerésüknek pedig szigorú felté-
tele volt az intézményben zajló tevékenységek, munkafolyamatok precíz, mindenki 
által érhető leírása. Ez nagy segítséget jelent az önkéntesek mindennapi munká-
jában is, hiszen a munkafolyamat-leírások, a folyamatábrák bármikor elővehetők, 
azonnali segítséget nyújtanak a munkavégzésben.

Szintén az említett könyvtárból találhatunk mintát az önkéntes feladatleírás 
megfogalmazásához a 9. sz. Mellékletben.

Az intézményünknek célszerű az egyedi, specifikus tevékenységekhez 
tervet készíteni a munkakörök kialakítása céljából. Ebben rögzíthetjük az el-
végzendő tevékenységek mennyiségét is, amely meghatározza, hány szakem-
berre és önkéntesre van szükségünk a projekt lebonyolításához. 

Ha az elvégzendő tevékenységeket tisztáztuk, célszerű az elvárásokat írás-
ban rögzítenünk a munkaköri leíráshoz hasonló formában. Eközben már az érté-
kelést is figyelembe kell vennünk, azokat az elvárásokat, amelyeket el kell érnünk, 
meg kell valósítanunk ahhoz, hogy tényleg sikeres legyen a munkánk a projekt és 
az azt megvalósítók szemszögéből is.

A napi munkafolyamatokba bekapcsolódó önkéntes tevékenységekhez is 
készíthetünk általános leírást, mely az adott folyamathoz kapcsolódó elvégzendő 
feladatokat, lépéseket egyértelműen meghatározza.

2.4. Kommunikáció szervezeten belül és kívül

Az önkéntes program, mint az emberek együttműködésének alapja, a hatékony 
belső kommunikáció. A szervezet céljainak, eredményeinek ismerete és tudása 
minden szereplő számára azért fontos, hogy a szervezetben való helyét és helyes 
működését azonosítani tudja. A szereplők (fizetett és nem fizetett munkatársak) 
folyamatos kapcsolattartásának eszköze a belső kommunikáció: tudjuk egymásról, 

járó adminisztrációs teendőket is magában foglalja. Az értékfeltáró munkát az 
önkéntesek képzése előzi meg. Az információk átadása csoportmunka keretében 
történik. Minden egyes alkalom egy közös, kreatív együttlét. Az ismeretek közvetí-
tése magába foglalja a személyes megtapasztalást, az egymástól való tanulást. A 
csoportmunka hatékonyan fejleszti a kommunikációs készségeket. Fejlődik előadói 
és lényegkiemelő képességük, elsajátítják az újságírás, a fotózás és a videófilm 
készítés alapjait. Megtanulnak tervezni, stratégiát készíteni, a problémamegoldás 
készségének alapjai is elsajátíthatóak. A programban résztvevő fiatalok és koordi-
nátorok maguk is fontosnak tartják a helyi értékek megismerését és dokumentálá-
sát kvázi megcáfolva a fiatalok „nemtörődöm” társadalmi megítélését.

Az önkéntesek tevékenységi területének, feladatkörének meghatározásakor ér-
demes a program indításakor legalább 2-3 különféle pozíciót kínálni, mert ez 
több lehetőséget, esetleges váltást, továbbfejlődési lehetőséget is jelent az ön-
kénteseknek, és emiatt vonzóbbá válik számukra a fogadó szervezet.

Az alábbiakban könyvtári területről mutatunk be egy olyan példát, 
amely illusztrálja, hogy milyen színes és változatos lehet egy szervezeten belül 
az önkéntes tevékenységek skálája.

A Bródy Sándor Könyvtár az alább felvázolt tevékenységekre fogad önkénteseket. 
A területek és a könyvtár korábban vázolt küldetésnyilatkozata között számos 
helyen felfedezhetjük a kapcsolódási pontokat:

■  közreműködés a dokumentumok könyvtári rendjének fenntartásában: 
könyvtári dokumentumok rendezése és visszasorolása

■ raktári jelzet készítése a dokumentumokra
■ időszaki kiadványok rendezése
■ külső raktár rendezése
■ fénymásolás, szkennelés
■ részvétel a digitalizálási munkafolyamatokban
■  informatikai segítségnyújtás látogatók számára, internethasználati irányí-

tó pontok (Netcafé) működtetése
■  rendezvények előkészítő munkálataiban való részvétel (teremrendezés, 

vendéglátás előkészítése)
■ postázandó meghívók borítékolása 
■ a vendégek fogadásában való részvétel
■  közreműködés könyvtári rendezvények lebonyolításában: fotózás, köny-

vek árusítása
■ regisztrációs pontban regisztrációs ívek kezelése, útbaigazítás
■  kézműves foglalkozások segítése, gyermekkönyvtári programok kelléke-

inek közös elkészítése
■ kiállítások előkészítése, felügyelete
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hogy ki, mit, miért és hogy végez, így hogyan tudunk egymás tevékenységéhez 
kapcsolódni.

Az önkéntes program megítélésének, elfogadottságának, szervezetbe in-
tegrálódásának mutatója és a szervezet megítélésének, imázsának, társadalmi 
beágyazottságának alakítója a külső kommunikáció.

Hosszú távon mindkettő létfontosságú a szervezet optimális működése 
szempontjából. A belső kommunikáció eszközei olyanok, mint egy karmesteri 
pálca: segítik a közös nevezőt megteremteni a szervezeten belül. A külső kom-
munikáció a szervezetek életében egyre fontosabbá váló társadalmi elfogadott-
ság és beágyazottság szövetét teszik egyre biztonságosabbá, erősebbé.

2.4.1. Belső kommunikáció

A belső kommunikációnak sokféle célja lehet az önkéntes program esetében is. 
Alapvető célja, hogy hatékonyan áramoltassa az információkat a szervezeten belül, 
de sok más funkciója is van a munkatársak tájékoztatásától kezdve az önkéntes 
program hasznának alátámasztásáig az intézmény vezetői felé. Az önkéntesekkel 
foglalkozó munkatársnak (koordinátornak) elemi érdeke, hogy több irányban is 
hatékonyan kommunikáljon. Az intézmény nagyságától, szervezeti struktúrájától 
függően a célcsoportok összemosódhatnak, bővülhetnek, de csökkenhetnek is.

Példa: a szentendrei Skanzenben minden hét csütörtökén kimegy egy, a követke-
ző hétre vonatkozó „heti információ”, amiben a múzeumot érintő összes program, 
rendezvény szerepel. A heti információt minden munkatárs emailben kapja meg. 
Ebben a heti információban minden esetben szerepel, hogy milyen helyszínen, 
milyen munkára jelentkeztek önkéntesek. A heti információt az önkénteseknek is 
kiküldhetjük, hogy tájékozódjanak a programokról.

Tipp: Az önkéntesekkel való belső kommunikáció során érdemes figyelem-
be venni az életkori sajátosságokat. Az X, az Y és a Z generációs önkéntesek 
más-más csatornákon kommunikálnak szívesebben. A Szennai Skanzenben az 
önkéntesek mindegyike tagja egy zárt Facebook csoportnak, amelyet az önkén-
tes koordinátor kezel. Ezen a csatornán értesíti az önkénteseket a lehetséges 
feladatokról, de a programokról készült fotók, vagy egyéb más információk jó 
gyűjtőhelye is.

Kommunikációs
csatorna

Tartalom

személyes megbeszélés, 

írásos beszámoló, 

(év)értékelő, 

önkéntes hírlevél

év elején: jelentésként  

az előző évről (írásban)

Év végén: előirányzatként  

a jövő évre (írásban).  

Ezekhez írásbeli jóváhagyás 

is szükséges.

személyes megbeszélés, 

értekezlet

személyes megbeszélés, 

vezetői jóváhagyás (szóbeli 

vagy írásbeli)

intranet

heti eligazítás, értekezlet, 

információgyűjtés más 

osztályok értekezletein,  

a lehetséges tevékenységek-

ről, heti információ (email), 

önkéntes beosztás

email, Facebook, lehetőleg 

egyenlő hozzáféréssel

szóbeli vagy írásbeli  

értékelés

Célcsoport
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×
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×

×

×

×

×

×

×

×

×
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az önkéntes program elért 

eredményei (pl. önkéntesek 

és önkéntes munkaórák 

száma, önkéntes tevékenység 

becsült értéke)

pénzügyi és HR kérdések 

(pl. az önkéntes program 

költségvetése, szükséges 

személyi feltételek)

támogatás igénylése

támogatás elnyerése

önkéntes program aktua-

litásai (pl. tájékoztatás az 

önkéntes programról és 

lehetőségekről, illetve hogy 

mikor van önkéntes az 

intézményben)

tájékoztatás az önkéntes 

programról és lehetőségekről

az önkéntesek tevékenysé-

gének értékelése  

(ld. Értékelés fejezet)
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Az önkéntes program során keletkező információk halmazából nem mindegy, 
hogy melyiket milyen gyakorisággal áramoltatjuk. Az önkéntes koordinátorok 
munkájának nagy részét a belső kommunikáció teszi ki, hiszen folyamatosan 
egyeztetni kell az önkéntesekkel és az intézményben dolgozó kollégákkal.

2.4.1.1. A belső kommunikáció gyakorisága 5756 2.4.1. Belső kommunikáció        

Kommunikációs
csatorna

Tartalom

személyes visszajelzés, 

értékelő beszéd bizonyos 

alkalmakkor (pl. évvége)  

az intézményi stáb előtt

személyes megbeszélés, 

írásos jegyzőkönyv

önkéntes hírlevél

írásos beszámoló

Célcsoport

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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i
megbecsülés, köszönet  

(ld. Megbecsülés fejezet)

problémák,  

nehéz esetek kezelése

az önkéntesek és a program 

bemutatása, személyessé 

tétele a közösség erősítése 

céljából

pályázathoz kapcsolódó 

beszámolók (amennyiben 

releváns)

Gyakoriság

Rendszeres Alkalmi

Tartalom46

önkéntes program aktualitásai  

(pl. tájékoztatás az önkéntes programról 

és lehetőségekről, illetve hogy mikor van 

önkéntes az intézményben)

egyeztetés az önkéntes lehetőségekről  

intézményen belül

az önkéntesek tevékenységének visszajelzése

az önkéntesek tevékenységének értékelése

megbecsülés

köszönet

problémák, nehéz esetek kezelése

az önkéntesek és a program bemutatása, 

személyessé tétele a közösség erősítése 

céljából

pályázathoz kapcsolódó beszámolók  

(amennyiben releváns)

az önkéntes program elért eredményei  

(pl. önkéntesek és önkéntes munkaórák 

száma, önkéntes tevékenység becsült értéke)
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×

46  A táblázatot az intézményi önkéntességgel foglalkozó munkacsoport állította össze  

(folytatás a következő oldalon)
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2.4.2. Külső kommunikáció

A szervezeten kívül az adott önkéntes programmal kapcsolatban elsődlegesen 
négy okból kommunikálunk: 

■ szeretnénk elérni és megszólítani a potenciális önkénteseket 
■  az önkéntesek által elért eredmények közzététele által építjük a 

szervezet imázsát, megítélését, valamint formáljuk a szervezetünk 
társadalmi beágyazottságáról kialakult képet

■ az önkéntességet magát is népszerűsítjük
■  amennyiben az önkéntesek jelenléte által olyan hozzáadott szolgálta-

tás jelenik meg a szervezet repertoárjában, ami korábban nem léte-
zett, vagy minőségében jelentősen változott, a kommunikáció célja 
az is lehet, hogy ennek a szolgáltatásnak közönséget építsen.

Vegyük sorra, hogy a fenti célcsoportokkal milyen tartalommal és milyen eszköz-
zel kommunikálhatunk.47 (lásd a következő oldalakon)

47  A következő oldalakon látható táblázatot az intézményi önkéntességgel foglalkozó munkacsoport  

állította össze.

Gyakoriság

Rendszeres Alkalmi

Tartalom

pénzügyi és HR kérdések (pl. az önkéntes 

program költségvetése, szükséges személyi 

feltételek)

támogatás igénylése

támogatás elnyerése

× ×

×

×
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  amennyiben ők is  

potenciális önkéntesek



  amennyiben ők is  

potenciális önkéntesek

  amennyiben ők is  

potenciális önkéntesek









társadalom
szervezetünk  
szolgáltatásainak  
célcsoportja
(látogatóközönség, olvasók, stb.)

potenciális önkéntesek

Önkéntes felhívás  

(benne a jelentkezési lap,  

a tevékenységet ismertető felhívási szöveg, 

visszajelzési csatorna megadása).

Hír, sajtóközlemény az elért eredményekről 

– lehetőleg számokban is megfogva (akár 

évfordulóhoz, vagy ünnephez, esetleg önkén-

tesek világnapjához kötni).

Hír egy új program indításáról (akár teljesen 

újonnan létrejövő önkéntes programról, akár 

egy teljesen új önkéntes területről van szó).

Nyílt nap felhívása – amennyiben a 

programunk népszerűsítésére nyílt napot 

szervezünk, esetleg az értékelés egy részét 

nyilvános keretek között tartjuk, vagy egy 

önkéntes tevékenység népszerűsítésére  

egy önkéntes tanfolyam elején toborzunk  

új résztvevőket.

Programhirdetés – az önkéntes tevékenység 

eredményeként létrejövő új szolgáltatás 

népszerűsítésére.

A szervezet weboldala – álláshirdetések és 

hírek között, önkéntes program weboldal, 

aloldala, önkéntes kereső portálok, nonprofit 

álláskereső oldalak, szervezet FB oldala, 

a szűk célcsoport egyéb kommunikációs 

csatornái (pl. egyetemi faliújságok, hírleve-

lek stb. – ha releváns pl. diákok elérése), 

helyi média, a közönségforgalmi terekben 

plakáton, szórólapon.

A szervezet weboldala, FB oldala, sajtólistán 

e-mailben kiküldve, (helyi) média direkt 

megkeresése (sok helyen hírek „szűkében” 

vannak nyugalmasabb időszakban).

A szervezet weboldala, FB oldala, sajtólistán 

e-mailben kiküldve, (helyi) média direkt 

megkeresése, a közönségforgalmi terekben 

plakáton, szórólapon.

A szervezet weboldala, önkéntes kereső 

portálok hírlevele, nonprofit álláskereső ol-

dalak hírlevele, szervezet FB oldala, a szűk 

célcsoport egyéb kommunikációs csatornái, 

sajtólistán e-mailben kiküldve, (helyi) média 

direkt megkeresése, a közönségforgalmi 

terekben plakáton, szórólapon.

A szervezet weboldala, FB oldala, sajtólis-

tán e-mailben kiküldve, (helyi) média direkt 

megkeresése, a közönségforgalmi terekben 

plakáton, szórólapon, a múzeumtérképen, 

ha állandó a szolgáltatásnyújtás helye.

Célcsoport Tartalom Kommunikációs csatorna
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Összegzésül elmondhatjuk, hogy a kommunikációs kérdéskört érdemes alapo-
san átgondolni és strukturálni. Ahol kapacitás vagy affinitás mutatkozik erre, 
előnyös lehet egy kommunikációs terv készítése, ideális esetben az intézményi 
kommunikációs stratégiába integrálva. Ne feledjük, hogy nem vagyuk egyedül 
a kommunikációs térben. Hatalmas média zaj közepette kell eljuttatnunk cél-
zottan üzeneteinket, ezért érdemes kreatív, akár a szokásos keretekből kilépő 
formákban gondolkozni és lehetőség szerint a terület szakértőinek (pro bono) 
tanácsát vagy támogatását igénybe venni.











társadalom
szervezetünk  
szolgáltatásainak  
célcsoportja
(látogatóközönség, olvasók, stb.)

potenciális önkéntesek

Önkéntes kitűző – az önkéntes nevének  

és pozíciójának feltüntetésével, az önkéntes 

program logójával, ha van.

Önkéntesek jelenléte, mint általános üzenet 

az önkéntesség befogadásáról, jelentőségéről.

Minisztériumi éves beszámolók, tervek.

Az önkéntes ruhája, az önkéntes pult  

mögötti feliraton is megjelenhet a pozíció  

és önkéntes státusz hangsúlyozása.

A közönségforgalmi terekben és az  

irodákban megjelenő önkéntesek  

(lehetőleg kitűzővel, önkéntes pólóval).

Elsősorban a fenntartó tájékoztatására  

szolgáló kötött formájú terv és beszámoló.

Célcsoport Tartalom Kommunikációs csatorna
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2.5. Egy új program elindítása

Egy új önkéntes program bevezetése számos lépéssel jár. Ilyenkor két alapese-
tet különböztethetünk meg. Elsőként, amikor a szervezet még nem dolgozott 
szervezett formában önkéntesekkel, és maga az önkéntes program, az önkén-
tesek megjelenése is új a szervezet életében. Ez esetben az előkészítés, a szer-
vezet felkészítése az önkéntesek fogadására hangsúlyos szerepet kap. Másrészt 
előfordulhat az is, hogy a szervezet már dolgozik önkéntesekkel, de egy új 
területen szeretné bevezetni jelenlétüket, tevékenységüket.

Az alábbi táblázat foglalja össze, hogy melyek azok a szükséges és a 
későbbi működés szempontjából biztonságot jelentő lépések, amelyeket egy 
önkéntes program bevezetése előtt, közben érdemes átgondolni, megtenni. A 
táblázatban azt is nyomon követhetjük, hogy az egyes lépések nyomán mely 
dokumentumok készülnek el. Hangsúlyozzuk, hogy a tevékenység jellegétől füg-
gően az alábbi lépések sorrendje módosulhat, ezért mindenképpen javasoljuk, 
hogy a tervezés megkezdése előtt szerezzenek rálátást a teljes folyamatra, és 
tekintsék át az alábbi sorvezetőt. 

Az egyes lépések időigényét nem tüntettük fel, mert jelentős eltérés 
mutatkozhat egy pár fős alkalmazotti stábbal működő szervezet és egy több 
száz fős szervezet életében, vagy akár az önkéntesekre ruházott felelősség mér-
tékétől függően is. Ugyanakkor az ütemezés kérdését nyitva hagyjuk, és közös 
gondolkozásra hívjuk azokat, akik az Útmutatót egy program létrehozásának 
a szándékával forgatják. Számukra lehetőséget hagytunk az alábbi táblázat 
utolsó oszlopában az egyes lépések időpontjának megtervezéséhez. Javasoljuk, 
hogy a tervezést az utolsó lépéssel kezdjék, azaz annak meghatározásával, 
hogy az új önkéntes tevékenység mikortól működjön, és érdemes a további 
lépéseket ehhez képest visszafelé megtervezni. Magunk is meg fogunk lepődni, 
hogy mennyire idő- és energiaigényes egy ilyen tervezési folyamat. Egy biztos: 
az előkészítésbe fektetett energia meg fog térülni.

Lépések sorrendje Előálló  
dokumentumok

Ütemezés

Ötlet / projetkleírás,

érvgyűjtemény

Jegyzőkönyvek  

a megbeszélésről,

engedélyek

feladatköri leírás

módosított  

szervezeti ábra

önkéntes program 

költségvetése 

1. Az ötlet

■  Az önkéntes tevékenység indokoltsága

■  pro/kontra érvek (szervezeti hasznok és 

ellenérvek) összeírása

■  Más szervezetek releváns tapasztalatainak 

összegyűjtése

2. A szükséglet

■  Szövetségesek gyűjtése, informális találkozók

■  megbeszélés(ek): a szervezet részéről meg-

erősödik az igény az önkéntesek megjele-

nésére, formális találkozók

■  A felsővezetés megnyerése, a szükséges 

engedélyek beszerzése 

■  A tevékenység feltételeinek és kezdetének 

tisztázása

3. Feladat-meghatározás

■  Feladatköri leírások: az önkéntesek 

pontosan milyen feladatot, milyen keretek 

között fognak ellátni?

■  Ez hogyan járul hozzá a szervezeti célok 

eléréséhez?

4. Szervezetbe illeszkedés 

■  Melyik szervezeti egység, szereplő koordi-

nálása alá kerülnek az önkéntesek?

■  Az önkéntesekkel kapcsolatba kerülő kollé-

gák tájékoztatása, képzése (műhelymunka)

5. Költségvetés

■  A tevékenység milyen értéktöbbletet jelent 

a szervezet „ügyfelei” és ezáltal a szervezet 

számára? Minőségi különbség, új szolgál-

tatás, munkatársak felszabaduló ideje, 

növekvő bevétel tekintetében mi a plusz, 

amit az önkéntesek jelenléte hoz? Akár 

pénzben, akár eszmei értékként kifejezve.



Összefoglalva négy kérdéskört mindenképp javaslunk érinteni:

■  Folyamatok – Minden folyamat egyértelmű a koordinátor és min-
den munkatárs számára? Egyértelmű számukra az is, hogy mi a 
szerepük a folyamatokban? Mindenki tisztában van a projekttel, és 
annak tervezett működésével, céljával? Világos és egyértelmű-e az 
önkéntesek feladata?

■  Emberek – Minden munkatárs, a szervezet minden hierarchiális 
szintjén kapott információt arról, hogy új önkéntesek várhatók? Tisz-
tázott-e a munkatársak viszonya (alá-fölérendeltség) a leendő önkén-
tesekkel szemben? Egyértelműek-e a visszajelzési lehetőségek?

■  Dokumentumok – Mindenki megkapta-e a számára szükséges doku-
mentumot? Elkészültek-e az önkéntes kitűzők, névsorok, feljegyzések, 
önkéntes szerződések, a kézikönyv, stb. Készültek-e belső tájékoztató 
anyagok?

■  Eszközök – Az önkéntes tevékenységhez minden eszköz rendelke-
zésre áll? Van-e iroda, pihenőhelyiség, munkaállomás, számítógép, 
nyomtató, papír, toll stb.?
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Lépések sorrendje Előálló  
dokumentumok

Ütemezés

bejelentési adatlap,

szerződésminta,

adatbázis  

az önkéntesekről, 

önkéntes kézikönyv

önkéntes felhívás,

jelentkezési lap,  

interjúsor,

válaszlevél minta,

toborzási terv – írott 

formában

biztonsági terv,  

engedély-feljegyzés

(Költségvetés folytatása)

■  Mivel jár az önkéntesek megjelenése?  

Melyek lesznek a számukra nyújtott 

juttatások esetleges jutalmak, milyen 

költséggel jár (akár munkatársak idejében 

kifejezve) az önkéntesek kiválasztása, 

felkészítése, mentorálása és koordinálása?

6. Adminisztrációs feladatok

■  Milyen adminisztrációs kötelezettségekkel, 

terhekkel jár az önkéntesek megjelenése?

■  Milyen szabály- és keretrendszerben 

fogadjuk az önkénteseket?

7. Toborzás és kiválasztás

■  Az önkéntes lehetőség meghirdetésének 

dokumentumai, a minimális toborzási idő 

megállapítása (min. 2-3 hetet javasolunk 

hagyni).

■  Toborzási terv. Tudjuk-e, hogy milyen csa-

tornákon hirdetjük meg a lehetőséget, mi-

lyen határidővel várunk válaszokat, mikor 

fogunk interjúztatni? Hány önkéntesre van 

szükségünk a feladat elvégzéséhez? Milyen 

szűrőkkel választunk a jelentkezők közül? 

Kinek lesz a feladata a toborzás és a kivá-

lasztás? Mikor lesz kapacitás a feladatok 

ellátására? A toborzást és kiválasztás egy 

személy, vagy egy bizottság végzi?

8. Biztonsági szempontok

■  Végiggondoltuk-e, hogy milyen biztonsági 

következményei vannak az önkéntesek 

megjelenésének? Hogy jutnak be az épület-

be, az irodába? Kapnak-e belépőkártyát, 

kulcsot?

■  Milyen felelősség biztositási szabályok 

vonatkoznak az önkéntesekre?

Lépések sorrendje Előálló  
dokumentumok

Ütemezés

képzési terv

önkéntesek beosztása,

ha releváns: új szol-

gáltatás hirdetése

Mikor tervezi az új 

program indítását, 

az első önkéntes 

munkanapot?

……………………………

9. Képzés

■  A kiválasztott önkéntesek felkészítése  

a feladatra.

■  Szükség esetén vizsga, tudás- és kompeten-

cia felmérés, szűrők beállítása – mi van, 

ha valaki nem alkalmas a kijelölt feladat-

ra? mi van, ha valaki sikeres vizsgát tesz?

■  Szerződéskötés az önkéntesekkel

10. Önkéntes tevékenység indítása

■  Milyen időszakban, hol, kik fognak  

önkéntes tevékenységet végezni?

■  Rendelkezésre áll-e minden eszköz, asztal, 

szék stb. a tevékenység végzéséhez?

■  Az új tevékenység elérhető lesz-e az intéz-

mény kliensei számára, és ha igen, ők 

honnan fognak tudni az új tevékenységről?
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Mivel az előkészítés szerteágazó, precíz és körültekintő eljárást igényel annak 
érdekében, hogy a későbbiekben ne maradjon támadási felület az önkéntes 
tevékenységgel, egy új program esetében pedig az önkéntesekkel szemben, ér-
demes elegendő időt hagyni egy program bevezetésének átgondolására.

Mintaként álljon itt a Szépművészeti Múzeum Kezet Rá! Önkéntes Prog-
ramjának ütemezése. Példaként itt egy nagy szervezetben a 2006 óta működő 
Önkéntes Program 2010-es bővítéséről van szó.

Ütemezés

Ütemezés

Lépések sorrendje

Lépések sorrendje

4. Szervezetbe illeszkedés 

A leendő önkéntesek a szervezetben az önkéntes koordinátorokat is ma-

gába foglaló Közönségszolgálati Osztályhoz tartoznak, ugyanakkor a fel-

készítésben kulcsszerepet kapnak az Egyiptomi Gyűjtemény munkatársai 

és a múzeumpedagógusok. Ez a döntés a tervezési folyamatban megszü-

letett, de már egy létező, a Közönségszolgálati Osztály keretében működő 

Önkéntes Program bővítéséről volt szó.

5. Költségvetés

A főigazgatói engedélykéréshez készült el egy költségterv is, amely két je-

lentősebb tételt foglalt magában: egy egyszeri beruházásként megjelenő kü-

lönleges Kezet Rá! pultot, valamint a folyamatosan szükséges eszközigényt 

(gumikesztyűket), ami a program bevezetésének feltétele volt.

Mivel a program a már működő Önkéntes Programba illeszkedett be, a 

többi tekintetben nem volt különböző a költségvetése. 

Ugyanakkor a felkészítő képzés különleges volta miatt megszületett az a 

döntés is, hogy a programra olyan jelentkezőket várnak, akik minimum 

egy évre el tudnak köteleződni (szemben a más területen elvárt minimum 

fél éves elköteleződéssel).

6. Adminisztrációs feladatok

Az Önkéntes Program működése miatt az új önkéntes tevékenység nem 

jelentett különösebb adminisztrációs terhet a folyamatok, a jelentkezések 

és a képzés adminisztrációján túl, amely önmagában egy jelentős (több 

munkanapot is igénybe vevő) tevékenység.

7. Toborzás és kiválasztás

A korábbi egyeztetések során jól körvonalazódott, hogy milyen önkénte-

seket vár a szervezet a feladatra, azaz milyen képességeket, készségeket 

vár el. Kiválasztási szemponttá vált az angol nyelvtudás (a Múzeum kö-

zönsége miatt), a kiváló előadókészség, a magabiztosság és a hitelesség 

(hiszen a Múzeum elsővonalbeli képviselői lesznek az önkéntesek).

A toborzási felhívás megjelenésekor egyértelmű volt, hogy a kiválasztást 

a kollégák és az önkéntesjelöltek közötti bizalom építése végett a koordi-

nátorok nem tarthatják saját hatáskörben. A kiválasztást ezért egy há-

romtagú bizottság végezte, jól körülhatárolt szerepekkel. Az egyiptológus 

az önkéntes önálló felkészülése nyomán előadott tárgybemutatás tartalmi 

helyességét véleményezte (hitelesség), a koordinátorok pedig az angol 

nyelvtudást, a magabiztosságot, az elkötelezettséget mérték fel. 

1. Az ötlet 

Az önkéntes koordinátorok tájékoztatták az Egyiptomi Gyűjtemény és az 

Antik Gyűjtemény vezetőjét arról, hogy egy EU-s projekt keretében a Man-

chester Museum és a Szépművészeti Múzeum önkéntesei egymás szerve-

zeténél tapasztalatcserét és látogatásokat folytatnak két évig, és a projekt 

egyik eredménye lehetne a Manchester Museumban működő Kezet Rá! 

tevékenység meghonosítása. Az ötletet az Egyiptomi Gyűjtemény vezetője 

pozitívan és nyitottan fogadja.

2. A szükséglet

A koordinátorok találkoznak a Múzeumpedagógiai Osztály munkatársaival, 

és egyeztetnek a tervezett programról és egy lehetséges együttműködésről. 

Egyértelművé válik, hogy a múzeumpedagógiai tapasztalatokat szükséges 

lesz a programba beépíteni.

Újabb, már formálisabb egyeztetésre kerül sor az Egyiptomi Gyűjtemény 

vezetőjével, ahol számos kérdés és ezekhez kapcsolódó feladat merül fel. 

■  Mi a Kezet Rá! program? Hol vannak működő példák? Mik a tapasz-

talatok?

■  Melyik gyűjteményrészt, mely tárgyakat lehet bevonni? Szóba jöhet-

nek-e másolatok, vagy csak eredeti tárgyak?

■  Ki fogja az önkéntesek számára a tárgyakat bemutatni? Ki készíti el 

számukra a tárgyleírásokat?

■  Vannak-e egyéb szabályok a tárgyak kézbevételére vonatkozóan?

■ Van-e egyéb szempont?

A koordinátorok a Manchesterből hazatérő önkéntesek beszámolói alap-

ján továbbgondolják a terveket. Finomhangolás.

3. Feladat-meghatározás

Elkészül a feladatköri leírás, és a képzési terv, amelyet véleményeznek a be-

vont kollégák, és ennek alapján főigazgatói jóváhagyás is születik a program 

indításához.

2010. január

2010. június

2010. február- 

augusztus

2010. június vége

2009. ősz

2010. január

2010. február

2010. május

2010. június
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A klasszikus civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), az alulról jövő kezde-
ményezések, megmozdulások képviselőiként, egyenrangú félként lehetnek partne-
rei az intézményeknek egy-egy település kulturális életében.

Mind a civil szervezetek, mind az intézmények szempontjából fontos a 
közös célok felállítása, ezek alapján együttműködési megállapodás megkötése, 
amely tartalmazza a közös feladatok, vállalások és felelősségek leírását. 

Egy kulturális intézmény két megoldási mód közül választhat az intéz-
ményi önkéntesség megvalósításánál. 

■ A.  Amikor saját hatáskörben szervezi meg az önkéntesek fogadását 
az intézmény.

■ B. Amikor civil szervezettel(ekkel) együttműködve fogad önkénteseket.

Az alábbi leírás arra vállalkozik, hogy lehetséges útmutatást adjon azoknak az 
intézményeknek, amelyek nem önállóan, hanem egyesületek és/vagy alapítvá-
nyok bevonásával alakítanak ki intézményi önkéntességet.

Az intézmény (mint az együttműködést kezdeményező) feladatai:
■  A potenciális civil szervezetek (partnerek) felkutatása bizonyos szem-

pontok alapján: tevékenységi kör, tagok száma, önkéntesek száma, 
hatókör kiterjedése, működési stabilitása-, költségvetés, szakmai 
megvalósítás;

■  Partnerségi szándék egyeztetése, lehetséges együttműködési formák, 
megoldások feltárása;

■ Közös érdekek, kölcsönös előnyök és hasznok megfogalmazása;
■  Együttműködési megállapodás előkészítése, aláírása főbb tartalmi 

elemek figyelembe vételével:
– megállapodás tárgya
– felek egymás közötti viszonya, felelősségek
– A felek közös vállalásai
–  Az intézmény, illetve a Partnerszervezet vállalt szakmai, szervezési- ko-

ordinációs, valamint kommunikációs és marketing feladatai
–  A Partnerszervezet az önkéntes program megvalósításához milyen 

forrásokban részesül
–  Partnerszervezet költségeinek elszámolása, költségviselési kérdések 

tisztázása
– Együttműködési Megállapodás felmondása
– Partnerszervezet általi rendkívüli felmondás
– Az Intézmény általi rendkívüli felmondás
– Viták rendezésének módja és illetékessége
–  Záró rendelkezések: felülvizsgálat és módosítás lehetősége, gyakori-

sága, kontaktszemélyek megadása.

70 2.5. Egy új program elindítása

ÜtemezésLépések sorrendje

7. Toborzás és kiválasztás (folytatás)

Az interjúztatás menetét pontos forgatókönyvként az interjúkérdések adták, 

a bizottság tagjai pedig egy pontozási útmutató szerint értékelték a jelöl-

teket. A pontokat az interjúk végén összesítették és közös döntéssel hatá-

rozták meg, hogy kit vesznek fel a képzésbe. Minden elutasított résztvevőt 

a koordinátorok személyesen értesítettek, és ajánlottak más feladatot vagy 

más intézménynél végzendő önkéntes tevékenységet.

8. Biztonsági szempontok

Mivel a tevékenységük során az önkéntesek eredeti egyiptomi tárgyat vettek 

kézbe, illetve adtak a látogatók kezébe, és e tekintetben precedens nélküli 

tevékenységről volt szó, a tárgyak biztonsága elsődleges kérdés volt. Az ön-

kéntesek biztonsági felkészítése ezért a képzés részévé és utolsó elemévé vált. 

De tárgybiztonsági szempont volt a Kezet Rá! pult minősége (amennyiben a 

felülete különleges anyagból készült a tárgyak esetleges leesését tompítandó).

9. Képzés

Mivel a folyamat során látszódott, hogy a képzés egyes elemein (önkéntesség, 

restaurálás, egyiptológia, múzeumpedagógia, biztonság, kommunikáció a lá-

togatókkal, váratlan helyzetek, utánkövetés) való részvétel elengedhetetlen a 

sikeres önkéntes-felkészüléshez, és ismétlésre nem lesz lehetőség, már a felhí-

vásban közzétették, hogy mely napokon hány órás elfoglaltság lesz a képzés. 

Azaz azt várták, hogy ennek ismeretében jelentkezzenek a ráérő érdeklődök.

A képzés ütemezése ezért még a hirdetés előtt elkészült.

Az önkéntesek a képzést vizsgával zárták, a vizsgabizottság számos tag-

ból állt: két egyiptológus kolléga, két önkéntes koordinátor, legalább egy 

múzeumpedagógus, az EU-s projektben résztvett önkéntesek (akik látták a 

Manchesterben működő Kezet Rá! asztalt működés közben).

10. Önkéntes tevékenység indítása

Az önkéntesek beosztását a koordinátorok augusztusban, a vizsgák előtt el-

kezdték előkészíteni, ezzel elősegítve a tevékenység beindításához kapcsolódó 

mentori felügyelet beosztásának elkészítését. Mentorként a kurátorok, a res-

taurátor, a múzeumpedagógus, a koordinátorok közül valaki mindig vállalta, 

hogy a tevékenység során a közelben megfigyelő lesz, illetve bármilyen szük-

séges beavatkozás esetére elérhető lesz). Ezzel kettős célt értek el: az önkén-

tesek magabiztossága nőtt, és a tevékenység széles körben elfogadottá vált.

Az első önkéntes alkalom előtt a Múzeum elkezdte hirdetni az új tevékeny-

séget.

2010. június vége

2010. június- 

augusztus

2010. június

2010. szeptember
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Tipp: számos szervezet mellett működnek Baráti Körök. Ugyan az ő feladat-
körük és tevékenységük nem azonos az önkéntesekével – pusztán egy alapvető elvi 
különbségből adódóan (az önkéntes az idejével, a baráti kör tag általában a pénzé-
vel támogatja a szervezetet) szervezésük teljesen eltérő, mégis kiemelünk egy példát 
a Baráti Kör és az intézmény jó együttműködésére. A 2012-ben megalakult Duna 
Múzeum Baráti Köre Egyesület48 és a Duna Múzeum esete jól példázza a partner-
ségi együttműködést, hiszen „az Egyesület segíti a Duna Múzeum tárgyi és írásos 
anyagának gyűjtését, kutatását, publikálását, közreadását, támogatja a múzeum 
szakmai és közönségkapcsolati tevékenységét, rendezvényeit.” Egyúttal az Egyesület 
2013-tól működteti a Duna Múzeum önkéntes programját49. Mintegy 20 aktív önkén-
tes vesz részt a múzeummal közös rendezvények előkészítésében és lebonyolításában, 
a látogatók fogadásában. Önkénteseik dolgozták ki és valósítják meg a születésnapi 
programokat. Az önkéntesek képzését a múzeum munkatársaival közösen végzik.

Az önkéntes programba jelentkezni jelentkezési lap kitöltésével van lehetőség. 
Az önkéntesek részletes tájékoztatást találnak az egyesület Önkéntes kézikönyvé-
ben, amely tartalmát tekintve leírást ad a múzeumról, az önkéntes lehetőségekről, 
részletes információkat az önkéntes programról, képzésekről és tréningekről, az 
önkéntesekkel kapcsolatos elvárásokról, általános tudnivalókról.

Az egyesület oktatási tevékenységét is felvállalva, az önkénteseik segítik a 
Duna Múzeum múzeumpedagógusait a múzeumi órák, foglalkozások előkészítésé-
ben és megtartásában. Továbbá igény és lehetőség szerint, szakmai képzéseket szer-
veznek pedagógusoknak és múzeumpedagógusoknak, valamint felkérésre szakmai, 
módszertani (környezeti nevelés, múzeumpedagógia) segédanyagok kidolgozásában 
is közreműködnek.

■ Gyakorlati együttműködés megkezdése, folytatása:
–  Éves munkaterv kidolgozása, időbeni ütemezéssel, felkészítés/

képzés az önkéntes program megvalósítására, a motiváció fenn-
tartása

–  Az önkéntes program külső, belső kommunikációja és marketingje
– Költségtérítés biztosítása
– Elismerés, jutalmazás

■  Az önkéntes program monitoringja, kölcsönös értékelése, közös ered-
mények bemutatása, rámutatás az esetleges hibákra és hiányosságok-
ra, megoldási javaslatok megfogalmazása.

Az intézmény és a civil szervezet írásbeli együttműködési megállapodására a 10. sz. 
Mellékletben kínálunk mintát.

Tipp: Szakmai műhelyek önkéntes tájházi sétavezetők számára, a magyarországi 
tájház hálózat látogathatóságának élénkítésére:

A hazai tájház fenntartók (elsősorban kisebb települések, községek önkor-
mányzatai) egyik legégetőbb problémája a látogathatóság feltételeinek biztosítása. 
Az igencsak korlátozott lehetőségek mellett kínálkozó megoldás, hogy minden tele-
pülésen akad majd olyan lokálpatrióta (pl. egy nyugdíjas pedagógus), aki önkéntes 
tevékenységként hajlandó szabadidejéből áldozni az érkező vendégek fogadására, 
kalauzolására. A jó szándék mellett elengedhetetlen azonban bizonyos alapisme-
retek elsajátítása, amelyek segítségével képessé válik önként vállalt feladatának 
igényes, szakszerű teljesítésére.

A Tájházszövetség olyan tematikát dolgozott ki szakmai műhelyek életre 
hívására, amelyek régiónkénti megvalósításával elismert szakemberek (néprajzku-
tatók, muzeológusok, kommunikációs szakértők stb.) ruházzák fel az érintetteket 
a látogatók fogadásához szükséges nélkülözhetetlen tudással.

Az önkéntes tájházi sétavezető feladata tehát egy adott település helytör-
ténete népi műemlékei, néprajzi értékei iránt érdeklődő, egyéni vagy csoportos 
látogatói számára a tájház (helytörténeti gyűjtemény, faluház stb.) épületének, 
enteriőrjének, állandó és időszaki kiállításainak szakavatott, hozzáértő, élmény-
szerű bemutatása.

A szakmai műhelyek célcsoportjának elsődlegesen a helyi társadalom lo-
kálpatrióta érzelmű nyugdíjas értelmiségi rétegét, továbbá a szabadidővel rendel-
kező, a cél iránt elkötelezett, legalább középfokú végzettségű felnőttjeit tekintjük.

A résztvevők száma: 12-15 fő / szakmai műhely / régió
A szakmai műhelyek alkalmainak száma régiónként: 3 × 8 óra; azaz 7 

régió × 24 óra, összességében 168 óra.
A szakmai műhelyek vezetői, előadói: a Tájházszövetség elnökségi tagjai 

(néprajzkutatók, muzeológusok, közművelődési szakemberek), valamint a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a régiók területén működő megyei múze-
umi szervezetek munkatársai.

48 Céljaink c2017.

49 uott
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3. Adminisztráció

3.1. Önkéntes kézikönyv – működési elvek

Az önkéntesek fogadását megelőzően számos olyan aspektust szükséges tisztáz-
nia a szervezetnek, amelyek az önkéntes tevékenység kereteit adják. Itt alapve-
tően a szervezet jól megfogalmazható elvárásairól van szó.

Az alábbi – korábban már jelzett, illetve újabb – kérdéseket érdemes 
megfontolni:

Korábban már említett kérdések:

•  Melyik szervezeti egységhez és hogyan kapcsolódik az Önkéntes Prog-
ram?

•  A szervezeti küldetéshez és jövőképhez hogyan illeszkedik az Önkén-
tes Program?

• Lesz-e koordinátor?

• Milyen területeken fogadunk önkénteseket?

Újabb, pontosító kérdések:

•  Hány önkéntest szeretnénk? Az elvégzendő munka hány önkéntessel 
biztosítható?

•  Melyek az önkéntes munkavégzés alapjai? Hány órában, pontosan 
milyen munkát várunk el?

• Nyújtunk-e képzést az önkénteseknek?

• Van-e folyamatos képzés az önkéntesek részére?

• Megvannak-e a tárgyi feltételei az önkéntesek fogadásának?

• Megválhatunk-e, és milyen módon az önkéntestől?

Mindezen kérdéseket és a rájuk adott válaszokat is összefoglalhatjuk egy önkén-
tes kézikönyvben. A kézikönyv az intézményi önkéntes program szervezeti és 
működési alapszabályaként funkcionáló egyik legfontosabb dokumentum, hiszen 
tartalmaz minden olyan információt és szabályt, amely az intézményi önkéntes 

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az előnyeit mind az A, mind a B verziónak, 
azaz az önkéntesfogadás két verziójának. Fontos azonban leszögeznünk, hogy az 
önkéntesfogadás bizonyos momentumai és az ezzel járó munka teljes egészében 
biztosan nem spórolhatóak meg akkor sem, ha civil szervezeten keresztül foga-
dunk önkénteseket. A közvetítésből adódó esetleges félreértések elkerülésére 
és a kapcsolat szorosabbra fűzésére mindenképpen azt a megoldást javasoljuk 
a szervezeteknek, hogy közvetlenül, önkéntes fogadó szervezetként fogadjanak 
önkénteseket.

1.  Az önkéntesek elsősorban az intézményhez 

kötődnek és az intézmény iránt elkötelezettek.

2.  Az önkéntessel az intézmény közvetlenül 

tud egyeztetni, nincs közvetítő (és így plusz 

félreértési lehetőség) a kapcsolatban.

3.  Az intézmény értékesebbnek és jelenlévőbb-

nek éli meg az önkénteseket (költségvetési 

és egyéb szempontból is biztosabban tervez 

velük).

1.  Egy program elindítása során minimális  

a munkateher (a toborzás, kiválasztás, 

bevezető képzés jelentős részét át tudja 

vállalni a civil szervezet).

2.  Kevesebb adminisztrációs teher (bár teljesen 

nem ruházható át).

3.  Kevesebb költséggel jár, ha a civil szervezet 

a hirdetésben, képzésben és egyéb folyama-

tokban is tud segíteni.

Önkéntesfogadás  
közvetlenül az intézményben

Önkéntesfogadás 
civil szervezeten keresztül
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A dokumentum speciális részébe kerülhet az önkéntesre vonatkozó baleset- és mun-
kavédelmi előírás. Az önkéntesekre általánosan vonatkozó szabályokat az önkéntes 
kézikönyvben, az egyéni szintű megállapodást az önkéntes szerződésben rögzítjük.

3.2. Az adminisztráció kihívásai és lehetőségei

Az adminisztráció sokak számára mumus, teher, az utolsó dolog, amivel szí-
vesen foglalkoznak. Ez általában a kötelező voltának és pepecselő, precizitást 
igénylő jellegének tudható be. Ugyanakkor szeretnénk rámutatni arra, hogy a 
számokban hatalom van. Érdemes használni a számokat, hiszen  nélkülük min-
den fronton nehéz érvelni, nehéz látni és láttatni a program létjogosultságát. 
Számok nélkül koordinátorként is homályosan látunk.

munkavégzés feltételeit, az önkéntesek jogait és kötelezettségeit rögzíti. A kézi-
könyv terjedelme az intézmény nagyságától, típusától függően változhat (5-50 
oldal), de fontos, hogy minden intézmény rendelkezzen vele. A kézikönyv tar-
talmát nemcsak minden önkéntesnek, de az intézmény minden dolgozójának is 
ismernie kell. Fontos megjegyezni, hogy a kézikönyvben megfogalmazottak az 
idők során, akárcsak az önkéntes stratégia, alakíthatóak.

A Szépművészeti Múzeum esetében például az önkéntes szerződés köte-
lező melléklete az önkéntes kézikönyv. A működés első hónapjaiban létrehozott 
10 oldalas kézikönyv időközben 34 oldalassá nőtte ki magát – ahogy bővült 
az önkéntes tevékenységek köre, illetve ahogy a leírásra érdemes szabályok is 
alakultak. A szervezet kézikönyvének tartalomjegyzéke mintaként megtalálha-
tó az 5. sz. Mellékletben. A Szépművészeti Múzeumban az önkéntes program 
szerves részévé vált az intézménynek. Illeszkedett a magas fokú szabályozott-
sághoz a szervezetben, ami szervezési szempontból, illetve a résztvevők számá-
ra követhetőséget és kiszámíthatóságot biztosított.

Mit tartalmazzon az önkéntes kézikönyv?
Az önkéntes kézikönyvbe a munkatársakkal közösen gyűjtjük össze az önkén-
tesek működését, a munkatársakhoz való viszonyát, jogait és kötelezettségeit 
tartalmazó szabályokat. Javasoljuk, hogy az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatát egészítsük ki ennek megfelelően, így kötelező jelleggel minden 
munkatárs és önkéntes megismeri a tartalmát. 

A dokumentum bevezető részében az intézmény tevékenységét mutatjuk be, 
majd azt, hogy miért is fontos az önkéntesség. Leírjuk, hogy az adott intézmény-
ben mi a gyakorlat a következő területeken (önkéntes menedzsment elemei):50

■ az önkéntesek toborzása;
■ az önkéntesek orientációja, képzése;
■ az önkénteseket érintő költségek;
■ feladat delegálása az önkéntesnek és az önkéntes támogatása;
■ az önkéntes kapcsolata az alkalmazottakkal;
■ munkakörülmények;
■ biztosítás;
■ esélyegyenlőség;
■ etikai kérdések
■ panaszkezelés;
■ motiváció és elismerés;
■ távozás a szervezetből;
■ bizalmas adatkezelés. 

50 Kármán – Kónya 2008. 11.

1.  időigényes, és az egyébként is túlterhelt 

munkatársnak púp a hátán (önkéntes 

segítség is kérhető!);

2.  sok előkészületet, pontos tervezést igényel 

(egy checklist készítésével követhetővé 

válik pl. a felvételi folyamat, és a sablono-

kat már könnyebb újrafogalmazni, mint 

teljesen újonnan előállítani, azaz az elején 

nagy befektetés).

Az adminisztráció előnyei Az adminisztráció hátrányai

1.  megfoghatóvá, pontosan érzékelhetővé 

teszi az önkéntes munkát (óraszámok,  

azok forintosított értéke által);

2.  naprakész adatokat nyújt az önkéntes  

munka hatékonyságáról, érveléshez input;

3.  tényeket szolgáltat a szervezet éves jelen-

téséhez;

4.  történelmet épít, a szervezet történetét 

bővíti, az önkéntes programét építi;

5.  statisztikai alap, ami hasznos lehet  

a tervezésben;

6.  kreatív forrás – például egy készségtáblá-

zat átnézése során eszünkbe juthat, hogy 

mi mindenben tudnának még önkéntesek 

segíteni.

7.  gördülékennyé és hatékonnyá teszi a mun-

kavégzést azáltal, hogy akár helyettesítés 

esetén is könnyű követhetőséget biztosít.
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Egyéb, a munkát segítő adatbázisok, nyilvántartások:
■ önkéntes képzésen részt vettek adatbázisa;
■ önkénteseknek adott jutalmak adatbázisa;
■ önkéntesek speciális készségei stb.

Adminisztrációs segédletként álljon itt egy lista51 azon dolgokról, amelyeket 
kell, és amelyeket célszerű adminisztrálni, illetve a szükséges vagy lehetséges 
létrehozandó dokumentumokról. Ezek formájára is adunk a következő oldalakon 
ötletet.

78 3.2.1. Mit adminisztrálunk?

Tény, hogy az adminisztrációs teher sok időt vesz el a munkából, ezért érdemes min-
dig résen lenni, hogy milyen új technikák, rendszerek állnak rendelkezésre. Példá-
ul a jelentkezéseket ma már nem feltétlenül kitöltött aláírt word-dokumentumban, 
hanem online formában érdemes begyűjteni (pl. Google Forms), így a feldolgozás-
sal, a válaszolással is időt spórolunk (automata válasz is beállítható). 

3.2.1. Mit adminisztrálunk?

Nyilvántartás szempontjából fontos, hogy minden intézmény rendelkezzen a 
következő adatbázisokkal.

■  Önkéntes adatbázis: részletes lista az intézmény minden önkénte-
séről. Az adatbázis tartalmazhat minden olyan információt, amit az 
önkéntesek a jelentkezési lapon megadtak, de tovább bővíthető egyéb 
szempontokkal is (pl. aktív/inaktív, kipróbált feladatkörök stb.). Gon-
doljunk arra is, hogy a Köt. egyértelmű előírásokat fogalmaz meg a 
nyilvántartásra szoruló önkéntes adatok kapcsán.

■  Önkéntesek beosztása: minél nagyobb az intézmény önkénteseinek 
és a végezhető feladatoknak a száma, annál bonyolultabbá válhat az 
önkéntesek beosztása. További odafigyelést igényel, hogy a beosztás 
bármikor változhat, így a változások gyors és hatékony megoldására 
is szükség van. A beosztásnál lényeges szempont, hogy az esetleges 
későbbi változásokat is nyomon kövessük, illetve akár maguk az 
önkéntesek is nyomon követhessék.

Tipp: A szentendrei Skanzenben az önkéntes munkára való jelentkezés online 
módon történik, egy mindenki számára hozzáférhető és szerkeszthető Google táb-
lázat segítségével. A Google táblázat linkje az önkéntes koordinátor elektronikus 
aláírásában automatikusan szerepel, így mindenki számára könnyen hozzáférhető. 
Az önkéntesek maguk választhatják ki, hogy mikor és melyik feladatra jelentkeznek, 
és írják be magukat a táblázatba. Mivel mindenki látja, hogy a másik hova és 
mikorra jelentkezett, így elkerülhető, hogy egy feladatra túl sokan jelentkezzenek. 
Az önkéntes koordinátor az online táblázat segítségével napi szinten tudja követni 
és menedzselni a változásokat.

■  Statisztikák: az önkéntes munkával kapcsolatban több statisztikát 
is lehet vezetni (pl. önkéntes munkaórák száma, önkéntesek életkora 
stb.), de az önkéntes munkaórák számát minden intézménynek 
vezetnie kell. Ennek legfőbb forrása a jelenléti ív, hiszen ezen szerepel 
a ténylegesen ledolgozott önkéntes órák száma. Az önkéntes munka-
órák számát vezethetjük önkéntesre és feladatkörre lebontva is. 51 Csordás 2012. 76-78.
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online, letölthető doc.  
(ez nyomtatható)

online, letölthető doc.  
(ez nyomtatható)

nyomtatott

papíron

papíron

papíron

papíron

papíron

papíron

papíron

papíron

papíron

papíron

táblázat

Online elérhető, letölthető módon tájékoztat az önkéntes 

lehe tő ségekről

Pontos képet ad a végzendő tevékenység jellegéről és kereteiről

Adatbázis építéshez, személyes adatok és a képességtábla 

alapjául szolgál, várólistát készíthetünk

Az interjú emlékeztetői, praktikusan az önéletrajz és jelent-

kezési lap mellett tárolva

Határozatlan időre vagy min. 10 napra kötött önkéntes  

megállapodás írásba foglalandó, és 5 évig megőrzendő

A betanulás folyamatát teszi követhetővé

A javított verziót az önkéntes visszakapja, ugyanakkor célszerű 

lehet megőrizni, legalább egy összesítést az anyagokról, mert 

segíthetik a későbbi képzések tematikáját összeállítani

A mentorok bevonásának, visszajelzésének kerete, követhető 

sablon, érdemes az önéletrajzok mellé lefűzni

Így nyomon követhető a jelenlét

Így hivatkozási alap születik

Így nyomon követhető a jelenlét

A javított verziót az önkéntes visszakapja, ugyanakkor célszerű 

lehet megőrizni, legalább egy összesítést az anyagokról,  

mert segíthetik a későbbi képzések tematikáját összeállítani

Az önkéntesek elismerése, ennek maradandó kifejezése 

Az önkénteseknek adott jutalmakról kell nyilvántartást 

vezetni, ugyanakkor hasznos is, hogy később ne adjunk  

pl. ugyanolyan jutalmat, könyvet ugyanannak a személynek

felhívás

feladatköri leírás

önéletrajz, jelentkezési lap

interjújegyzetek

szerződés

ellenőrző lista

bármilyen kvíz, kérdőív, 

ami a betanulás része

mentor visszajelző formula

jelenléti ív

kiadott írásbeli anyagok

jelenléti ív

bármilyen kvíz, kérdőív, 

ami a képzés része

oklevél

adott jutalmak

Toborzás, kiválasztás

Bevezető képzés

Folyamatos képzés

Visszajelzés, elismerés, jutalmazás

FormaFunkcióTörvényi kötelezettségDokumentumTerület
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papíron

papíron, mailben

papíron

papiron, dikitálisan

papíron, digitálisan

papíron

papíron

digitálisan

táblázat

táblázat

táblázat

papíron

digitálisan, papíron

ha kap útiköltséget  

az önkéntes

visszajelző ívek

ügyfélvisszajelzések

referencia

megszerzett kompetenciák 

mérésére szolgáló füzet, 

önkéntes igazolvány

kézikönyv

útiköltség térítés  

nyomtatványa (ha releváns)

sajtóhírek

fotók

ügyfélstatisztika

képességtábla

egyéb statisztika

kilépési kérdőív

önkéntes hírlevél

Általános adminisztráció

Csapatépítés

Funkció FormaTörvényi kötelezettségDokumentumTerület

Amikor az önkéntes végezhet önértékelést, fejlődését értékelheti, 

esetleg a mentorokról vagy a betanulás egy részéről jelez vissza

Hasznos inputjai az önkéntes tevékenységnek a társadalom 

számára képviselt eszmei értékről (pl. látogatói kérdőív, 

amelyben az önkéntes szolgáltatásra kérdezünk rá)

Amit az önkéntes kapott esetlegesen álláspályázathoz,  

önéletrajz mellé érdemes lefűzni

Segít az önkéntesek számára rögziteni és felmutatni  

az elsajátított tudásokat.

Lefekteti a szervezeten belül az önkéntesek működési elveit

A szervezetnél esetlegesen elszámolt útiköltség térítésének 

számviteli alapja

Érdemes a sajtóban megjelent híreket kinyomtatni,  

és egy helyen tárolni

Érdemes a készült fotókat egy helyen tárolni,  

akár év végi értékeléshez kiváló alapanyag, nosztalgia

Az önkéntesek által nyújtott szolgáltatást hányan vették 

igénybe – fontos adat a szervezeti beszámolóhoz

Egy táblában gyűjti az önkéntesek nyelvi, speciális számítás-

technikai, előadói stb. készségeit, tudását, így újabb feladatnál 

gyorsan megszólítható az alkalmas személy, vagy új önkéntes 

terület körvonalazódhat

Életkori, foglalkozási statisztika, vagy más releváns kimutatás 

jól jöhet későbbi disszeminációhoz, tervezéshez, KSH jelentési 

kötelezettséghez

Későbbi fejlesztéshez jó alapanyag

Önkéntesekkel megoldható, remek közösségépítő  

és egyben informatív anyag



3.3. Az önkéntes program költségvetése 8584 3.2.2. A dokumentumok tartalma 

Például:

• Érdeklődési kör, hobby

• Végez, végzett-e már önkéntes munkát? Ha igen, mit és hol?

• Hány órát tud vállalni egy hónapban?

•  A hét melyik napján és/vagy melyik napszakban tudna önkéntes 
munkát vállalni?

• Miért szeretne önkéntes munkát vállalni intézményünkben?

• Hol hallott az intézmény önkéntes programjáról?

• stb.

Mintaként a 6. sz. Mellékletben látható a Szépművészeti Múzeum Önkéntes 
Programjának jelentkezési lapja.

Mit tartalmazzon a feladatköri leírás?
Célszerű az intézményben vállalható összes feladatkörről egy-egy rövid leírást 
készíteni, amely tartalmazza a feladatkör megnevezését és rövid leírását, a 
munkavégzés helyszínét, az esetleges elvárásokat (pl. nyelvtudás), feltételeket 
(pl. előzetes képzéshez kötött feladatkör), valamint azt, hogy a feladat folyama-
tosan vagy csak bizonyos időszakban végezhető. A pontos leírások segítik az 
önkénteseket a nekik tetsző, képességeiknek, érdeklődési körüknek megfelelő 
feladatkör kiválasztásában.

3.3. Az önkéntes program költségvetése

Az egyik leggyakoribb téveszme, ami önkéntesek fogadásával kapcsolatos, hogy 
az önkéntes munka ingyen van. Ez még úgy sem igaz, hogy csak az önkéntesek 
fogadásának eldöntésekor kell sok mindent átgondolni, előkészíteni, és utána 
megy minden magától, azaz az önkéntesektől.

Számos szervezet működésének megismerése után mondhatjuk azt, 
hogy az önkéntes program a szervezet részéről egy olyan befektetés, amely 
még több munkaerőt generál, és kimutathatóan megéri, ha jól menedzselik, 
azaz a menedzselésére időt, energiát (azaz pénzt) szánnak.

Ennek fényében nézzük meg, mik lehetnek az önkéntesfogadással kap-
csolatos kiadások és bevételek (vagy előnyök). A számszerűsíthetőség kapcsán 
fontos hangsúlyozni, hogy alább a felsorolt bevételek és kiadások a program 
transzparenciáját hivatottak szolgálni, azaz olyan esetekre is rámutatnak, mint 
amikor tévhitből úgy gondoljuk, hogy azért, mert valaki egyébként fizetést 
kap a munkakörében, kérhetünk tőle kisebb szívességet, és ez a szervezetnek 
nem kerül semmibe. Azaz nem minden soron konkrétan befolyó vagy kimenő 
összegekről olvasunk. Az alternatív költségeket és az alternatív bevételeket is 
felsoroljuk az átláthatóság jegyében. A program költségvetésének összeállítása 
természetesen minden szervezet magánügye.

3.2.2. A dokumentumok tartalma

Az alábbiakban sorra vesszük a fenti dokumentumok közül a legfontosabbak tar-
talmi elemeit, segítséget adva az Útmutatót használó szervezetek önálló dokumen-
tumainak létrejöttéhez. Az önkéntes kézikönyvről a 3.1. fejezetben már szóltunk.

Mit tartalmazzon az önkéntes szerződés?
A közérdekű önkéntes jogviszonyt az önkéntes és a fogadó szervezet 

megállapodásával, vagyis az ún. önkéntes szerződéssel lehet létrehozni. A 2005. 
évi LXXXVIII. törvény határozott követelményeket támaszt a jogviszony léte-
sítése szempontjából. Ezekben az esetekben az írásba foglalás, vagy a megha-
tározott tartalmi elemek megléte alapvető fontosságú.

A szerződésnek tartalmaznia kell:
■ az önkéntes személyes adatait, lakcímét,
■ az önkéntes tevékenység tartalmát,
■ a tevékenység ellátásának helyét,
■ a tevékenységre fordítandó időt,
■ a pihenőidőt,
■  az önkéntes munka kezdetét (ha meghatározott időszakra kötik a 

végét is),
■  azokat a juttatásokat, amelyeket az önkéntes részére biztosítanak: 

ezekről rendelkezni kell a szerződés megszűnésének esetére is!),
■  egyes esetekben a jogszabály meghatározhatja a szerződés egyéb 

kötelező tartalmi elemeit is.

Az önkéntesség természetéből adódó sokszínűség, az egyes önkéntesek élet-
helyzetének különbözőségéből adódó eltérés megköveteli az egyedileg megfogal-
mazott szerződéseket. Ezért, ha sablon alapján is kötjük meg a szerződéseket, 
érdemes minden egyes önkéntessel külön megállapodni arról, mi kerül az ő 
szerződésébe, azzal a kikötéssel, hogy összhangban kell lennie a közérdekű 
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben foglaltakkal. 

Mit tartalmazzon a jelentkezési lap?
A jelentkezési lap az a nyomtatvány, amelyen keresztül az önkéntes felveszi a 
kapcsolatot az intézménnyel. Vannak kötelező elemei (pl.: személyes adatok, 
elérhetőség, a betölteni kívánt önkéntes feladat, kompetenciák – pl. 
nyelvtudás), de a megválaszolandó kérdések sora tetszés szerint bővíthető. A 
jelentkezési lap mellett önéletrajzot is kérhetünk a jelentkezőktől. Célszerű 
minél több információt megtudni a leendő önkéntesről. 
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SzámszerűsíthetőségSzámszerűsíthetőség Kiadások

Ha részmunkaidőben foglalkozik a személy az önkéntesek koordinálásával, 

munkabére arányosítható. Pl. 150.000 Ft bruttó fizetés és félállású koordi-

nátorság esetén 150.000×12hónap×1,3 (járulékok)/2 (félállás)=1.170.000 Ft.

Az önkéntesek számára a törvény szerint adható költségtérítés, de 

az intézmény anyagi lehetőségei ezt tovább korlátozhatják:

■ munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag

■  tevékenység ellátása érdekében szükséges utazás, szállás, étkezés 

biztosítása

■  az önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított 

védőoltás, szűrővizsgálat stb.

■ iskolarendszeren kívüli képzés költségei,

■  a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges állat élel-

mezésének, ellátásának, képzésének biztosítása

■  az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz – közérde-

kű önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő – működtetésé-

hez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, 

illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése

■  az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövet-

kező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, 

egészség- és baleset-biztosítás, illetve annak díja, valamint az ön-

kéntes által okozott kár megtérítésére, illetve az önkéntes által el-

követett személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére 

kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja,

■  külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén napidíj, ha 

annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.

Az önkénteseknek adott jutalmakat érdemes (és a törvény szerint 

kell is) az év során vezetni. Ide tartoznak az ingyenes részvételi lehe-

tőségek, belépők, könyvek, és minden egyéb. Érdemes külön hangsúlyt 

fektetni az adózási vonzatok miatt a törvény vonatkozó passzusára:

„az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott ju-

talom, feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező 

legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.”

Önkéntes  

koordinátor fizetése

Költségtérítés

Jutalmak

Legjobban óraszámban megfogható a jelenléti ívek alapján, és a KSH 

2016-ban publikált felmérésében a számszerűsítéshez használt értékkel 

számolva 972 Ft/óra összeggel számolva biztosan nem becsüljük túl az 

önkéntes munka értékét. De van, ahol minimálbért használnak alapul. 

Példaként, ha 30 fős stábunk van, akik havonta 10 órát segítenek, akkor 

ennek az értéke éves szinten 30fő×10óra×12hónap×972 Ft=3.499.200 Ft.

Ha van olyan szolgáltatás, amit az intézmény azért tud nyújtani, mert 

extra munkaerőként ezt önkéntesek valósították meg, és esetleg térítés-

köteles a szolgáltatás vagy adományozási lehetőség kapcsolódik hozzá 

(akár egy gyűjtődoboz által), akkor az így befolyt bevételek az önkéntes 

program javára írhatóak. Pl. az Önkéntes Tárlatvezető Program tagjai 

az ingyenes vezetések végén adományokat gyűjtöttek a 2000-es évek ele-

jén, amelyből volt, hogy komplett műtárgy-restaurálást tudtak finanszí-

rozni. Van, ahol az önkéntes tárlatvezetők szolgáltatása térítésköteles.

Az ügyfelek visszatérése értékes minden szervezet számára, hiszen 

az így befolyó bevételért már nem kell külön erőfeszítéseket tenni. 

Legyen szó múzeumi belépőről, könyvtári olvasójegy váltásáról, vagy 

bármilyen egyéb szolgáltatásról. Az önkéntesek megjelenésének hatá-

sára bekövetkezett szervezeti változásokat pl. látogatószám-növekedés, 

visszatérő látogatók monitorozása stb. érdemes figyelni, és ha nem is 

rendelhetők közvetlen az önkéntes programhoz, mint kiváltó okhoz a 

változások, részben bizonyosan megerősítik az önkéntesek jelenlétének 

szükségességét. Használhatunk százalékos megállapítást is. Például: ha 

van 30 olvasó, akik évente a kellemes ügyfélszolgálati élmény vagy az 

önkéntesek által nyújtott előadások miatt visszatérnek, akkor az 1.000 

Ft-os olvasójegyük értékének a fele minden bizonnyal elvitathatatlanul 

az önkéntes program érdeme. Ez kb. 15.000 Ft ezekkel az értékekkel.

Az önkéntes program sok pályázat esetében pozitív elbírálási szem-

pont, sokszor lehet önállóan az önkéntes programmal pályázni (Lifelong 

Learning pályázatok, EU). Az így létrejövő bevétel mindenképpen kise-

gítheti az intézményt működési költségei fedezésében.

Előfordul, hogy az önkéntesek látva a szervezet szűkös lehetőségeit, 

eszközt adományoznak a napi működés biztosításához. Ez is a program 

javára írható.

Extra munkaidő

Extra szolgáltatás

Visszatérő ügyfelek

Pályázati bevétel

Adomány

Bevételek



4. HR folyamatok – az önkéntes   
       életút

Az önkéntesnek a szervezetbe illeszkedése, a szervezetben eltöltött ideje és 
tevékenysége, amely a szervezettől való megválásig tart, röviden önkéntes 
életútnak nevezhető. Ennek az életútnak az egyes állomásain haladunk végig a 
következő fejezetrészekben. A folyamatot elsősorban az önkéntes koordinátor 
szemszögéből vizsgáljuk.

Érzékeltetésül álljon itt a Bródy Sándor MVK példája az önkéntessé 
válás folyamatára. Az alábbi esetben az önkéntesek nem toborzással szerveződ-
nek, hanem az önkéntes-jelöltek általi megkeresés alapján.
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A program költségvetését érdemes évente előre megtervezni, így a szervezet 
gazdasági felelőse is tud vele kalkulálni, és érdemes egy elszámolást készíteni 
év végén. Az így előálló számok hasznos inputjai lehetnek a szervezeti tervezés-
nek, egy-egy pályázati anyagnak (tényeket mutatunk be), az éves beszámolónak, 
vagy esetenként pozitív sajtóhírt kovácsolhatunk belőle (pl. az órákból és a 
kapott önkéntes munka eszmei értékéből).

Számszerűsíthetőség

Itt lehet minden olyan eszközt sorravenni, ami szükséges az önkéntesek 

foglalkoztatásához, például számítógép (ha emiatt szerezték be), szék 

(ha újat kellett venni), pult, ha újat kellett készíttetni, papír és nyomta-

tópatron, amit elhasználnak stb.

Általában olyan megoldásokat keresünk, amelyek térítésmentesen hoz-

záférhetőek. Erre a Kommunikációs fejezetben található utalás. Ugyan-

akkor az esetleges szórólapkészítésnek lehetnek költségei, vagy egy szép 

felhívás megtervezéséhez lehet, hogy igénybe vettünk grafikus segítséget 

(hacsak nem akad önkénteseink körében).

Előadások szervezése (hacsak nem önkéntes az előadó jelenléte), vendég-

látás költségei (étel, ital egy fogadásnál) stb.

Kiadások

Eszközök

Kommunikáció

Programok

folyamatos 

kapcsolattartás 

az önkéntes 

koordinátorral,

szükség esetén 

beavatkozás

az intézmény megkeresése önkéntes-jelölt által

Önkéntes szerződés előkészítése és megkötése, elvárások rögzítése

a vezetés tájékoztatása, regisztráció

személyes találkozás az intézmény önkéntes koordinátorával,  

az elvégzendő feladatok megbeszélése, a kölcsönös elvárások egyeztetése

bevezetés a szervezet életébe, ismerkedés a munkatársakkal,  

a többi önkéntessel, a mentorral

első „találkozás” (személyesen, telefonon, e-mailben),

adatok felvétele az önkéntes nyilvántartásba (név, születési hely és idő, 

anyja neve, cím/tartozkódási hely, telefonszám, elérhetőségek, iskola/mun-

kahely, végzettség/szakirány, érdeklődési kör, esetleges eddigi önkéntes 

tapasztalatok), tevékenység megkezdésének időpontját, juttatások, kiskorú 

esetén törvényes képviselő adatai (A nyilvántartrás kialakításának rend-

szerét érdemes mindig összevetni a Köt.-ben foiglaltakkal)
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4.1.1. Önkéntes

Önkéntesnek tekintünk minden olyan aktívan segítő személyt, aki a szervezet-
tel szerződéses kapcsolatban áll, a törvényi előírásoknak megfelel, és a szerve-
zet számára önkéntes segítséget nyújt.

Az önkéntes segítségnyújtás lehet egy időszakra kiterjedő: ilyenkor alkalmi 
önkéntesekről beszélünk. Jelen Útmutató keretében azonban elsősorban a folyama-
tos önkéntes tevékenységet végzők menedzseléséhez kívánunk segítséget nyújtani. 

Az önkénteskedés során azonban ugyanúgy előfordulhat a folyamatos-
ságban némi szünet, mint a munkavállalásban. Ezért célszerű különbséget 
tenni aktív és passzív önkéntesek között. Ennek legpraktikusabb oka az, hogy 
ha így teszünk, a rendelkezésünkre álló létszám kalkulálásakor valóban azokat 
tudjuk figyelembe venni, akikre éppen számíthatunk, vagy ha szükség mutat-
kozik, egy toborzás keretében növelni tudjuk a csapatlétszámot.

4.1.2. Önkéntes koordinátor, szakmai koordinátor

Az önkéntesek szervezése nagy létszámú csapat, illetve kevés fizetett munkatárs 
esetén komoly kihívás elé állíthatja a szervezetet. Egy főt, akár részmunkaidős, 
akár teljes munkaidős foglalkoztatásban, érdemes az önkéntesek számától füg-
gően önkéntes koordinátornak kinevezni. Amennyiben a szervezet nagyobb, 
több területen fogad önkénteseket, esetleg más-más munkatárs koordinálja a 
napi tevékenységüket, őket hívhatjuk szakmai koordinátornak, vagy men-
tornak. Az egyértelműség kedvéért a fizetett munkatársat, aki az önkéntesek 
munkáját koordinálja, szakmai koordinátornak hívjuk.

Nagyobb kulturális intézmények esetén mindenképpen célszerű e két-
féle koordinátori szerep különválasztása. Bizonyos szervezetekben a szakmai 
koordinátort mentor megnevezéssel illetik, ettől tartózkodunk a fogalomzavar 
elkerülése érdekében. Mentor megnevezéssel a tapasztalt önkénteseket illetjük. 
Az elnevezés megválasztása természetesen minden szervezet saját szokásaitól, 
kultúrájától is függ.

Az önkéntes koordinátor irányítja az önkénteseket azokhoz a részlegekhez, 
osztályokhoz, ahol szívesen fogadják az önkéntesek munkáját, kézben tartva 
intézményi alkalmazásukat. Ez különösen szükségszerű, ha az intézmény több 

„telephellyel” rendelkezik. A koordinátor bár összefogja az intézményi önkéntes 
tevékenységet és dokumentációt, de a részlegekben működő szakmai koordinátor 
az, aki napi kapcsolatban áll az önkéntessel, irányítja munkáját; az önkéntes 
általa kapcsolódik be szervesen a munkaközösségbe.

A fenti példa jól érzékeltet egy önkéntes életutat. Ugyanakkor fontos megjegyez-
ni, ahány önkéntes és ahány szervezet, annyi életút lehetséges. Érdemes figye-
lembe venni az önkéntes elköteleződésének erősödését az idő előrehaladtával. 
Egy kezdő önkéntes más szintű feladatokat tud ellátni, mint az intézmény 
munkáját már jól ismerő és évek óta aktív társa. Az alábbiakban a lehető leg-
komplexebb eseteket igyekszünk sorra venni.

4.1. Az önkéntes program szereplői

Az önkéntes programnak legalább két szereplője van: az önkéntes, és legalább 
egy munkatárs a szervezet képviseletében. De kikre és milyen minőségben szá-
míthatunk még, milyen elnevezést kaphatnak az érintettek és milyen aktivitást 
nyújtanak? Intézmények esetében az önkéntes programok sikeréhez minden-
képpen hozzátartozik az önkéntesek és az összes fizetett munkatárs megfelelő 
kapcsolata. Általános tapasztalat szerint nem tud kiteljesedni az a program, 
amelyet nem támogat kellő mértékben minden munkatárs. E magától értetődő 
helyzet megvalósítása nem is feltétlenül egyszerű, mert a munkatársak sok 
esetben – kimondva, vagy sem – félnek a lelkesedésből megjelenő önkéntesek 
által keltett hatásoktól. Arról nem is beszélve, hogy a laikus segítők megfelelő 
bevonása és támogatása – különösen a legkritikusabb, kezdeti időszakban – 
időt és energiát igényel. E félelmek és fékek megfelelő kezelése nélkül nem 
indulhat el, és nem teljesedhet ki sikeres önkéntes program. Amennyiben a 
félelmek nem kerülnek kimondásra és feldolgozásra, azok még az önkéntesek 
érkezése előtt visszaüthetnek, és folyamatosan, láthatatlanul veszélyeztethetik 
a megfelelő együttműködést. El kell érni, hogy a fizetett munkatársak tájéko-
zottak legyenek, és ne keletkezzenek ellenérzéseik az önkéntesek megjelenése 
kapcsán. Így  együttműködve,  saját helyüket és szerepüket ismerve dolgozhat-
nak az intézmény sikeres működése érdekében.

folyamatos 

kapcsolattartás 

az önkéntes 

koordinátorral,

szükség esetén 

beavatkozás

az önkéntes tevékenység megkezdése a mentorok felügyelete alatt

az önkéntes tevékenység folyamatos végzése (állandó szakmai felügyelet 

mellett, értékelés, visszacsatolás) alkalomszerűen vagy rendszeresen

életkörülmények változása hatással lehet az önkéntes tevékenységére, 

mely alapján az együttműködés

■ időleges felfüggesztésre vagy

■ végleges megszakításra kerülhet
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Tipp: Részletek a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Kézikönyvéből

„Státuszok52

Önkéntes: önkéntes szerződés alapján a szervezet számára szabadidejében, 
ingyenesen munkát végző személy. 

Aktív önkéntes: az az önkéntes, aki folyamatosan, minden egymást 
követő hónapban önkéntes munkát vállal és végez. 

Passzív önkéntes: az az önkéntes, aki az önkéntes munka végzése alól 
írásbeli (e-mail) kérésére felmentést kapott. Passzív státusz adható min. 1, max. 
2 hónapra. Aki ezen túl sem tud újra bekapcsolódni a programba, a II/1/g. pont 
szerint kilép a programból. Olyan esetekben, például külföldi ösztöndíj vagy szü-
lési szabadság, amikor a visszatérő volt önkéntes korábbi, kölcsönös megelégedést 
jelentő munkáját a szervezetnél folytatni szeretné, előnyben részesülhet a várólis-
tásokkal szemben.

A passzív státuszú önkéntesek ugyanúgy részt vehetnek az önkéntes találkozókon, 
illetve az önkéntesek képzésének elemei ugyanúgy vonatkoznak rájuk is, mint az 
aktív önkéntesekre.

A passzív státuszú önkéntest arra kérjük a programba való újra bekapcso-
lódás előtt, hogy az egyik, a weboldalon nevesített mentorral – saját választás 
alapján – lépjen kapcsolatba, és szerezze be a legújabb információkat a heti leve-
lezésből, az önkéntes és a múzeumi weboldalról. Megkérjük, hogy erről írásban 
(e-mail) a koordinátort is tájékoztassa.

Mentor: az önkéntes annak függvényében, hogy a programot milyen 
mélységében ismeri, mennyire proaktív, valamint, hogy részt vett-e a koordinátor 
által tartott mentorképzésen, lehet mentor. Ez a státusz formailag megegyezik az 
önkéntes státusszal, tartalmát tekintve azonban annyiban bővebb, hogy a men-
torok készítik fel az újonnan csatlakozókat önkéntes munkájukra. A mentorok 
vállalják, hogy naprakész információval rendelkeznek a múzeum programjairól, 
az ügymenetről, és eligazítást adnak társaik kérésére konfliktushelyzetekben is. 
Az önkéntesek vállalják, hogy a mentorok iránymutatását követik.

Emeritus önkéntes: az 55 évét betöltött és a múzeumban öt éven túli 
folyamatos önkéntes szolgálatot teljesített önkéntes emeritus státuszt kérhet. Ez 
a státusz az önkéntest további önkéntes tevékenység végzése nélkül feljogosítja 
az állandó gyűjtemény és az időszaki tárlatok korlátlan számú látogatására 
önkéntes tevékenysége felfüggesztését követően két éven keresztül. Az önkéntes 
programon való részvételre azonban nem jogosít.”

92 4.1.3. Mentor

Tipp: A Bródy Sándor Könyvtár Egerben 4 telephelyen nyújt szolgáltatásokat: a 
Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény, a megyei Könyvtárellátó Rendszer egy épület-
ben a Kossuth utcán, a Központi Könyvtár a Nagypréposti Palota épületében, a 
Közigazgatási Szakkönyvtár a Megyeházán, a Gyermekkönyvtár pedig a Forrás 
Gyermek és Ifjúsági Házban. Az önkéntes koordinátor a Központi Könyvtárban tel-
jesít szolgálatot, összefogja az önkéntes tevékenységet, ám az önkéntesek munkáját 
a részlegekben dolgozó könyvtáros-mentorok segítik (értelmezésünkben ők a szakmai 
koordinátorok). Ezt indokolja az is, hogy a fizikai elkülönülésen túl, a részlegek-
ben folyó munka is nagyon különbözik egymástól attól függően, hogy a feldolgozó 
osztályon, az olvasószolgálatban vagy éppen a könyvtár-ellátási szolgáltatásban kell 
feladatot végezni. A mentorok a munkavégzésen túl az önkéntesek beilleszkedését, 
folyamatos lelki gondozását is segítik.

4.1.3. Mentor

A koordinátor önmaga is fordulhat az önkéntesekhez segítségért az újak fel-
készítésében, a napi ügymenet intézésében, a tevékenységek előkészítésében. 
Azon önkénteseket, akik a koordinátor jobbkezeként segítik az új segítők felké-
szítését, mentornak nevezzük. A koordinátor sokkal inkább a feladatokra, míg 
a mentor az önkéntesek „jóllétére” koncentrálnak. Hozzájuk az önkéntesek a 
későbbiekben is fordulhatnak ügyes-bajos dolgaikkal: elismert, a koordinátor 
által megerősített, tapasztalt önkéntesként jól lehet támaszkodni tudásukra, 
készségeikre. A csoport akkor ismeri el a mentorokat, ha kiválasztásuk alapja 
kettős: mind kiemelkedő, együttműködő személyiségük, mind kiemelkedő tudá-
suk példaértékűvé teszi őket társaik körében.

A hosszabb ideig azonos tevékenységet végző önkéntesek egy idő után 
egymást is mentorálják, hiszen a közös munkavégzés során szerzett tapaszta-
lat arra ösztönzi őket, hogy saját maguk szervezzék meg munkát, mivel ezzel 
időt és energiát takaríthatnak meg. 

A mentor és mentorált között folyamatos párbeszéd zajlik. Egy mentor-
kapcsolat kialakulásánál talán még a közös szakmai érdeklődésnél is fontosabb 
a személyes összhang és a szimpátia: ha nem kell személyközi kommuniká-
ciós akadályokkal küzdeni, akkor felszabadultan lehet beszélni arról, ami a 
mentoráltat érdekli, vagy ami számára problémát jelent.

A Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjában pontosan szabályoz-
zák és leírják a fenti kategóriákat, amit minden szervezetnek ajánlunk az esetle-
ges félreértések elkerülése végett.

52 Szépművészeti Múzeum Önkéntes Kézikönyv 2016.
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3. Ötleteljünk arról, hogy hol találhatjuk meg legvalószínűbben a meg-
felelő jelöltet!

Ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, hol találhatunk embereket, próbál-
juk meg azt beazonosítani, hol találhatjuk meg a megfelelő jelölteket! 

Ha például elsősorban nyelveket beszélő, Egyiptomot látott, vagy a tör-
ténetét ismerő személyeket várunk, érdemes a megfelelő egyetemi fakultást 
megkeresnünk, és kitennünk egy felhívást.

A hirdetési csatorna beazonosításakor fontos szempont lehet az ár, vagy-
is az, hogy ingyenes legyen. Szerencsére ma már erre sok lehetőség kínálko-
zik: országos hatókörű önkéntes kereső oldalak (ww.onkentes.hu, illetve www.
onkentes.gov.hu), és számos helyi, lokális lehetőség. Egy-egy érdekes kezdemé-
nyezés könnyen kaphat sajtóvisszhangot is.

Legyünk kreatívak! Nincsenek szabályok. Használjuk a megérzéseinket és 
a tapasztalatainkat. Használjuk a szervezetünk működéséből adódóan rendelkezé-
sünkre álló csatornákat, és szólítsuk meg szervezetünk célcsoportjait is (az érdek-
lődési kör már biztosan egybevág az ideális jelölt leírása és a szervezeti célcsoport 
között): a klienskört, a hírlevélre feliratkozókat, az FB oldalunk kedvelőit, illetve 
a nálunk már önkéntesként tevékenykedőket.

4. Illesszük össze a toborzási módszert, a felhívási anyagokat és a tobor-
zási csatornát!

Ha az egyetemi fiatalságot szeretnénk megszólítani, használjunk  tegező 
formát, és a tevékenység végzésével járó azon előnyöket emeljük ki, amelyek 
számukra fontosak lehetnek.

Végiggondulhatjuk azt is, hogy milyen formában szeretnénk fogadni a 
jelentkezéseket: levélben, e-mailben, esetleg interneten kérdőíves formában, ami 
azonnal összesítő táblázatot is készít (pl. Google Forms megoldás). Tartsuk szem 
előtt a saját időnk hatékony felhasználását! 

Használjuk a szervezet saját weboldalát, és az álláshirdetések között 
jelentessük meg az önkéntes lehetőségeket!

A szervezet weboldalán bővebb információval is szolgálhatunk az önkén-
tes programról és az önkéntes tevékenységről, az elvárásokról és az általunk 
nyújtott lehetőségekről.

5. Jelentessük meg a hirdetést! Készüljünk fel az érdeklődők fogadására és 
az interjúkra!

Tartsuk szem előtt: az intézmény pozitív megítélése is múlhat azon, hogy 
minden jelentkezőnek küldjünk egy rövid választ. Ha online kérdőíves keretben 
fogadjuk a jelentkezéseket, akkor automatikus választ is be tudunk állítani.

4.2. Önkéntesek toborzása

Sok szervezet számára komoly kihívásnak tűnik az önkéntesek toborzása, ho-
lott szisztematikus tervezés esetén jó esélyünk van megfelelő segítőket találni. 
Az adott település befolyásolhatja a toborzás hatékonyságát, de a jól felépített 
toborzási tevékenység mindenhol meghozhatja az eredményét. A toborzás meg-
kezdése előtt hasznos néhány dolgot átgondolni. Íme, néhány jó tanács:53

Csak akkor kezdjük el a toborzást, ha készen állunk: 
■ Eldöntöttük, hogy elindul a program.
■ Eldöntöttük, hogy milyen területekre fogadunk önkénteseket.
■ Tudjuk, hogy mikortól kezdődik a tevékenység.
■ Tudjuk, hogyan fogjuk kiválasztani és betanítani az önkénteseket.
■  Mindenképpen kerüljük el az általános „Segítségre van szükségünk!” 

típusú felhívás megjelentetését!
■  Tervezzük meg a toborzás lépéseit, lehetőségeit, kis kampányokra 

bontva az alábbi lépések szerint, sorrendben:

1. Határozzuk meg az ideális jelöltet – végzettsége, képességei, személyisége, 
elérhetősége tekintetében. 

Érdemes meghatározni azokat az elemeket is, amelyek kizáróak lehet-
nek, pl. hiányzó nyelvtudás, vagy – információpultos tevékenység esetén – a 
könnyen zavarba jövő személyiség.

Fontos, hogy ennél a lépésnél legyünk önmagunkkal őszinték, és még ne 
kezdjünk el alkudozni a saját elvárásainkkal. Erre ráérünk akkor is, amikor 
alig akad megfelelő jelölt. Gondoljunk arra, hogy rengeteg ember közül kell a 
legmegfelelőbbet kiválasztanunk.

2. Készítsük el a felhívást! Ebben igyekezzünk körülírni a tevékenységet 
magát. Adjuk meg, MIT? HOL? MIKOR? szükséges végezni (a már korábban 
előkészített feladatköri leírás alapján), közöljük a pozíció betöltéséhez szüksé-
ges minimumelvárásokat. Soroljuk fel azon készségeket, amelyek előnyösek 
lehetnek, valamint adjunk válaszokat a MIÉRT érdemes? kérdésre is.

Amennyiben van olyan tényező, amely kifejezetten problematikus lehet 
a megfelelő jelölt megtalálásakor, akkor azt feltétlenül jelezzük a felhívásban. 
Például ha kötött idejű képzésben való részvételt várunk el, vagy  ha csak ked-
den 10-14 óra között végezhető a tevékenység.

Fontos, hogy még itt se alkudozzunk az ideális elképzeléssel, ugyanakkor 
jelezzük, harugalmasak tudunk lenni valamely elvárás tekintetében. 

53 Ellis 2016.
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A toborzási terv sikerességéhez jó ütemezésre is szükség van. Érdemes a felhí-
vás megjelenése után 2-3 hetet hagyni a jelentkezések fogadására, majd továb-
bi 1-2 hetet a jelentkezések szűrésére. Tehát  a tevékenység tervezett kezdete 
előtt 4-5 héttel javasolt  a felhívást megjelentetni, hacsak nem iktatunk még be 
egy hosszabb időt igénybe vevő képzést.

A meghirdetett felhívásra ideális esetben rengetegen fognak jelentkezni, 
mert sikerült olyan attraktív munkakört és kedvezménycsomagot összeállítani, 
mely sokaknak meghozza a kedvét a tevékenységhez. Az igazság azonban az, hogy 
általában vagy túl sokan, vagy túl kevesen jelentkeznek egy felhívásra. Ritkán 
kapunk pontosan annyi tökéletes jelölttől választ, amennyit fogadni szeretnénk.

Túl sok jelentkező esetén szerencsések vagyunk, mert válogathatunk 
(ebben segít majd a következő fejezetrész). Ez esetben a jelentkezések gyors 
feldolgozása és a nem megfelelő jelentkezők elutasítása okozhat nehézségeket. 
Túl kevés jelentkező esetén pedig újabb, jobban fókuszált toborzásra lehet szük-
ség, esetleg más megoldást kell keresnünk (IKSZ-es diákok, gyakornokok stb.). 
Legrosszabb esetben a tevékenység meghiúsul.

A könnyű felhasználhatóság jegyében álljon itt egy rövid ellenőrző lista arról, 
hogy mi is szerepeljen egy felhívásban54. Mintaként tekintsük meg a 7. sz. Mel-
lékletben szereplő felhívást, a Szépművészeti Múzeum Kezet Rá! Programjának 
felhívását.

54 Csordás 2012. 27-28.

Szervezet neve, tevékenysége

Önkéntes tevékenység megnevezése, rövid ismertetése

Önálló vagy csapatban végzendő a tevékenység?

Önkéntes tevékenység helye és ideje

Mikortól meddig keresnek önkéntest?

Mik a tevékenység ellátásának feltételei  

(nyelvtudás, számítógépes ismeret stb.)

Melyek az önkéntes tevékenység ellátásának feltételei?  

(fiatalokat vagy időseket várnak stb.)

Az önkéntes tevékenység megkezdése előtt van-e bármilyen képzés, 

ennek van-e költsége?

Milyen jogviszony keretében fogad a szervezet önkénteseket?

Milyen kedvezményeket, juttatásokat kapnak az önkéntesek?

Mit kell beküldeni a jelentkezéshez? (önéletrajz, motivációs levél,  

fénykép, referencia, milyen nyelven várják az anyagokat?)

Kinek, milyen elérhetőségen küldjem be a jelentkezésemet,  

és hol kérhetek további információt?

Jelentkezési határidő

Téma
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„Az önkéntesség elsősorban – és nem meglepő módon – örömforrás. Nehéz is el-
képzelni, hogy bárkit is, aki úgy áldozna a szabadidejéből valamire, hogy abban 
ne lelné örömét. Ahhoz tehát, hogy a szervezetek az önkénteseket tartósan meg 
tudják tartani, az önkéntesség öröm jellegét kell fenntartani.

A második legfontosabb változó, amely az önkéntesség mögöttes dinami-
káját befolyásolja, az a közösség igény. Ahogy már fentebb írtuk, itt is meg kell 
ismételni, hogy nem csak a szűkebb-tágabb értelemben vett szakmai munkára 
kell figyelniük az önkéntes-koordinátoroknak, hanem a közösségfejlesztésre, a 
közösségi együvé-tartozás ápolására is.” 57

A toborzás során kapott jelentkezéseket mindenképpen szükséges a kez-
detben meghatározott elvárásaink szerint értékelni, és elsősorban azokat a 
jelölteket invitálni személyes beszélgetésre, akik számunkra kétséget kizáróan 
megfelelőek. Még így is érhet bennünket csalódás. Mindenképpen érdemes egy 
második körös válogatást is készíteni, és a számunkra érdekes személyeket 
behívni. Tapasztalatok szerint gyakran előfordul, hogy remek képességű sze-
mélyek jelentkeznek segíteni, és akár egy korábban nem is gondolt önkéntes 
tevékenységet álmodhatunk meg velük együtt.

Koncentrálva elsődleges kiválasztási feladatunkra: a legmegfelelőbb je-
löltek megtalálására egy adott pozícióra, a kulturális és civil szervezetekben 
sokszor kellemes beszélgetéssé váló ismerkedés helyett, egy átgondolt interjú-
sorral érdemes készülni. Az interjúsor hossza, a kérdések jellege és tartalma 
egyértelműen a meghirdetett pozíciótól függ. A kérdéseken gondolkodva jól 
jöhet számunkra, ha visszanyúlunk az ideális jelölt leírásához, az elvárt képes-
ségek listájához.

4.3.1. Az interjúk felépítése és interjútechnikák

Az interjúk felépítését jellemzően egy jégtörőnek is nevezett rövid blokk nyitja 
meg, amikor is pár mondatban bemutatkozunk, hallatjuk a hangunkat, meg-
halljuk a másikét, első benyomást szerzünk, ami sokszor félrevezető lehet!

Itt érdemes kitérni arra, hogy meddig fog tartani az interjú, bemutat-
hatjuk pár mondatban (ha van) interjúztató társunkat (minden esetben ér-
demes az interjúztatást párban vagy akár többen megvalósítani, és utána a 
tapasztalatokat összevetni). Megkérdezhetjük a jelöltet az ideútról vagy arról, 
hogy hol találta a felhívásunkat.

Ezt követően alapvetően érdemes azon készségeket és tudásokat is fel-
mérni, amelyek a pozíció betöltéséhez szükségesek. Számos interjúztatási tech-
nika létezik az egyéni beszélgetéstől a csoportos feladatmegoldásig, amelyek 
különböző pozíciók esetében jellemzően eltérő hatékonysággal bírnak.
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„A magyar önkéntes szektort (…) szervezeti, önkéntes-menedzsmenti célok területén 
egyfajta dualitás jellemzi. Kevésbé árnyaltan fogalmazva: egyik oldalon ott vannak 
a jól vagy jobban professzionalizált önkénteseket foglalkoztató szervezetek, amelyek 
komoly anyagi és tudástőkét fektetnek abba, hogy rendszeres és képzett önkénte-
sekkel tudják megvalósítani szervezeti céljaikat. Másik oldalon pedig azokat a 
szervezeteket találjuk, amelyek alkalmi önkéntesekkel, egy-egy akció, program kere-
tében vagy ad hoc módon kívánják több-kevesebb önkéntes segítségét igénybe venni. 
Mindkét csoport számára az alapvető kérdés, hogy megtalálja a számára legmeg-
felelőbb önkéntest. Ez azonban nem csak a szervezet érdeke, hanem – elsősorban 
és legfőképpen – az önkéntesé is, hiszen az önkéntesség egyik legfőbb értelme az 
ebben rejlő öröm megtalálása, a hasznosság tudata.”55

Lássuk az alábbi ábrát,56 amely jól mutatja az önkéntesek motivációját. A Bartal 
– Kmetty szerzőpáros kutatási célja az volt, hogy hátteret szolgáltassanak a moti-
váció alapú önkéntes menedzsment módszer gyakorlatához.

 Forrás: Bartal – Kmetty 2011

55 Bartal – Kmetty 2011.

56 Bartal – Kmetty 2011. 7-30.
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Bizonyos pozíciókhoz fontos lehet a nyelvtudás. Például egy információs vagy 
a kliensekkel várhatóan gyakran kapcsolatba kerülő önkéntes esetében a siker-
élmény záloga lehet, hogy társalgási szinten beszéljen angolul vagy más idegen 
nyelven. Mindkét kérdezéstechnika esetében lehet akár felváltva magyar és 
angol kérdéseket is feltenni. 

Élhetünk azzal a lehetőséggel is, hogy a jelölteket előre megkérjük, hogy 
ismertessenek egy tárgyat (előzetes felkészülés után) az interjú során. Így pél-
dául a tárlatvezetésre jelentkezők előadókészsége, reakciói is felmérhetők a ta-
lálkozó során.

Érdemes az interjú végén időt hagyni a jelölt kérdéseire, és ha szükséges, 
tisztázhatjuk a tevékenység részleteit, beszélhetünk az önkéntes programról, a 
szervezetről, a terveinkről.

Az interjú időtartama fontos tényező lehet, ha egymás után több beszél-
getést tervezünk, vagy ha siet a jelölt. Célszerű a várható időtartamot előre 
közölni, és betartani a jelzett hosszat. Egy interjú hossza a kérdések számától 
és a válaszok hosszától függően széles skálán változhat, ökölszabályként 20-40 
perc között érdemes tartani a beszélgetések hosszát, így biztosítva, hogy figyel-
münket végig fenn tudjuk tartani.

Az interjúkat érdemes jegyzettel, esetleg előre elkészített értékelőlappal 
követni, és a beszélgetés során jegyzetelni. Nem árt, ha készenlétben nálunk 
van a jelölt pályázati anyaga, önéletrajza és motivációs levele, így az esetleg 
felmerült kérdéseinket is feltehetjük.

Az interjú befejeztével és a jelölt távozásával szánjunk még pár percet az 
értékelésre és jegyzet készítésére. Különösen akkor fontos ez, ha újabb interjúk 
állnak előttünk. Így biztosíthatjuk, hogy pontosan emlékezzünk a jelöltekre. 
Érdemes különbséget tenni a kizáró faktorok és a döntési faktorok között.60

Az interjú végén célszerű elkerülni a döntési helyzetet. Ne engedjünk a 
túl lelkes önkéntes nyomásának: mondjuk azt, hogy bizonyos időn belül jelent-
kezni fogunk. Viszonylag ritka azon esetek száma, amikor az interjú után nem 
szeretnénk valakivel együttműködni. Ha ez mégis előfordul, pár nap elteltével 
fel tudunk készülni egy diplomatikus, ámde egyenes válasszal, esetleg alterna-
tív ajánlattal.

Tipp: a Szépművészeti Múzeum Kezet Rá! Programja esetében az interjúk, majd 
a képzések kifejezetten célozták a megbízható, az eredeti tárgyakkal majd felelő-
sen bánni tudó csapat kiválasztását. A felhívás minden fordulatában igyekezett 
pontos képet adni az önkéntesre váró feladatról és a szervezet elvárásairól.

A beérkezett jelentkezéseket először formai szempontok szerint szűrték. Mi-
vel olyan jelentkezőket vártak, akiknek erénye a pontosság és hitelesség, ezért ezen 

„A kiválasztásnál és a tájékoztató beszélgetésnél nem állásinterjú készül. Figyelem-
be kell venni, hogy az önkéntesnek is megvannak a maga motivációi, hogy miért 
szeretne részt venni a programban. Ezek feltérképezése kulcsfontosságú a motiváció 
folyamatos fenntartása, az önkéntesek megtartása végett.” 58

Az interjúzás szakirodalma kifejezetten nagy, az alábbi táblázatban59 
két alapvető kérdezési módszer sajátosságait ismertetjük azok számára, akik 
egyéni beszélgetés keretében szeretnék a jelölteket megismerni.

58 Az Önkéntes Központ Alapítvány Képzési Programjának anyaga 2005.

59 Csordás 2012. 37.

Viselkedésalapú interjú

Fókusz

Kérdések

Következtetés

Cél

A múltra koncentrál.

Arra kérdez rá, hogy a jelölt 

hogyan lát egy helyzetet.

Jellemzően egyenes, gyors válasz 

adható a kérdésekre, mint „Melyek 

az erősségeid, gyengeségeid?”, 

„Jellemezze munkastílusát.”

A következtetést az interjúzó  

vonja le, gyakran a kérdésekre 

adott válaszok formájában.

A jelölt múltbeli viselkedésének 

és önreflexiójának feltérképezése.

Következtetéseket igyekszik 

találni a jövőben várható viselke-

dés megjóslására.

A keresett készségek felkutatása.

Pontos részleteket kérdez, 

specifikus, nehezen megválaszol-

ható, váratlan kérdések, mint 

„Mondjon egy helyzetet, amikor 

a logika segítségével talált 

megoldást.” Vagy „Mit gondol, 

hány éves a titkárnő, akivel az 

imént találkozott?”, Vagy „Volt 

már olyan helyzetben, amikor 

egy Önnél fiatalabb személy 

meggyőzte az igazáról?”

A következtetést az interjúztató 

vonja le, gyakran megtartva azt 

magának.

Az interjúalany attitűdjének 

megismerése.

Hagyományos interjú

60  Kizáró faktor: vagy tud valamit a jelölt, vagy nem, pl. megfelelő az angoltudása? Van-e jogosít-

ványa? IGEN/NEM kérdés, a döntési faktor többnyire pontozható, skálázható, a legjobb jelölt 

választható ki a megadott szempontok szerint.
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Megfigyelhető, hogy a fiatalabb generáció tagjai könnyebben váltanak, nehezebben 
köteleződnek el hosszú távra, ami életkori sajátosság is, hiszen fő életfeladataik 
közé tartozik a hivatásválasztás és a családalapítás. Az építkezés szakaszát élik. 
Az idősebb generáció tagjai jellemzően stabilabban köteleződnek el: ha valahol jól 
érzik magukat, ott hosszan maradnak, ami szintén érthető életkorukból, jellemző 
élethelyzetükből kiindulva, hiszen ők az élet kiteljesedését, a személyiségük minél 
magasabb fokú integráltságát, tapasztalataik átadását szeretnék megélni.

Ahogy a Bartal – Kmetty63 tanulmány is megfogalmazta, az önkéntesség 
felfogása is átalakulóban van: „egyre jobban tapintható módon, két korcsoport-
ban érhető tetten: a fiataloknál az úgynevezett „forgóajtó”, míg a nyugdíjasoknál, 
pedig az „új célokat kereső” önkéntességben. Ahhoz, hogy ezt a két korosztályt 
megfelelő módon tudják a szervezetek bevonni, megtartani, új és differenciáltabb 
önkéntes-menedzsmenti módszereket kell alkalmazni.”

Természetesen nincs átlagos önkéntes, ahogy nincsen átlagos ember 
sem. Az is tény, hogy sok fiatal önkéntes maradt hosszú éveken, évtizedeken 
át szervezeteknél, ahogy előfordult gyakran az is, hogy az idősebb önkéntes 
egy alkalom után nem jött többet. A fenti két kategória inkább a tájékozódást 
segíti; nem az a célja, hogy ez alapján két kategóriába soroljuk az önkéntesket. 
A valóság ennél sokkal összetettebb, és a motivációs tényezők közül időről-idő-
re egyes elemek erősödhetnek és halványodhatnak is.

tulajdonságokat is felmérték. A hiányos jelentkezéseket szigorúan figyelmen kívül 
hagyták. A megfelelő jelentkezések alapján szóbeli interjút szerveztek, mely előtt 
„házi feladatot” kaptak az érdeklődők: két általuk választott, az intézményi web-
oldalon elérhető egyiptomi tárgyból kellett felkészülniük a személyes találkozóra.

Az interjú egy háromtagú bizottsággal folyt (ebből 1 fő egyiptológus, 2 fő 
önkéntes koordinátor), így a kiválasztást pontosíthatták, a benyomásokat megbeszél-
hették a bizottság tagjai, és a szubjektív tényező jelentősége csökkent a kiválasztásban.

Az interjúk alatt mindig ugyanazt a sablont használták (interjúkérdések 
tekintetében), felváltva magyarul és angolul – mivel az angol nyelvtudás hiánya 
kizáró feltétel volt. Minden tag ugyanazt a pontozási sémát követve készített 
jegyzetet a félórás interjúk utáni 1-2 percben.

Két kizáró feltétel volt az interjúkon:
■  angol nyelvi hiányosság (minimum társalgási szint – nem nyelvvizsga 

kérdése);
■  hitelesség, avagy a nemet mondás művészete – azaz ha valaki a feltett 

kérdésre kényszeresen adott tudományosan nem helytálló és szakmailag 
megalapozatlan választ (pl. nem olvasott utána egy tárgy anyagának, 
és erről mégis a válasz tudójaként feltűnve valótlan állításokat tett)

Az interjúkat követő fázis a felkészítő képzés volt. Itt kizárták azokat a résztve-
vőket, akik nem vettek részt az alkalmak min. 80%-án, illetve akik nem tudtak 
sikeres vizsgát tenni.

4.3.2. Önkéntes motiváció felmérése

Az interjú során rákérdezhetünk, hogy miért szeretne a jelölt önkénteskedni. Ameny-
nyiben kértünk motivációs levelet, az is ugyanezt a célt szolgálja: megismerni a 
jelölt motivációját arra, hogy a szervezetünknél önkéntes tevékenységet folytasson.

Fontos azonban leszögezni, hogy akármilyen motivációval érkezik is a 
jelölt, számunkra minden önkéntes ugyanolyan értékes kell hogy legyen. Annál 
is inkább, mert a kezdeti motiváció sokszor változhat: ahogy az első benyomás-
ból sem tudunk mindig pontosan ítélni, úgy a kezdeti motiváció alapján sem 
jósolható meg, hogy az önkéntes jól végzi-e majd a tevékenységét, és hosszú 
távon tud-e maradni a szervezetben.

Az önkéntes motivációk szakirodalma hatalmas, különféle kategorizálá-
sok születtek különféle kutatások nyomán. Jelen útmutatóban a fejezetet nyitó 
Bartal-Kmetty kutatási eredményen túl csupán egy alapvető motivációs táblát61 
ismertetünk alább, amelyek viszonylag jól érthetővé teszik, és megfelelő kon-
textusba helyezik az önkéntes motivációkat.

61 Czike – Kuti 2006. 27.

Motiváció

Jellemzők

Vissza-, bekerülni egy közösségbe

Tartozni valahová

A segítés jó érzése

Családi hagyomány

Altruista attitűd (jó adni)

Inkább idősebb személyek

Az új, szükséges készségek 

megszerzése

Referencia

Szakmai fejlődés

Önismeret

A szabadidő hasznos eltöltése

Az önkéntes munka által elérhető 

kedvezmények, előnyök

Kapcsolatépítés

Esetleges munkaszerzés

Inkább fiatalabb személyek

Hagyományos önkéntesség
(nevezhetjük bemenet-orientált típusnak62)

Új típusú önkéntesség
(nevezhetjük kimenet-orientált típusnak)

62  Csordás 2012.

63 Bartal –Kmetty 2011. 7-30.
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4.4.2. Milyen tartalommal, módszerekkel valósuljon meg a képzés?

Mindenekelőtt tisztáznunk szükséges, hogy az önkénteseink milyen tudással, 
képzettséggel, munkatapasztalattal rendelkeznek, milyen területeken szükséges 
ezeknek az alapoknak az elméleti, ill. gyakorlati továbbfejlesztése. 

A módszereket a céljainkhoz és a tartalmi elemekhez rendelhetjük: 
Amennyiben csupán az ismeretek átadását tartjuk fontosnak, akkor a 

képzés az elvégzendő feladatok meghatározására, részletezésére, bemutatására, 
az ismeretek összegzésére, összefoglalására szorítkozhat.

Amennyiben az önkéntesek adott tevékenységre való alkalmasságának a 
biztosítása, a tevékenységhez nélkülözhetetlen személyiségjegyek kibontakozása, 
fejlesztése a cél, akkor egy komplexebb képzési, továbbképzési eljárás alkalma-
zására kerülhet sor, amelynek keretében célorientált tartalmú, továbbá bizonyos 
kompetenciák megszerzésére irányuló felkészítés történik. A komplexitás lénye-
ges eleme, hogy nemcsak a megismerés valósul meg a folyamatban, hanem 
alkalmazásképes tudás alakul ki.

Tipp: a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjában komoly hangsúlyt fektet-
nek az önkéntesek bevezetésére a szervezetbe és a tevékenységbe. Kétféle bevezető 
képzést ismertetünk röviden az alábbiakban:

Kezet Rá! képzés: az önkéntesek képzését a British Múzeum és a Manchester 
Múzeum Hands On programjának mintáját adaptálva, de az SZM egyiptológus 
kollégáival egyeztetve hozták létre, hosszas, kb. fél éves tervezést követően (ld. Üte-
mezés). Egy alkalom restaurátori előadást és beszélgetést, 6 alkalomból álló egyip-
tológiai ismeretterjesztő előadás követett, majd egy biztonsági bejárás és helyismeret 
másként a múzeumban, illetve egy múzeumpedagógiai foglalkozás adta a képzés 
alapját. Ezt a sort zárták aztán a vizsgák. A vizsga egy többtagú bizottság előtt 
szerepjátékszerűen zajlott az eredeti tárgyakkal, éles helyzeteket szimulálva.

4.4. Bevezető képzés

A közszférában igen kevés szervezet kultúrájának része a munkavállaló beil-
leszkedésének, szakmai és személyes kompetenciájának figyelemmel kísérése. 
Pedig itt is az emberi tőkébe való beruházásról van szó. Éppen ezért is fontos, 
hogy az önkéntes bevezető képzésen vegyen részt.

A bevezető képzés több célt szolgál:
■ a szervezet tevékenységéről átfogó képet nyújt; 
■  pontosítja és ismerteti a feladatkörhöz tartozó tevékenységeket, azok 

határait;
■  amennyiben a feladat az általános ismereteken túl speciális tudást 

is igényel, akkor feltétlenül szükséges célirányos tudás- és készség-
fejlesztés (erről az elvárásról már a toborzás, ill. a kiválasztás során 
szükséges tájékoztatni az érdeklődőket);

■  alapismereteket ad a szervezeti felépítéséről, a szervezetben végzett 
tevékenység szempontjából fontos szervezeti egységekről;

■ tűz- és munkavédelmi oktatást ad a biztonságos munkavégzéshez;
■  a fizetett és a fizetetlen munkatársak személyes megismerkedésé-

nek, kapcsolatfelvételének terepe, megismerhetik a területen dolgozó 
kollégákat, önkénteseket és mindazokat, akikkel a munkájuk során 
kapcsolatba kerülhetnek;

■  mindezek által szorosabb kapcsolatba kerülnek az önkéntesek a szer-
vezettel, és értőbben, hitelesebben, elkötelezettebben tudják a szer-
vezetet a későbbi tevékenységük során támogatni.

A képzés tartalmát, hosszát, módszereit, és időpontját (alapozó képzés vagy ké-
sőbbi továbbképzés) az önkéntes program menedzsmentje, vagy a koordinátor 
(és a mentor) határozzák meg.

4.4.1. Képezzük–e önkénteseinket? 

Amikor erre a kérdésre keressük a választ, a kérdés valójában az, hogy meg 
akarjuk-e jól alapozni a szervezet kapcsolatát az önkénteseivel. Ebben az eset-
ben természetesen a koordinátornak és a szervezet egyéb munkatársainak az 
idejéről is döntünk. Egy jól működő, profi programban biztosan van valamilyen 
jellegű és mélységű bevezető képzés.

Egyben arról is döntenünk kell, hogy az önkénteseknek szánt feladat 
elvégzéséhez szükséges-e felkészítés, oktatás. Amennyiben a fogadószervezet ezt 
jónak látja, úgy a belépés kezdetéhez célszerű igazítani a tudásátadást, de a 
későbbiekben is (pl. új feladatkör kijelölésénél, az önkéntes fejlesztése érdekében) 
sor kerülhet továbbképzésekre. 
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Az alábbiakban összegezzük a teljesség igénye nélkül az általános és szakmai 
képzések, felkészítések, fejlesztések lehetséges módjait. 

Általános képzési elemek:
■  Bevezetés a kulturális intézményrendszer (könyvtár, múzeum, közmű-

velődési, egyéb intézmény, közösségi színtér specifikus) ismereteibe
■ Általános információs tréning vagy kvíz
■ Körséta, körbevezetés a szervezetben
■ (Tárlat)vezetések
■  Csapatépítés, teammunka, fejlesztési tréning, ennek részeként önismeret
■ Tűz- és munkavédelmi oktatás

Szakmai képzési elemek:
■ Kommunikációs tréning
■ Kulturális menedzsment tréning
■ Előadási, tárlatvezetési technika
■ Projektmenedzsment tréning
■ Rendszerezési technikák ismertetése (könyvtárban)
■ Területenkénti szakmai műhelyek, tréningek

4.4.3. Mit fejleszthetünk a képzés során?

Az önkéntesek különféle ismeretei, készségei, attitűdjei fejlődhetnek a különféle 
képzési modulokban való részvétel során. Általánosan elmondható, hogy fejlődik 
a kommunikációs készségük, formálódik az önismeretük, tudatosodnak a moti-
vációik. Kialakul az önkéntesre váró feladatkör alapjainak ismerete, gyakorlati 
alkalmazásának képessége, ill. az együttműködési készsége. Testet ölt a társadal-
mi felelősségvállalás, a civil részvétel, a közösségi munka alapelveinek ismerete.

Megszerezhető kompetenciák a bevezető képzések alkalmával: ismere-
tek, készségek, képességek, attitűdök:

■  „a kommunikáció modelljének elmélete, fejlettebb kommunikációs készség”;
■  „mélyebb önismeret, önkéntes motivációk tisztázása, az önkéntes mun-

kára való önreflexió képessége”;
■  „a programtervezés alapelveinek ismerete, projekt-szemléletű gondolko-

dás képessége”64;
■  a tárlatvezetés alapjai gyakorlati alkalmazásának készsége;
■  alapvető ismeretek a kulturális intézményrendszerről, együttműködé-

si készség ezen intézményrendszerrel;
■  az önkéntes részvétel alapelveinek ismerete, közösségi cselekedetek 

végrehajtása, készsége.
Képzésre vonatkozó jó gyakorlat a 2.6-os fejezetben található.

Információs pult: a kb. kéthónapos bevezető képzést folyamatos képzési rend köve-
ti a kézikönyvben leírtak szerint, amelyről az önkéntesek megerősítő visszajelzése-
ket adnak a koordinátorok részére. A folyamatos képzés többpillérű, organikusan 
a megtapasztalt nehézségek által, illetve külföldi minták adaptációja által alakult 
ki. A kiválasztást és a bevezető képzést bemutató alábbi ábrákból is látszik e két 
folyamat szerves egymásra épülése.

Önkéntes kiválasztása

Bevezető képzés

7.
szerződés-

kötés

6.
kezdő  

tréning

5.
probléma- 

megoldó 

kvíz

4.
számítógép oktatás

(infopultosoknak)

4.
mentori 

alkalom

I.–II.

megfigyelés 

vagy talál-

kozó  

a feladat- 

terület 

felelősével

3.
orientációs

játék

3.
mentori alkalom

III.–IV.–V.

training-on-the-job

(infopultosoknak)

A bevezető képzés a nem infopultosoknak itt véget ér.

2.
személyes

találkozó

2.
körséta

1.
CV,

jelentkezési

lap küldése

1.
kezdő kvíz

Folyamatos képzés

64 Felhívás c2011.
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4.4.6. Felnőttképzés – tanulás – módszer

A FELNŐTTEK TANULÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI
Az eredményes felkészítés érdekében néhány alapelvre ügyelni kell. A felnőttek ak-
kor tanulnak jól, ha motiváltak, érdekli őket a tananyag, élmény számukra a tanu-
lás. Fontos, hogy kipihentek legyenek, és ne szorongjanak tanulás közben. Haláláig 
tud tanulni az ember, fiziológiai öregedéssel csak az 50. év táján kerül közvetlen 
kapcsolatba a tanulási képesség! A felnőttek nem tanulnak eredményesen, ha sú-
lyos időzavarban vannak, ha a tanulást nem sikerül az egyéni időfelhasználásban 
az életvitelbe illeszteni. A felnőttek akkor tanulnak legeredményesebben, ha maguk 
határozhatják meg saját haladási tempójukat, és ha a határidőből származó stressz 
minimális. A felnőttek tanulását gátolja, ha a résztvevő felnőttek nem látják célját 
vagy értelmét a képzésnek, nem érzik hasznosíthatónak, alkalmazhatónak, prakti-
kusnak a célt, ha kisiskolás módszereket tapasztalnak, ha nem kezelik őket felnőtt-
ként vagy ha nem építenek meglévő tapasztalataikra. A felnőttek elfoglaltak, ezért 
tekintettel kell lenni a képzés megszervezésekor a résztvevők életkörülményeire (pl. 
időbeosztás, család, lakóhely távolsága, szabadidő). A hatékony képzéshez megfelelő 
környezet, kényelmes tárgyi feltételek biztosítása és jó csoportlégkör szükséges.65

Minden felnőtt tud tanulni és valóságban tanul is, noha nem mindig 
iskolai környezetben megvalósuló tanulásról van szó. Az alkalmazkodás, a ta-
nulás és megismerés az ember sajátos tulajdonsága. A felnőttek tanulása lehet 
formális tanulás (intézményes keretek között, végzettséget igazoló oklevél meg-
szerzésére irányul), de nagy jelentősége van az informális tanulásnak is, amely 
a hétköznapi tevékenységek során (munkahelyen, társas kapcsolatokban, szóra-
kozás vagy szabadidős tevékenység során stb.), leggyakrabban nem is szándéko-
san valósul meg. A tanulás természetes, magától kibontakozó folyamat, fejlődés. 

A FELNŐTTKORI TANULÁS 
A már megtanult stratégiák és struktúrák a további tanulás alapjai: a meg-
lévőkhöz hozzáadódik, szükség szerint módosítva azokat, integrálja az újat a 
régihez. Az új tanulás eredményezhet radikális változást is: a tanulási struktú-
rákat és stratégiákat az egyén újjászervezi, átszervezi. A felnőtt tanulása tehát 
részben újratanulás. A sikeres tanulás feltétele, hogy a tanuló legyen képes 
felfogni, fogalmi struktúrákba szervezni saját tanulását. Alapvető folyamatok 
az eredményes tanulásra az önreflexió és az önirányítás.

Természetesen nem minden felnőtt éri el a tanulási képességnek ezt a 
fokát. Akik rendelkeznek az önálló tanuláshoz szükséges tanulási kompetenci-
ákkal, készségekkel, azok eredményesebben tanulnak. A tanulási folyamatban 
a tanárokon kívül vannak más külső erőforrások is. Ilyenek a tanulócsoport 
tagjai, a tanulási tanácsadók, a tutorok és mentorok.66

A felnőttek különböző környezetben tanulhatnak: egyedül vagy csoportban.

4.4.4. Kire bízzuk a képzés megvalósítását? 

Legkézenfekvőbb és leggazdaságosabb, ha a képzés belső erőforrásból: a koordi-
nátor, a mentor, illetve a munkatársak részvételével valósul meg. Belső képzés 
akkor valósítható meg, ha a fogadó szervezet munkatársai kellően felkészültek, 
képzettek a tudásátadásra, illetve csupán frontális ismeretátadás a cél. 

Külső szakértők igénybevétele kényelmesebb, de lényegesen költsége-
sebb a szervezet számára, a komplexebb képzési formáknál viszont elenged-
hetetlen. Készségfejlesztésnél és attitűdváltoztatásra törekvésnél hatékonyabb 
lehet külsős segítséget fogadni. Az országban számos önkéntes menedzsment 
képzésben tapasztalattal rendelkező képző áll rendelkezésre. Lehetőség szerint 
vegyük igénybe őket, hogy tapasztalataikkal segíteni tudják önkénteseink fel-
készítését és önkéntes programunk kiteljesítését.

4.4.5. Vizsga?

Az intézmény maga dönti el, hogy szükséges-e vizsgát tennie az önkéntesnek a 
bevezető képzést követően. Azt ajánljuk, hogy az intézmény a képzési céljának 
elérését felméréshez kösse, pl. ismeretátadást követően teszt írása,  kérdőív 
kitöltése vagy kvíz, esetleg múzeumi területen 3-4 tárlatvezetési gyakorlat 
után egy önálló tárlatvezetés megvalósítása. Fontos, hogy az önkéntest előre 
tájékoztassák a felkészítés, képzés folyamatáról és kimeneteléről, illetve a tel-
jesítést önként vállalja a minőségi önkéntes tevékenység elvégzése érdekében. 

Ezen a ponton érdemes végiggondolnunk, hogy mire is jó az a vizsga, 
ami nem feltétlenül egy tevékenység végzéséhez, vagy egy papír megszerzésé-
hez szükséges (bár ezeket is kínálhatja az önkéntes képzés). Itt többről van szó: 
a tudás ellenőrzésén túl egy megfelelő tudásszint biztosításának az igényéről a 
szervezet részéről, méghozzá egy tudásában minél homogénebb (de legalábbis 
bizonyos szint fölötti) csapat által. A vizsga az alábbi célokat teljesíti:

■ ösztönzőleg hathat a tanulás intenzitása, mélysége szempontjából 
■  a tanuló tudásáról visszajelzést nyújt (megfelelt/nem megfelelt és 

egyéb kategóriák által)
■ a többiekhez való mérettetés élményét nyújtja
■ beavatás-élmény – formálisan is csapattaggá avathat
■  megerősítés arról, hogy a többiek tudása is „megfelelt”, és ezért egy 

színvonalas csapat részévé válok.

65 Arapovics – Molnár 2013.

66 Arapovics – Molnár 2013.



4.4.6. Felnőttképzés – tanulás – módszer 111110 4.4.6. Felnőttképzés – tanulás – módszer

■ Módszerek előadói jelleggel
 Például: előadás / referátum / kiselőadás, demonstráció. szendvics-módszer 
(bevezető beszélgetés – rövid referátum – második beszélgetés – esetleg plé-
num előtti összegzés, pódiumbeszélgetés, szakértők kérdezése, oktató jellegű 
beszélgetés/tanbeszélgetés). 

■ Anyagorientált módszerek
 Például: egyéni munka, szövegek feldolgozása, ötletroham/brainstorming 
(„gondolatok vihara”), előre megadott szituációk kérdésekkel, esettanulmány. 

■ Hangsúlyozottan kommunikatív módszerek
 Például: beszélgetés, kerekasztal-beszélgetés, pro és kontra vita, megkezdett 
mondatok befejezése („graffiti”), „akvárium”: belső kör – külső kör (egy téma 
különböző aspektusú felismerése), delfi módszer (adott témáról végzett több 
fordulós véleménycsere, ötletgyűjtés, jövőkép felvázolása) 

■ Hangsúlyozottan gyakorlati problémára irányuló módszerek
 Például: mérés, laboratóriumi tapasztalat, stúdiómunka, terepkirándulás, te-
repmunka, megfigyelés, hospitálás, műhelymunka, készséggyakorlat, a munka-
folyamat szimulálása, munkába integrált tanulási módszerek, projektmódszer. 

■ Hangsúlyozottan alkotó módszerek
 Például: munka fotókkal / képekkel (asszociációk, ötletek bevonása), egy 
téma képszerű ábrázolása, kollázs, szövegek leírása. 

■ Hangsúlyozottan meditatív módszerek
Például: metafora–meditáció, fantázia–utazás.

■ Hangsúlyozottan játékos módszerek
Például: pantomim, élőkép, szerepjáték, tervjáték. 

■ A tanulás rögzítése és biztosítása 
 Például: tanulási napló, reflektív jegyzőkönyv, haladási napló, cédulafal, az 
eredmény biztosítása/rögzítése. 

■ Csoportösszetartás fejlesztése
 Például: csoportalakítás, növekvő csoport, ”villámfény” (egy-két mondatban 
állásfoglalás egy adott kérdéssel kapcsolatban, „motorinspekció”, pillanat-
felvétel (egy csoport pillanatnyi állapotának megragadása, a témához és a 
többiekhez fűződő viszony felismerése).

■ Értékelés, utómunkálatok
Például: egyenleg, kiértékelés, utómunka, a munkaeredmények közös összegzése.

A felnőttoktatók többsége szerint a felnőttek legjobban csoportban tanulnak, 
mert a csoport támogatást, kihívást, pozitív ingerlő hatást jelenthet számukra. 

Ha a tanulócsoportban eltérő motívumok, problémák, igények vannak jelen, 
erős a tendencia arra, hogy az egyes tanulók a csoportot egyéni céljaikra használják 
fel. Ilyenkor a csoportos tanulás helyett egyéni tanulás valósul meg. Ha tanulócso-
portban hasonló, vagy azonos motívumok, problémák és igények dominálnak, akkor 
mindenki hozzájárul a közös tanuláshoz, mindenki profitál a többi csoporttárs hozzá-
járulásából, aktivitásából. A tanulás végeredménye a csoport fejlődése lesz.

A felnőtt eredményesebben tanul, ha tanulását önkéntesnek érzi. Az önkéntesség 
tudatosításának módszertani eszköze: a képzési programok elején tudatosítani szüksé-
ges a résztvevők érzéseit. Ennek eszköze a párban, kiscsoportban folytatott beszélgetés.

FELNŐTTKÉPZÉSI MÓDSZEREK
A módszerek kiválasztásának döntése tehát több tényezőből ered. A legfonto-
sabb feltenni az alapvető kérdéseket:

■ Kik számára szól a képzés?
■ Miért?
■ Ki tartja?
■ Milyen céllal?
■ Mit?
■ Hogyan?
■ Mivel?

Az egyes módszereket tehát az alapvető kérdések és az arra adott válaszok 
ismeretében kell eldönteni, a felkészítési céloknak megfelelően, a résztvevők lét-
száma, az idő, a hely és az eszközök (anyagok) függvényében. Hazánkban igen 
népszerűek a költségkímélő, nagy létszámú csoportok, ahol az előadói módszerek 
tűnnek hatékonynak, de a tanulás szempontjából nem feltétlen ezek a feltételek 
a célravezetők. Az alábbiakban Jörg Knoll67 rendszerét követve, Arapovics Mária 
és Brüll Edit A közösségi tanulás és szervezése68 című tankönyve alapján néhány 
hasznos módszertani ötletet kívánunk adni.

■ Ráhangoló módszerek, bemutatkozás, „jégtörő” módszerek 
 Például: Partnerinterjú, bemutatkozó 4-5 fős véletlenszerű kiscsoport, közös 
érdeklődési kör bemutatása, elvárások leltárának elkészítése, irányított elbe-
szélés a motivációkról, digitális fotó/ videófelvétel készítése a csoportról 1-1 
bemutatkozó mondattal, „jégtörők” a kezdeti feszültségek oldására, motivá-
lásra egyszerű ráhangoló feladatok, játékok.

■ A tartalom feltárásának módszerei
Például: Csoportmunka, egyéni feldolgozás, tanulócsoport. 

67 Knoll 1996.

68 Arapovics – Brüll  2009.
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Az önkéntesek foglalkoztatása a napi munkában odafigyelést igényel, 
nagyon fontos a feladatok pontos megfogalmazása, s az elvégzett munka érté-
kelése. Ez gyakran az önkéntesekkel közösen történik. A napi munka jellege 
szerint lehet folyamatos, vagyis az intézményi „rutin” feladatok ellátása, de 
gyakoribb az önkéntesek részvétele a kampányszerű munkákban.

A munkaszervezéshez manapság már kiváló eszközök állnak rendelke-
zésre internetes oldalakon keresztül. Érdemes ezeket megismerni, és szükség 
esetén használatukat bevezetni. Korábbi példákban is szerepelt a Google so-
kakkal megosztható felülete, de komplexebb munkafolyamatokat és csoport-
kommunikációt támogató eszközök (pl. Slack, Trello) is vannak.

Azoknál az önkénteseknél, akik csak alkalmanként vállalkoznak önkéntes 
tevékenységre, elég lehet a munkafolyamatok szóbeli részletezése, megbeszélése.  
A folyamatos munkavégzés viszont feltételezi az elvégzendő folyamatok írásbe-
li rögzítését, szabályozását. Ez az intézményi alkalmazottakéhoz hasonlóan is 
történhet, feladatleírás formájában. Elkészítése általában az adott szervezeti 
vezető vagy az önkéntes-koordinátor feladata, de megírását végezhetik közösen 
azzal a kollégával, akihez majd kerülni fog. A leírás talán még fontosabb az 
önkéntesnek, mint a dolgozónak, állandó kapaszkodó a napi munka végzésében.

Tipp: Az egri Bródy Sándor Könyvtárban új tematikus kiemeléseket hoztak létre 
egy külön teremben könyvállományukból. A népszerű könyvek kölcsönzéséhez, a 
raktári rend biztosításához nagy segítséget nyújt a könyvek jelzetelése mellett a 
téma feltüntetése a könyvön: „Romantika”, „Krimi”, „Tini”. Az új beszerzések 
felirattal való ellátását a döntés pillanatától a feldolgozó osztály végzi, ám a már 
meglévő könyveket is feliratozni kellett. 3 önkéntesre bízták a munkát. Először 
mindenki minden munkafolyamatot önállóan végzett (felirat nyomtatása, ragasz-
tása, a könyv polcon való elhelyezése). Hamar rájöttek az önkéntesek azonban, 
hogy mennyivel hatékonyabb, ha egy-egy folyamatot önállóan végeznek: 1 fő nyom-
tatott, 2 fő pedig 2 különböző témában ragasztott, s elhelyezte a könyveket a 
polcon a raktári rendben.

HELYETTESÍTÉS, KAPACITÁS
A napi munkavégzés előre meghatározott terv, beosztás szerint zajlik. Csakúgy, 
mint a munkatársakkal, az önkéntesekkel szemben is alapvető követelmény, 
hogy munkavégzésük akadályoztatása esetén értesítsék az intézményt, lehető-
leg az önkéntes koordinátort, esetlegesen új időpontot megjelölve az önkéntes 
tevékenység végzésére.

A kritikus feladatvégzési pontokon, ahol esetlegesen az óránkénti pihe-
nőidő, az ebédszünet, vagy egyéb teendő akadályozná a folyamatos szolgálta-
tásnyújtást, érdemes egyszerre két önkéntest egymás mellé beosztani rendsze-
resen. Ez számukra is nagyobb biztonságot adhat tevékenységük végzése során, 
s a nehéz helyzetek megoldásakor is tudnak egymástól segítséget kérni, pl. egy 
múzeumi információs pultban.
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Életünk minden tevékenységét átszövi a folyamatok egymásba kapcsolódása. 
Ennek megfelelően a kulturális intézményekben zajló munka is a szolgálta-
tásokat létrehozó folyamatok és tevékenységek sorozata. Eközben különböző 
eszközöket használunk, s egymással együttműködve szervezetet alkotunk. A jó 
szervezés jellemzője a folyamatok, szervezetek hatékony kialakítása, fenntar-
tása. A folyamatszemléletű gondolkodásban rejlik a szervezet, intézmény mű-
ködésének hatékonysága. Tevékenységeinket jól áttekinthető folyamatokra kell 
bontani, és azokat megfelelően szabályozni. Ennek érdekében nagy hangsúlyt 
kell fektetnünk a munkaerő bevonására, képzésére, valamint tréningek, konzul-
tációs alkalmak biztosítására, hogy fejlődő tudása felhasználásával mindenki 
részt vehessen az intézményi szolgáltatások kialakításában, működtetésében, 
hatékonyságának fejlesztésében. Az önkéntes tevékenységet is ebbe a folyamat-
láncba kell bekapcsolnunk.

Össze kell tehát gyűjtenünk az intézmény tevékenységét szabályozó me-
chanizmusokat, ezek közül kiemelni a stratégiai célok eléréséhez szükséges 
kulcsfontosságú szolgáltatásnyújtási folyamatokat. Az így létrejövő intézményi 
folyamattérképen már kijelölhetjük azokat a tevékenységeket, amelyeken az ön-
kénteseket hatékonyan bekapcsolhatjuk munkánkba, másfelől összeáll az a tevé-
kenységkínálat, melyet az intézmény felhasználhat az önkéntesek toborzásánál.

Ez a folyamatelemzés nagy segítség a mindennapi munkában is, mivel 
a minőségbiztosítás jegyében elkészülő folyamatábrák, leírások konkrét segít-
séget nyújtanak egy-egy tevékenység elvégzésében, útmutatóként is szolgálnak.

Az intézményi önkéntesek napi feladatait az alkalmazottak feladatai 
után állapítjuk meg, vagyis az önkéntesek gyakorlatilag kisegítőként vagy asz-
szisztensekként tevékenykednek. Ahhoz, hogy az önkéntesek szerepe ne csök-
kenjen, az intézményeknek kreatívnak kell lenniük az önkéntes feladatok meg-
határozásánál. Ebben fontos motívum figyelembe venni az önkéntes speciális 
képességeit; azt, hogy milyen többletet nyújthatnak számunkra.

Az önkéntesek napi munkarendje a következőképpen zajlik:

Tevékenység
felvétele

Megérkezés

Adminisztráció Tevékenység
elvégzése

Önkéntes
koordinátor
irányítása,
közreműködése

pl.: jelenléti ív
Önállóan vs.
mentori
támogatással
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2.  javítani a jövőbeni teljesítményt, az újratervezés, az esetleges módo-
sítás igényével

3.  szorosabbra fűzni az önkéntes és a szervezet közötti kapcsolatot a 
kölcsönös kommunikáció által

4.  visszatekinteni egy adott időszak eredményeire (például éves értéke-
lés), és azt megünnepelni

5.  rendezni a programmal kapcsolatos információinkat, a tényeket, sta-
tisztikákat.

Attól függően, hogy milyen célból kerül sor értékelésre, azt egyéni vagy csopor-
tos formában is megtehetjük. Az 1-3 fő, esetén egyéni, míg 4-5 fő esetén a cso-
portos értékelés a jellemzőbb. Érdemes azonban belegondolnunk abba, hogy egy-
egy eredménynek a csoport előtt való kiemelése mindenki számára motiválólag 
hathat, ahogy egy-egy nehéz eset nyugvópontjának a megtalálása, és ennek a 
csoport felé történő visszajelzése is erősítheti a csoport identitását, törekvéseit, 
segítheti a közös nevező megtalálását és elismerését.

Az önkéntes tevékenység számontartásának alapja az, hogy az valamilyen 
mértékben megfogható legyen – például jelenléti ív alapján önkéntes órákban. A 
vállalt tevékenység a szerződésben rögzítésre is került, de van, hogy csak szóbeli 
megállapodás képezi a konkrét tevékenység végzésének alapját. Mindenképpen 
fontos visszajelezni, hogy a tevékenység az elvárások szerint valósult-e meg. Ve-
gyük számba, hogy mi szolgálhat az ellenőrzés, a számonkérés alapjául:

■  Megállapodás: célszerű írásban is rögzíteni a feladatot, így könnyen 
és az emlékezet torzítása nélkül visszaidézheti bármely fél. A szóban 
elmagyarázott feladatot például érdemes utólag írásban (e-mailben) 
is megerősíteni: pontosan mit, milyen formában, mikorra várunk

■  Jelezzük, hogy kérdés esetén kitől kérhető további segítség, mi magunk 
elérhetőek vagyunk-e

■  Sokat segíthet, ha előre elmondjuk, hogy számunkra miért olyan fon-
tos ez a feladat és a határidő tartása; ez megértést és erősebb motivá-
ciót hozhat a másik oldalon

■  Az önkéntes kézikönyv egyértelműen jó alap az önkéntességgel kapcso-
latos szabályok összegyűjtésére, és az idők során organikusan alakuló 
referenciapont a szervezet és az önkéntesek életében

Előfordulhat, hogy a feladatvégzés nem tökéletes. Személyes benyomásunkban 
és az önkéntes képességében bízva érdemes minden esetben legalább még egy 
próbát tenni. Az őszinteség kifizetődik, ha a jószándék és a támogatás elve 
vezérel bennünket. Így azt is leellenőrizhetjük, hogy esetleg a feladatkiadásban 
volt-e a hiba. Előfordulhat, hogy siettünk, nem győződtünk meg, hogy az ön-
kéntes megértette-e a feladatot. A második próbálkozás során mindenképpen 
figyeljünk a feladatkiadás írásbeli visszakövethetőségére.
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Az önkéntes tevékenységek helyettesítése nehezen megoldható feladat, 
ugyanis a legtöbb kulturális intézményben alacsony a foglalkoztatott önkénte-
sek száma. Ám ha mégis lehetőség nyílik ennek megoldására, az segít abban is, 
hogy az egy időben végezhető tevékenységek számát növeljük. Ezáltal csökken 
a napi munka monotonitása,. Szükség esetén pedig az önkéntesek a hiányzó 
társ munkáját is elláthatják.

Tipp: a Bródy Sándor Könyvtár Galériájában ’56-os interaktív kiállítást szer-
veztek korhű könyvtárral, mozival, irodával, iskolai tanteremmel illusztrálva. 
A nyílt könyvtári terekben értékes műtárgyakat helyeztek el. A Galériában el-
helyezett tárgyak őrzését önkéntesekre bízták. Maga az őrzés egy monoton, sőt 
unalmas feladat is lehetne, de az őrzésen túl az önkéntesekre bízták a kiállítás 
látogatásának adminisztrálását (jelenléti ívek kitöltését), technikai feltételeinek 
biztosítását is (aláfestő zene folyamatos lejátszása, mozifilm indítása a látogatók 
igénye szerint, stb.). Egy rövid képzést követően már nemcsak ezt a feladatot 
látták el, hanem megbízták őket tárlatvezetéssel is. A feladatokat párban végez-
ték. A munkaszervezést magukra az önkéntesekre bízták, melyet úgy oldottak 
meg, hogy kétóránként váltották egymást, bekalkulálva a délelőttös és délutános 
intézményi munkarendet. 2 órán át az egyik önkéntes a kiállítást felügyelte, 
működtette, vezette, tájékoztatta a csoportokat. Eközben a másik önkéntes a 
hagyományos könyvtári munkát végezte a kölcsönző terekben, besegítve a polc-
rend helyreállításába vagy az internethasználatot szabályozó Netcafé rendszer 
működtetésébe. 2 óra elteltével cseréltek. Szolgálatukat úgy irányították, hogy 
nemcsak az intézményi munkarendet tartották szem előtt, hanem egymás napi 
elfoglaltságát, időbeosztását is. Távollétük, betegségük idején viszont helyettesíte-
ni tudták egymást, ahol elsődleges feladatukká lépett elő a kiállítás működtetése.
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Az önkéntes tevékenység végzése során a fentiek szerint törekszünk a világos 
és egyértelmű feladatmeghatározásra, mert hisszük, hogy ez segíti a hatékony 
feladatvégzést. Ugyanakkor az önkéntes motivációjának fenntartásához, a lelke-
sedés megtartásához elengedhetetlen, hogy az elvégzett munkáról visszajelzést is 
adjunk – akár tökéletes az eredmény, akár nem. A diplomatikusan megfogalma-
zott, őszinte visszajelzés minden esetben motiváló, fejlesztő hatású. Közben arról 
sem szabad megfeledkeznünk, hogy a természetesnek vett, minden alkalommal 
tökéletesen teljesítő önkéntesre is jusson időnk: legalább pár mondatban mond-
junk köszönetet, és fejezzük ki, hogy mennyire nagyra értékeljük a segítségét.

Az önkéntes tevékenység értékelésének alapvetően több célja is lehet.

1.  visszajelzést adni az elvégzett tevékenységről, visszacsatolni a vezető-
ség, a munkatársak és a látogatók visszajelzéseit
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A MENTORÁLÓ BESZÉLGETÉS69

„A koordinátor látja át a szervezet önkéntes programját, ő tudja, hogy hova 
hány önkéntes kell, milyen feladatok várnak rájuk és a koordinátor osztja ki a 
feladatokat, míg egy komplexebb program, sok önkéntest foglalkoztató intézmény 
esetén a koordinátor szerepétől elkülönülő fizetett mentor vagy szakmai koordi-
nátor inkább az önkéntes személyével foglalkozik, ő ismeri legjobban az önkéntest, 
segíti, támogatja őt. Kettőjük jó együttműködése, ha egy személyben ötvöződik a 
két szerep, a két szempont egyidejű tudatosítása teszi az értékelést, számonkérést 
teljessé. A mentoráló beszélgetés egy tudatosan felépített, az önkéntes fejlődését 
segítő lehetőség, mely általában a következő kérdések mentén zajlik:

■ Hogyan érezzük magunkat a szervezetben? (ráhangolódást segíti) 
■  Visszautalunk korábbi beszélgetésekre, amik kapcsolódhatnak a mos-

tani időszakhoz. 
■  Értékeljük a feladatokat mennyiségi és minőségi szempontból (mindkét 

fél). Mit csinál, milyen tevékenységben vett részt az utolsó beszélgetés óta? 
■ Milyen problémái voltak/vannak az önkéntesnek? 
■ Hogyan sikerült megoldani a problémákat? 
■ A jelenlegi problémákra megoldási javaslatokat dolgozunk ki közösen. 
■ Az önkéntes pozitív megerősítése (az erősségei, konkrét sikerek) 
■  Miben kell fejlődnie az önkéntesnek? Kitől és milyen segítséget kaphat 

ehhez? 

A mentoráló, értékelő beszélgetések rendszeresek, előre tervezhetőek, emellett lehető-
ség van a spontán beszélgetésekre, számonkérésre, ha a fogadó szervezet, vagy az 
önkéntes részéről olyan probléma merül fel, mely veszélyezteti a sikeres feladatmeg-
oldást, vagy a szervezetre nézve hátrányos lehet.” 
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Amennyiben a második próbálkozás is kudarcba fullad, vagy súlyos el-
lenállásba, esetleg szabályszegésbe ütközünk, általában tehetetlennek érezzük 
magunkat. Pontosan ezekben az esetekben nő meg az önkéntes kézikönyvben 
rögzítettek jelentősége. Később a Kilépés pontban is írunk erről, de előfordul-
hat, hogy az önkéntest eltanácsoljuk a tevékenységtől, más területre irányítjuk 
át, vagy eltanácsoljuk a szervezettől. Mindenképpen érdemes a történteket 
alaposan végiggondolni, és levonni a megfelelő következtetéseket, akár saját 
folyamataink változtatására vonatkozóan.

A nehéz esetekkel kapcsolatos visszajelzésekhez számos eszköz jól jöhet. 
A koordinátor önismerete e ponton kulcsfontosságú. Mi itt most három eszközt 
mutatunk be, mindhárom használatához gyakorlás és sok próbálkozás szükséges.

ASSZERTIVITÁS
Az asszertív kommunikáció során úgy kommunikáljuk a szervezet érdekeit, hogy 
közben nem sértjük meg vele a másik fél (az önkéntes) érdekeit. Azaz együtt-
működésre, partnerségre, mondhatni win-win helyzetre törekszünk elsősorban 
önmagunkért (szervezetünkért) kiállva.

Ebbe belefér az is, hogy megértjük a másik fél nehéz körülményeit, élet-
helyzetét, ugyanakkor el tudjuk mondani, hogy például a harmadik kritikus hiba 
után már nem tudunk több ilyen hibázást felvállalni, ezért ebben a kapcsolatban 
már más megoldást szeretnénk.

Az asszertív kommunikáció egyik alapelve, hogy a saját tapasztalatokat 
és nem a másik felet minősíti, és ehhez kapcsolódóan fogalmaz meg kéréseket, 
vagy hoz és közöl döntéseket.

ERŐSZAKMENTES KOMMUNIKÁCIÓ
Az erőszakmentes kommunikáció a tényeken át, az érzelmek és a szükségletek 
felől közelít meg egy helyzetet. Alaptétele, hogy csakis akkor érdemes használni, 
ha célunk a kapcsolat fenntartása. Alapelve, hogy szükségleteiből eredő érzése-
iért minden ember önmaga felelős. Így elkerülhetjük a másik fél hibáztatását, 
és olyan kreatív megoldást találhatunk egy-egy helyzetben, amely akár saját 
pozíciónk módosításán, akár egy másik féllel, vagy a másik féllel szemben meg-
fogalmazott kérésen alapszik. 

Ez a modell abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a valóság, és az általunk 
észlelt valóság között különbség van. Sőt, észlelésünk különféle érzéseket indíthat 
el attól függően, hogy mire van aktuálisan szükségünk. Az erőszakmentes kom-
munikáció egyik fő célja a megértés megszületése, és a szükséglet kielégítéshez 
szükséges cselekvés azonosítása.

69 Kármán – Kónya 2008. 47.
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Önkéntes tevékenység 
jellege

Összművészeti, gasztronómiai fesztivál, egyéb nagyrendezvény 

során kb. 20-25 önkéntes bevonásával megvalósuló önkéntes 

tevékenység. Nem mindenki rendelkezik kellő információval, 

a nagy létszám miatt félreértések alakulnak ki. Nem egy-

séges a csapat, személyi ellentétek is vannak, ezért nehézkes 

a feladat ellátása.

Az egyik önkéntes több ízben hangosan kinyilvánítja nem-

tetszését a szabályokkal szemben. A rendezvény szünetében a 

többi önkéntes jelzi, hogy ez a viselkedés számukra elfogadhatat-

lan, és ha nem lép ki az illető, ők távoznak a programból.

Könnyűzenei koncerten 5 fő önkéntes közreműködése. 

Az egyik önkéntes véletlenül kárt okoz az egyik értékes hang-

technikai berendezésben.

Kiállításmegnyitón 2 fő önkéntes közreműködik. 

Az egyikük elfelejtette megrendelni az ételeket, italokat.

Szakmai konferencia 3 fő önkéntes közreműködésével. Az egyik 

önkéntes nem az alkalmomhoz illő öltözetben jön a kon-

ferenciára, annak ellenére, hogy az önkéntes koordinátor erre 

felhívta a figyelmet az esemény előtt. Nem megfelelő hangnem-

ben és stílusban kommunikál az érkező vendégekkel.

regisztrálás,  

vendégek fogadása,  

kisebb fizikai munka,  

tereprendezés,  

fellépők kísérése

Részvétel  

az önkénteseknek szóló 

képzésen

vendégek fogadása, ültetése

vendégek részére étel, ital 

előzetes megrendelése,  

a rendezvényen a vendégek 

fogadása 

regisztrálás,  

vendégek fogadása, 

ültetése

Önkéntes – koordinátor közötti félreértés, elégedetlenség, engedetlenség

Önkéntes hibázik, kárt okoz, vétséget követ el

Nehéz helyzet leírása Javasolt megoldás

Előzetesen: Csoportkohézió kontroll, személyi ellentétek kezelése egyéni elbeszélgetések, 

kiscsoportos feladatmegoldások a program előtt. A rendezvényt megelőzően közös 

tájékoztató megtartása. Az önkéntes koordinátor részéről fontos az egyértelmű meg-

fogalmazás, feladatkiosztás. A rendezvény utáni értékelés során a hibák feltárása, 

fejlesztő intézkedések megfogalmazás szükséges.

Helyszínen: az idő és kapacitás függvényében a koordinátor működik tűzoltóként és egyenként 

pontosítja a tennivalókat, példát mutatva be is áll a feladatvégzésbe.

Helyszínen: a koordinátor a csoport együttműködését, figyelmét kéri a tájékoztatás során, 

szükség szerint ezt megismétli. 

Később: Az általános felháborodást kiváltó személyt négyszemközti beszélgetésen tájékoztatja 

a felháborodás jellegéről és megtudja, hogy mennyiben van az érintettben együttműködési 

szándék. A csoportmorál fenntartása érdekében kérhető az önkéntes távozása.

Helyszínen: jegyzőkönvy felvétele a történtekről lehetőleg a jelenlévő biztonsági és techni-

kai szakemberek aláírásával. 

Később: Az önkéntes koordinátor tájékoztatja őt arról, hogy a nem szándékos károkozása foly-

tán mennyi anyagi kárt okozott és arról is, hogy a szervezet kötelessége a hangtechnikai 

berendezést megjavíttatni, annak költségét kifizetni és körültekintő munkavégzésre hív-

ja fel a figyelmét. Az utóbbi a csoport előtt megismételhető.

Helyszínen: A rendezvény előtt a szakmai feladat ellátásáért felelős kolléga (lehetőleg a 

mulasztó önkéntes közvetlen segtségével) beszerzi azokat. 

Később: a rendezvény után egyéni elbeszélgetés keretén belül, illetve a rendezvény értékelésekor 

felhívja a figyelmét az önkéntes koordinátor arra, hogy az elvállalt feladatokat elkötelezet-

ten és kellő felelősséggel lássa el, felvilágosítja továbbá a rendszeres mulasztások esetleges 

következményeiről, melyek az önkéntesönkéntes kézikönyvben már rögzítésre kerültek.

Előzetesen: az önkéntesek figyelmét felhívni arra, hogy az előzetes tájékoztatón elhangzott infor-

mációk fontosak, azoknak kulcsfontosságú szerepük van. 

Helyszínen: az önkéntes „hatástalanítása”, áthelyezése olyan pontra, ha van ilyen, ahol a vendé-

gekkel nem kerül közvetlen kapcsolatba, mégis tud segíteni. Közvetlenül a vendégek érkezését 

követően direkt magyarázattal szolgálni. 

Később: csoportos értékelés keretében társai viselkedését, problémamegoldó képességét, együttműkö-

dési szándékát példaként kiemelni, valamint megemlíteni a tapasztalt mulasztást és megoldását.
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Rejtvényfejtő klub házi versenyén 1 fő önkéntes közreműkö-

dik. Nem jelenik meg az önkéntes a rendezvényen és nem 

is értesíti előzetesen az önkéntes koordinátort a hiányzásáról.

A könyvtárban 2-3 fő segédkezik az Ünnepi Könyvhét során. 

Egyikük megbetegszik, hollétéről nem tudnak, a rendezvény 

előkészítése elmarad.

Az információs pultban egymás mellett két önkéntes lát el 

szolgálatot. A nyitva tartás utolsó órájában érkező látogató-

nak a pénztár már nem tud jegyet kiállítani. Az önkéntes 

átadja a látogatónak kitűzőjét, mely belépésre jogosít.

Az egyik intézményi rendezvényen a helyi sajtó az önkéntest 

kérdezi, aki olyan belső információkat is kiad, amelyről nincs 

információja/nincs felhatalmazása.

Helyszínen: a program lebonyolításáért felelős szakmai kolléga megoldást keres önmaga 

vagy más személy személyes és ad hoc feladatvállalása által. Egyúttal azonnal (amint 

lehetséges) telefonon értesíti (megkérdezi) az önkéntest a mulasztásról. 

Előzetesen: érdemes két fő önkéntest kiválasztani fontos esetekben a rendezvényre, akiket 

felkészít a koordinátor az esemény előtt közvetlenül (így már fél-egy órával a rendez-

vénye előtt meg kell jelenniük), illetve váratlan esemény esetén egymást is tudják 

helyettesíteni. Érdemes olyan önkéntest választani, aki közel lakik és kellőképpen 

felkészült és időben is rugalmas. 

Később: érdemes a kézikönyv megfelelő passzusában szabályozni, hogy hány ilyen alkalmat 

tolerál a szervezet.

Helyszínen: a többi önkéntest megkérni, legyenek körültekintőek, ismerve az előre megbe-

szélt, köztük szétosztott feladatokat, rögtön értesítsék a rendezvény szakmai felelősét 

egy feladatkör betöltésének hiányáról, hogy gondoskodhasson pótlásáról. 

Később: a beteg önkéntes figyelmének felhívása arra, hogy legközelebb értesítse a koordi-

nátort kimaradásáról. 

Helyszínen: ha a koordinátor nincs jelen, valószínűleg csak általános felháborodás születik 

a kollégák körében. Ha a koordinátor jelen van, azonnali beavatkozás szükséges. 

Később: Az általános felháborodást kiváltó esetet jegyzőkönyvek felvételével érdemes tisz-

tázni, és írásban bekérni az összes érintettől, hogy mi történt. Ezek eredményeként az 

önkéntest négyszemközti beszélgetésen tájékoztatni a felháborodás jellegéről, mértéké-

ről és okáról. Amennyiben továbbra sem mutat együttműködési hajlandóságot, felkér-

ni a kilépésre. Ha még nincs a kézikönyvben szabály a szervezet általános működési 

elveivel ellenkező önkéntes magatartásról, érdemes azt beemelni.

Később: az eset csak az adásba kerülés után derül ki, amikor már megtörtént a baj. Ezért cél-

szerű az ilyen eseteket megelőzni. Később mindenképp rögzítsük az önkéntes kézikönyv-

ben azokat a szabályokat, amelyek a nyilatkozattételre vonatkoznak, és adjunk egyértel-

mű információkat arra vonatkozóan, meddig terjed az önkéntes hatásköre. Amennyiben 

az önkéntes nem tehet intézményünkkel kapcsolatban nyilatkozatot a felkészítés során 

adjunk tippet (sablon mondatot), amellyel a hasonló helyzeteket elháríthatja.

Segédkezés, egyének  

és csapatok regisztrálása, 

vendéglátás biztosítása

A könyvsátrakban  

könyvárusítás, 

a színpadon rendezvény 

előkészítése, 

besegítés a hangosításba

Információs pultban  

a látogatók segítése

Nyilatkozattétel

Önkéntes hibázik, kárt okoz, vétséget követ el

Önkéntes tevékenység 
jellege

Nehéz helyzet leírása Javasolt megoldás
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Később: Tudatosítani kell az önkéntessel, hogy kettős hibát követett el: nem a betanításkor 

ellenőrizte a folyamatot, hanema munka végeztével, amikor már elmentek a diákok. 

A fennálló hibát olyanokkal végeztette el, akik éppen első tapasztalatokat szereznek 

az önkéntességben, kockáztatva azt, hogy elveszi a kedvét a diákoknak az elvégezendő 

munkától. Ha mégis hiba csúszik a feladat elvégzésébe, s nem veszi észre időben, azt 

neki kell javítania.

Helyszínen: ha a koordinátor nincs jelen, valószínűleg csak általános felháborodás születik 

a látogatóban, az esetleg jelen lévő kollegákban. Ha a koordinátor jelen van, azonnali 

beavatkozás szükséges. 

Később: szóban közösen érdemes tisztázni az esetet az információs pultban végzett tevékeny-

ség után közvetlenül, vagy amint lehet (minél kevesebb idő teljen el a tisztázásig). A ko-

ordinátor egy ilyen beszélgetés során egyenlő megszólalási lehetőséget biztosít mindkét 

önkéntesnek. Az összes érzelmi és faktuális leírást követően összegez, majd a szervezeti 

elvárt működéssel összeveti a történteteket. Cél, hogy a felek egyetértésben álljanak fel, 

és az eset tanulságai csoportszinten eljussanak a többi önkénteshez is. Így a csoport 

kifelé egységes álláspontot tud képviselni legközelebb. Ugyanakkor a koordinátor védett 

környezetet és tisztázási lehetőséget biztosít az érintetteknek.

Dokumentumok raktári 

jelzettel ellátása a külső 

raktárban

Információs pultban  

a látogatók segítése

A korábban szerzett tapasztalatok alapján egy fő képzett ön-

kéntes mentor irányítja a jelzetelést a könyvtártól távolabb eső 

raktárban iskolai közösségi szolgálatos diákoknál. A diákok 

által vétett hibát újabb diákcsoporttal javíttatja. Az ön-

kéntes nem veszi észre a diákcsoportnál, hogy a jelzetek nem 

a megfelelő helye kerültek (a könyv gerincének közepére és 

tetejére), csak a munka végeztével. A következő alkalommal a 

raktárba érkező újabb csoport diákkal veteti le a rossz helyre 

került jelzeteket, és felragasztatja a megfelelő helyre. Az ön-

kéntes elmeséli a történteket a raktár ellenőrzésekor.

Az információs pultban egymás mellettmellett két önkéntes lát 

el szolgálatot. Az érkező látogató által kért információban nem 

egységesek, a látogató előtt nézeteltérés támad közöttük.

Önkéntes hibázik, kárt okoz, vétséget követ el

Önkéntesek közötti nézeteltérések

A koordinátor a feleket meghallgatja, a problémás eseteket felkutatja, utánajár, majd a tisztázás, 

és az önkéntes csapat általános megítélése és tisztázása érdekében összehívja a belső munkatár-

sakat egy műhelybeszélgetésre, ahol közösen megvitatják az önkéntesekkel kapcsolatos visszajel-

zési lehetőségeket, a rájuk vonatkozó szabályokat, és ha szükséges, újakat hoznak.

Egy (néhány) felháborodást kiváltó esetet követően a kollé-

gák között elindul az a szóbeszéd, miszerint az önkéntesek 

rosszul végzik a munkájukat. (fenti kitűző átadási eset folyo-

mányaként)

Az információs pultban 

önkéntesek segítenek

Kollégák rosszallása az önkéntesekkel szemben

Önkéntes tevékenység 
jellege

Nehéz helyzet leírása Javasolt megoldás
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4.8.1. Mit szolgál a folyamatos képzés?

A folyamatos képzés célja és eredményének tételezése az intézmény és az önkéntes 
szempontjából eltérő lehet, de egy közös érdeket jelenít meg: mindkettő fejlődik. 

Mik is lehetnek a folyamatos képzés alapvető céljai és hozadékai?

■  az intézményi célokat az önkéntesek által elvégzett szolgáltatásokkal 
megbízhatóan elláthassa és vállalhassa az intézmény

■ a feladatvégzéshez szükséges (szak)tudás frissítése
■ a feladatvégzéshez szükséges (szak)tudás megszerzése és ellenőrzése
■  a feladatvégzés során megszerzett és szerezhető tudások, készségek 

tudatosítása és tudatos használata
■  önkéntesek kinyilvánított felelősségvállalása a tevékenység szaksze-

rű ellátására a részvétel által, egyúttal a szervezet kinyilvánított 
felelősségvállalása önkéntesei felé

■  a korábbi tevékenység során megszerzett tapasztalatok, élmények 
rendszerezése 

■ önellenőrzés és korrekciós lehetőség 
■  felgyűlt érzelmek ventilálása, a csapat megtartó erejének megélése, 

közös megoldások keresése
■  a folyamatosan változó csapat identitásának alakulása, a csapattagok 

megismerkedése
■ az élethosszig tartó tanulás megélése
■  a szervezet működésének mélyebb megértése, és ezáltal a lojalitás 

fenntartása.

Folyamatos képzés a kulturális és közgyűjteményi intézményekben: az 
intézmény képzési programjában (amennyiben van ilyen) az önkéntesek vegye-
nek részt azért, hogy elméleti ismereteiket, szakmai készségeiket és értékeiket 
kellően magas szintre hozzák, vagy szinten tartsák. 

Folyamatos képzés az önkéntesek számára: biztosítja, hogy az önkéntes 
egy képzési szakaszt befejezve, folyamatosan magasabb szintű képzésben tud 
részt venni. Ez az élethosszig tartó tanulás egyik formája is, hiszen az önkéntes 
tevékenység szerepét nem csak a közjó, hanem az egyénre vonatkozó önfejlesztő 
hatásai miatt is hangsúlyozni kell. A felnőttek, önkéntes tevékenységeik alkalmá-
val, számos tapasztalattal, élménnyel gazdagodnak, melyek az élethosszig tartó 
tanulás paradigmája szempontjából a tanulási folyamataik részévé válnak.

4.7. Nehéz helyzetek kezelése

Az önkéntes koordinátorok számára a legnagyobb fejtörést azok a helyzetek 
szokták okozni, amikor valamilyen feszültség keletkezik két fél, önkéntesek, az 
önkéntes és egy munkatárs, az önkéntes és egy ügyfél, vagy az önkéntessel kap-
csolatban a munkatársak között. Mivel a koordinátor mind az intézmény, mind 
az önkéntesek képviselője, ezen helyzetek egyfajta prést hoznak létre, amelyben 
igencsak kellemetlenül érezheti magát, ha nincsenek objektív fogódzói. 

Az ilyen helyzetekben a legfőbb segítség az írásbeli szabályrendszer, 
a feladatkiadás írásbeli nyoma, vagy írásbeli jegyzőkönyv. Ugyanakkor tény, 
hogy az érintettek érzelmileg a helyzetekbe bevonódnak, és személyiségtől füg-
gően nehezen oldódnak fel a nézeteltérések, és esetleg keserű élménnyé válnak. 
Ennek elkerülése érdekében a koordinátornak képesnek kell lennie egy tisztázó 
beszélgetés levezetésére és a két vagy több fél közötti moderálásra.

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, felvillantunk néhány nehéz 
esetet, amelyek előfordultak intézmények önkéntes programjaiban, és általá-
ban váratlanul és felkészületlenül érték a feleket. Az alábbiakban megkísérlünk 
némi támpontot nyújtani esetleges kezelésükhöz.

4.8. Folyamatos képzés, szupervízió

A kulturális intézmények önkéntes menedzsment tevékenységének az egyik legne-
hezebb feladata az önkéntes munka megszervezése. Az önkéntesek toborzása, kivá-
lasztása, bevezető képzése után azt gondolhatná az intézmény, hogy a szervezet te-
vékenysége iránt erősen elkötelezett és motivált önkéntesekkel már könnyebb lesz 
a folyamatos, hosszú távú együttműködés. Azonban itt kell a legjobban figyelni arra, 
hogy az eddig bevont önkéntesek továbbra is motiváltan, rendszeres részvétellel az 
intézményhez kötődve, elhivatottan működjenek közre az intézmény, egyben saját 
céljaik elérésében. Számos szervezet önkéntes programja bukik el ezen a ponton.

A motiváció hosszú távon való fenntartásában az egyik fő megoldás az 
önkéntesek folyamatos képzése, amellyel nemcsak az intézményhez és a tevékeny-
ségi körhöz való kötődés válik egyre szorosabbá, hanem mind az intézmény, mind 
az önkéntes érdeke érvényesül a folyamatos fejlődés tekintetében. 

Az intézmény folyamatosan fejleszti humánerőforrását. Nem laikus, idő-
szakos és instabil önkéntes tevékenységet tudhat magáénak, hanem szakszerű, 
képzett, rendszeres, megbízható önkéntességgel számolhat. Az önkéntes fejleszti 
szakmai és személyes kompetenciáit, bővülnek az ismeretei, fejlődnek a képes-
ségei. Alakulnak az intézményhez, a saját tevékenységi köréhez és közösségéhez, 
a kulturális szektorhoz, és tágabb értelemben a közösségi részvételhez köthető 
attitűdjei. A társadalmi részvétel előmozdítása, fenntartása a közművelődési és 
közgyűjteményi intézményekben tehát nem egyszerű folyamat, de hosszú távon 
az intézmény és az önkéntes is profitál belőle. 
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■ (Tárlat)vezetések
■  Csapatépítés, teammunka fejlesztési tréning, ennek részeként önis-

meret
■  Tűz- és munkavédelmi oktatás – ugyanolyan rendszeres ismétléssel, 

mint a fizetett alkalmazottak körében

Szakmai képzési elemek:
■  Tréning (frissített kommunikációs, önismereti, kulturális menedzs-

menti tartalommal, az aktuális igények szerint)
■  Kommunikációs, előadási, tárlatvezetési technika (továbbképzés jel-

leggel)
■ Projektmenedzsment tréning
■ Rendszerezési technikák ismertetése (könyvtárban)
■ Területenkénti szakmai műhelyek, tréningek
■  A szervezet szolgáltatásainak időszakos változásához kapcsolódó tu-

dásfrissítő kvízek (kiállításokhoz, új kiadványokhoz kapcsolódóan), 
találkozók, vezetések

Tipp: a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjában részt vevő infopultos önkén-
tesek részére rendszeres képzési alkalmakat szerveznek a koordinátorok. Az évente 
megrendezendő kommunikációs képzés, illetve általános képzés során a koordiná-
torok saját tapasztalataik figyelembevételén túl a mentorokon keresztül igyekeznek 
a csapat igényeit felmérni, és a képzési napot ennek megfelelően alakítani. Fontos 
a programot kellően vonzóvá tenni ahhoz, hogy az önkéntesek a szabadidejükből 
még egy teljes napot rááldozzanak a szervezetben végzett önkéntes tevékenységre. 
Így volt már a palettán szerepjáték (a nehéz, problémás esetekből), oktatófilm (a 
hibás önkéntes magatartás hangsúlyos és már vicces megfogalmazására és közös 
elemzésére), kincskereső játék jellegű felfedezése a gyűjteménynek, és számos egyéb 
képzési elem. A programban régebb óta résztvevő önkéntesekkel szemben kifeje-
zetten kihívásként élik meg a koordinátorok a képzések folyamatos megújulását, 
naprakészségét, ugyanakkor a közös megértési és készségi szintek megteremtésének 
intézményi szükségletének kettősségét.

4.8.2. A folyamatos képzés sajátosságai és módszerei

Az önkéntesek napi munkavégzése során észlelt fejlődése sokszor nem tudatosodik. 
A képzési alkalmak során a nem formális és informális jelleg kerül előtérbe. Se-
gítségként, Werquin szempontjait70 figyelembe véve, könnyen különbséget tudunk 
tenni a tanulás / képzés különböző formái között. A tanulás jellemzőit a formális, 
a nem formális vagy informális jelleg szerint az alábbi táblázat foglalja össze.

Egy múzeum képzési palettáját a 8. sz. Melléklet példázza. Ugyanakkor a korábbi, 
bevezető képzést bemutató fejezethez hasonlóan, itt is összefoglaljuk a teljesség 
igénye nélkül a lehetséges képzési elemeket.

Általános képzési elemek:
■  Előadás vagy workshop a kulturális intézményrendszer mélyebb réte-

geiről (pl. egyes osztályok működéséről) 
■  Általános információs tréning vagy kvíz – ismételve, periódikusan 

frissített tartalommal
■  Körséta, körbevezetés a szervezetben – ismételve, mert a szervezet éle-

tébe lazán kapcsolódó, az intézményben kis rendszerességgel megjelenő 
önkéntes bizonyos ismeretei kikophatnak, emlékei a szervezet egyébként 
jelentős részéről megfakulnak, és ennek frissítése különösen fontos lehet

70 Werquin 2007.
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A tapasztalati tanulás modellje Kolb és Fry72 nevéhez fűződik, amely a 
megismerés kérdéskörével foglalkozik. Ez a modell segíthet az önkéntes tevékeny-
ségek által elérhető kompetenciafejlődést értelmezni. Az elmélet szerint a tanulást 
úgy kell értelmezni, mint négy ciklust. A felnőttnek, annak érdekében, hogy ered-
ményt érjen el, négyféle képességgel kell rendelkeznie: konkrét tapasztalatszerzés, 
elvont fogalomalkotás, visszatükröző megfigyelés és aktív kísérletezés.73

A problémamegoldó stratégia szintén jó értelmezési keretet nyújthat 
a cselekedve tanulás, vagyis az önkéntes tevékenységek közbeni kompetencia 
fejlesztésre. (John Dewey és Kurt Lewin nevéhez fűződve.) A stratégia lénye-
gét az adja, hogy a tananyag és a gondolkodtatás, cselekedtetés feladatai az 
olyan gondolkodást és cselekvést aktivizálják, amelyek a problémákat észlelik, 
megértik és megkeresik a probléma megoldását. Az ilyen tanulási folyamat ha-
tására kialakul a problémákban gondolkodó, azokat megoldani képes észjárás, 
hozzáállás. A probléma észlelése után elindul a megoldási folyamat, amelynek 
a következő gondolkodási fázisai vannak Dewey szerint: a probléma észrevé-
tele; a probléma meghatározása, exponálása; hipotézis, feltételezés alkotása a 
megoldásra; az előfeltevés kipróbálása; az előfeltételezés igazolása. A problé-
mamegoldó tanítás leghatékonyabb módszerei a következők.

■  Beszélgető módszerek (konzultáció, előadást követő beszélgetés, fórum, 
kerekasztal-beszélgetés, kiscsoportos beszélgetés);

■ Kérdező módszerek (Pl.: interjú);
■  Vitamódszerek (kiscsoportos, panelvita, szakaszos vita, tézisek alapján, 

ötletroham).
■  Szimulációs módszerek (feleletválasztás, esettanulmány, szerepjáték);
■ Együttműködést feltételező módszerek (méhkas módszer, elmeedzés).

4.9. A motiváció változása

Az önkéntesek koordinálása során tudatában kell lennünk annak, hogy az önkén-
tes változik. Alakul a személyisége, folyamatosan új és új tapasztalatokkal, élmé-
nyekkel gazdagodik s ezeket  integrálja; alakul az élethelyzete, az életcéljai; változ-
hat az elégedettsége vagy elégedetlensége a fogadószervezettel szemben; változhat 
a szervezettől kapott segítség mértéke; megváltozhat az önkéntes földrajzi mobi-
litásának a foka.  Az önkéntessége kezdetekor kitűzött célok is változhatnak: a 
korábban kitűzötteket elérte s újakat jelöl ki, amelyekhez illő tevékenységet keres. 

Ahogy azt már korábban leszögeztük, a szervezetnek van hatása arra, 
hogy az önkéntessel kialakult kapcsolata mennyire lesz hosszútávú, és részben 
arra is van hatása, hogy az önkéntes kezdeti motivációi mennyiben és milyen 
irányba alakulnak. 

4.8.3. A felnőttek tanulása 

Ahhoz, hogy a felnőttek tanulását megértsük, segítsük és irányíthassuk, Zrinszky71 
szerint két változót kell, megértsünk a tanulási teljesítmény vonatkozásában.

■  A meglévő kompetenciát (a tudás és alkotóképesség mennyisége és 
minősége) és a

■  tanulékonyságot (megújulási képesség), amely függ a motivációtól, 
a tudás hasznosításától, a meglévő tudástól (műveltség, képzettség), 
társadalmi feltételektől.

A felnőtt tanuló jellegzetességei:
■ A szándékos és a megosztott figyelem begyakorlott
■ A gondolati emlékezés 40-50 éves korig csúcsszinten marad
■ Jellemző a tudatos, rendszeres, szándékosan irányított képzelet
■  Átfogó, széles, hajlékony, gyors és gyakorlatias gondolkodás jellemzi 

a felnőttet
■  A produktív cselekvés vágya észrevehetően nagyobb a reprodukálás 

igényénél
■  A felnőtt praktikus, a szó igazságát, az elmélet gyakorlati hasznát 

firtatja
■  A közügyek iránt érdeklődő, több telik tőle, mint amire magának 

szüksége van
■  A felnőttet a tervezés igénye vezérli, előrelátó, a jelent és jövőt együtt 

mérlegelő.

Az eredményes tanulás öngerjesztő jellegű lehet az önkéntesek képzési alkal-
maival. Megerősítést kaphat az önkéntes, ahogy a tanulás örömét átéli. Ez 
fokozza az önbizalmát, elvezethet az igénynívó emelkedéséhez, nőhet az érdek-
lődés intenzitása és köre, valamint a tanulási motiváció. Pozitív visszacsatolási 
mechanizmusként pedig tovább nő az eredményesség és a sikeresség.

A tanulás visszatartó tényezői felnőttkorban:
■  Nincs világos cél, általános, távoli – így ha vonzó is, de irreális szá-

mára a képzési cél megvalósítása.
■  Nem kap kellő időben visszacsatolást a tanulás eredményességéről.
■ Nem felnőttként kezelik.
■ A képzési rend nem veszi figyelembe az életkörülményeit.
■  Rossz csoportlégkör, túlzott teljesítménykényszer, versenyszellem, 

esélyegyenlőtlenség.

71 Zrinszky 2005.

72 Kolb – Fry 1975.

73 Nagy 2011.
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A Szépművészetiben végzett felmérés megerősítette a motivációk más-
hol is megfigyelhető alakulását, különösen a régi és új típusú önkéntességre 
visszagondolva, a kategóriák homogenizálódását, egybemosódását. Az időseb-
beknél megfigyelték, hogy az eredetileg új típusú motivációként besorolt önfej-
lesztés az évek múlásával jelentősebb motiváló tényezővé vált, míg a fiatalab-
bak számára a régi típusú motivációs faktor, a közösség került előtérbe.

Ez egybecsenghet azzal is, hogy míg kezdetben jellemzőbbek a hasznosság 
elvén való önkéntes motivációk, később az érzelmi elköteleződés fontosabbá válik. 
De annak a tendenciának is megfeleltethető, hogy az életkor előrehaladtával 
csökken a karrierrel összefüggő motiváció, és előtérbe kerülnek a társas célok, 
illetve nagyobb hangsúlyt kap az idő múlásával a morális cél és a közösség.76

Általános javaslatként Dorner László szavait idézve foglalhatjuk össze a 
motiváció változásának tanulságait az önkéntes koordinátorok részére.

■  Nem elégséges a motivációkat és az önkéntes képességeit csak a 
toborzást követő első interjún felmérni, azok folyamatos monitoro-
zása kiemelkedő fontosságú

■  A jó hangulatú, összetartó szervezet és a nyitott szemléletű, magas 
szociális kompetenciákkal bíró önkéntes koordinátor lehetővé teszi a 
motivációkban bekövetkezett változások okainak mielőbbi azonosítását

■  Már az önkéntesség elkezdésekor érdemes integrálni az új tagot 
a csapatba, és ugyanilyen fontos a kliensekkel való kapcsolat 
erősítése, esetleges kezdeti kudarcok esetén érzelmi támogatás (a 
lemorzsolódást elkerülendő).

■  Fontos, hogy a szervezet alapvető, de ugyanakkor egyedi tagjának 
érezhesse magát az önkéntes, aki az érdeklődési köre alapján választ-
hat önkéntes tevékenységet

■  Ezért nem csak az önkéntességgel összefüggő, hanem az önkéntes 
érdeklődési köreire, társas aktivitására vonatkozó kérdésekre is ér-
demes kitérni.

■  Ezt követően kipróbálhatunk több lehetőséget is a változtatás érde-
kében (pl. több felelősség, kihívás, döntési jogkör és magasabb szintű 
autonómia biztosítása az önkéntesnek, ha erre vágyik).

■  A szervezeten belüli önkéntes szerepek változtatása bizonyos idő-
közönként ajánlatos a kiégés és motivációvesztés elkerülése érdekében.

■  Ha fejlődnek a képességei, új aktivitás ellátására is alkalmassá válik 
(lásd nagyobb felelősség)

■  Minél szélesebb körű tréning lehetőségek biztosítása az önkénte-
sek számára annak érdekében, hogy bővíthessük képességeiket, ez-
által az általuk ellátható önkéntes tevékenységek repertoárját (kom-
petenciaérzés).

Szervezeti szinten fontos tudatosítani, hogy az évek óta velünk tartó ön-
kéntes munkaerőnek magas az értéke. A szervezet is rengeteg energiát fordított a 
kapcsolatra,és ebből következően az önkéntes tevékenység minőségének alakítására. 
A tudatos megtartás érdekében egyénenként érdemes leülni az önkéntesekkel, akár a 
korábbi Értékelés fejezetben bemutatott mentoráló beszélgetés technikáját használva.

A motivációkutatás szakirodalma nagyon gazdag, a motiváció változását 
azonban kevesebben kutatták. Két kutatási eredményt mutatunk be röviden, hogy az 
érintett szervezetek, koordinátorok tapasztalatai számára perspektívát jelöljünk ki. 

A kezdeti (csatlakozáskori) és a későbbi (1 éves önkéntes tevékenység utá-
ni) motivációit veti össze egy kutatás a kórházi önkéntesek körében.74 Hasonló 
kísérlet történt pár évvel később a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjá-
ban 5-7 éve önkénteskedők körében75 is.

74 Meggyes – Murányi 2010. 79-80.

75 Csordás 2014. 9.
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76 Dorner 2016.
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Így fokozottan összehangolódnak a célokkal, hatékonyabbá válik munka-
végzésük, megtalálják saját helyüket az intézményi hierarchiában. Eközben tetten 
érhető a „közösségi szellem” épülése, a közösséghez tartozás érzése.”

Ha intézményi szinten az önkéntes programot összekapcsoljuk az önkéntesek 
csapatépítésével, munkánk nyomán hatványozódnak erőink. Ehhez a legfonto-
sabb az időszerű és megfelelő lehetőségek megkeresése.

A csapatépítés célja a jó csapatszellem kialakítása, melynek alapja a jó 
munkahelyi légkör megteremtése, mely a teljesítmény indirekt fokozására is 
hatással van. Egy csapat építésének kiindulópontja a tapasztalati úton letisz-
tult, bevált, közösen kimunkált módszerek alkalmazása, melynek elengedhetet-
len feltételei a közösen megbeszélt megegyezések, ezek következetes alkalma-
zása, ha szükséges, a korrekciók megtétele.

4.10.1. Miért jó, ha van önkéntes csapatunk?

Minden intézmény érdeke, hogy önkénteseiből összetartó, az intézmény felé 
elkötelezett csapatot építsen. Az önkéntesek motivációi között gyakran szerepel, 
hogy azért maradnak hosszú ideig egy adott intézmény munkatársai, mert jól 
érzik magukat az adott közösségben. Ezek szerint a csapathoz, a közösséghez 
tartozás igénye és érzése fontos motivációs tényező a számukra. 

A csapattá válás igénye megfogalmazódhat:
1. az intézmény felől
2. az önkéntes koordinátor felől
3. az önkéntesek felől.

Az intézményi oldalról, általában felülről jövő csapatépítési igényre gyakran profesz-
szionális csapatépítő tréningeket szerveznek akár az önkénteseknek, akár a mun-
kavállalóknak és az önkénteseknek közösen. Amennyiben van az intézménynek jól 
bejáratott csapatépítő programja, családi napja, érdemes az önkénteseket is elhívni 
ezekre, mert így lehetőség van arra, hogy a fizetett munkavállalók és az önkénte-
sek találkozzanak, és megismerjék egymást. A koordinátornak is elemi érdeke és 
felelőssége, hogy az önkénteseket jól tudja irányítani, ezt pedig gyakran könnyebb 
megtenni, ha van egy összetartó csapat. A legérdekesebbek az „alulról szerveződő”, 
az önkéntesek által életre hívott közösségi alkalmak, akár az intézmény falain kívül 
is. Örömteli eredmény, ha az önkéntesek közös programokat szerveznek, hiszen 
az a jól működő csapat és a jó közösség ismérve, amely sokak számára motiváló 
tényezőként hat. Az ilyen kezdeményezéseket (ha igény van rá) az intézmény is 
támogathatja. Például: ha az önkéntesek saját „klubot” szerveznek magunknak (pl. 
kézműves klub, könyvmoly klub), az intézmény helyszínt biztosíthat nekik. 

Ne felejtsük el, hogy a közösségi összetartás alkalmai nemcsak a 
motivációt növelik, de az önkéntesek megbecsülésének is remek eszközei!

Az egri Bródy Sándor Könyvtár önkéntesei számára a tevékenységük többek 
között az alábbi hasznokkal jár:

■ egy jó csapat részei,
■ kommunikációs készségeik fejlődnek, 
■ személyes kapcsolataik javulnak.

4.10. Csapatépítés

A csapatépítés már közvetlenül az intézménybe lépés pillanatától kezdetét ve-
szi. A csapatban végzett munka nemcsak megnöveli az elvégzendő munka haté-
konyságát, de biztonságérzetet is ad. Tudom, hogy van kire támaszkodnom; ha 
elakadok, kérhetek segítséget. A problémák megoldásához számtalan variáció 
kínálkozik. Ha látom a körülöttem lévők teljesítményét, akkor el tudom helyez-
ni a skálán saját teljesítményemet, ösztönzést, segítséget kapok a minőségi 
munkavégzéshez az ők korábbi tapasztalatai alapján. 

Tipp: A Bródy Sándor Könyvtár a belépés pillanatától kezdve törekszik arra, hogy 
az új alkalmazottakat, közfoglalkoztatottakat vagy önkénteseket folyamatosan be 
kell vonni a könyvtári közösségbe, s meg kell nekik mutatni, hol kapnak helyet a 
könyvtár életében.

„Ha az a szerencsés helyzet alakul ki, hogy könyvtárba egyszerre több önkéntes 
jelentkezik munkára, képzésüket egy csapatépítő tréninggel kezdik. A bemutatkozás is 
kapcsolatteremtő, kommunikációs játékokkal történik, ennek része a csoportalkotás. 
A könyvtári terekkel, munkafolyamatokkal ismerkedés kiváló eszköze a könyvtártú-
ra. Ezt egy „akadályverseny” formájában képzeljük el, ahol az egyes „állomások” a 
könyvtári részlegek. A részlegekben könyvtáros kolléga tájékoztatja a csoportokat 
az alapvető könyvtári ismeretekről: a raktári rendről, a tárolás sajátosságairól, a 
részlegekben tárolt dokumentumtípusokról. Ezután a hallottakhoz kapcsolódóan fel-
adatokat kell megoldaniuk, bevetve a csoport kreativitását is.

Feladattípusok: könyvek megkeresése a polcon a raktári jelzet alapján a Köz-
ponti Könyvtár kölcsönző termeiben, Gárdonyi titkosírásának megfejtése az író által 
használt kódolás segítségével a Helyismereti Gyűjteményben, CD-k, DVD-k megta-
lálása a Zenei Gyűjteményben, szótárhasználat az Idegen Nyelvi Gyűjteményben, a 
Gyűjteményszervező Osztályon pedig kipróbálhatják ügyességüket: hány könyvsarkot 
ragasztanak be a könyvekbe 1 perc alatt.

A csapatépítés tovább folyik a munkavégzés során. Az önkénteseket bevon-
juk a rendezvények előkészítésébe, ahol nemcsak saját munkájuk, hanem a szak-
könyvtárosok munkájának részleteiről is tájékozódhatnak. Az év végi karácsony 
előtti összdolgozói értekezletre meghívjuk őket, tájékozódhatnak arról, hol tart a 
könyvtár, milyen célkitűzései vannak a következő évre. Részt vehetnek a könyvtáros 
egyesületi szabadidős programokon (bükki séták, kerékpártúrák).
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1. a csoportalakulás (forming)
2. az erőviszonyok próbája, a vihar vagy harc ideje (storming)
3. a normaképzés (norming)
4. a teljesítés és hatékony munka ideje (performing)
5.  újraformálódás szakasza, főleg új tagok érkezésekor, vagy régiek ki-

válásakor (re-forming)

Schattenhofer/König79 a fenti modellt fejlesztette tovább, és egyfajta ingaha-
tásról, ciklikusságról számol be. A komfortos, kellemes légkörű időszakok a 
feszültebb időszakokkal váltják egymást, egyre nagyobb kilengéssel. Csoport-
vezetői szerepét a koordinátor akkor teljesíti be legtökéletesebben, ha az éppen 
aktuális irányt, a negatív vagy pozitív hullámot erősíti.

Tipp: a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programjának létrejöttekor, 2006 szeptem-
berében még nem létezett az önkéntesekre egységesen vonatkozó írott szabályrendszer. 
Önkéntes kézikönyv formájában a koordinátor ezt a hiányosságot úgy pótolta, hogy 
kb. két hónappal a csoport megalakulását követően egy kézikönyv-tervezetet küldött 
konzultációra a bevont önkénteseknek. Az egyikük gyors kör e-mail válaszában 
felháborodásának adott hangot, miszerint az önkéntesen vállalt tevékenységet még 
szabályozni is szeretné a szervezet. Ugyanakkor az emailnek köszönhetően, hama-
rosan sorra érkeztek a csoporttagok reakciói, többségükben megerősítve a program 
szabályozásának szükségességét. Így az említett esetben az 1-3. szakasz a megalaku-
lás idején kb. három hónapot vett igénybe.

Úgy gondoljuk, hogy minden csapatnak szüksége van egy világos leírásra arról, mi 
is az ő célja, küldetése. Ahogy a példából is jól érzékelhető: ha a csapat szembesül 
a kihívásokkal, együttesen kezd megoldásba, kezd összekovácsolódni. Ehhez fon-
tos az egyetértés a közös célokban, szabályokban, a megfelelő minta és követés a 
közös kommunikációs stílusban. Az összetartást segíti, ha világosak a távlatok: a 
csapat vezetője rendelkezzen a csapatra vonatkozó stratégiával, a jövő tervezésével.

Minden folyamatot zárjon értékelés, melynek része a pozitívumok ösz-
szegzése, tanulságok levonása, szükséges korrekciók világos megfogalmazása. 
Ezek után érdemes a letisztult eredményeket a gyakorlatba beépíteni. 

Az önkéntes csapat létrejöttét követően is fontos a tudatos csapatépítés, 
ekkor ezt a folyamatot már a szükségletek feltérképezése előzi meg. A csapat-
építés kihívása abban áll, hogy megértsük, miként is működik a team. 

VEZETŐK SZEREPE A CSAPATÉPÍTÉSBEN
Egy hatékony csapatnak támogató környezetre van szüksége. Kellenek különféle 
készségek, célirányosság, és szükség van arra is, hogy a csapattagok kommuni-
káljanak egymással, tanuljanak az interakcióból. A csapat kialakítása, építése 

4.10.2. Mit tekintünk csapatépítésnek? 

A legtágabb értelemben csapatépítésnek neveznek minden közösen eltöltött 
időt, legyen szó akár mulatozásról, wellnessről, sportról vagy bármi másról. 
Nem biztos azonban, hogy egy jó hangulatú esemény önmagában képes cso-
portfolyamatokra hatni. A csapatépítés legfontosabb célkitűzései között szere-
pel, hogy fókuszáljon a csapatmunkára, erősítse az egymás közötti bizalmat és 
kötődést, hasson az egymás közötti kommunikációra és az együttműködésre. 
Kézzelfogható eredménye lehet, hogy a csapatépítés következtében növekszik 
a csapat teljesítménye, de esetünkben kritérium az is, hogy növekedjék a cso-
portbizalom és az elköteleződés szintje.

A csapatépítés céljai és hozadékai az alábbiakban foghatók meg:
■ segíti a kapcsolatépítést, erősíti a munkatársi viszonyokat
■  a személyközi interakciókat hatékonyabbá teszi, javul a csapaton belüli 

kommunikáció
■  összehangol a szervezeti célokkal, ideális esetben a küldetéssel
■ hatékonyabb feladatvégzés
■  segít felfedezni, kifejleszteni és hasznosítani a munkatársak alvó és 

kihasználatlan képességeit
■  ideálisan a szervezeti küldetésnek alárendelt célja van a csapatépítésnek
■ növekszik a csapatteljesítmény
■ nő a csapattagok részéről a felelősségvállalás
■ jobb lesz a munkakörnyezet
■ gyorsabb lesz a válaszkészség
■  kreatívabb, innovatívabb problémamegoldást várhatunk a csapattagoktól.

4.10.3. Csapatépítés lépésről-lépésre

„Három alaptényező van, amely egy csapatot meghatároz: a közös vágyak, a 
specifikus célok és a világos szabályok.”77 Amikor egy új csapat formálódik, 
akkor az a legfontosabb, hogy megismerjék egymást a csapattagok.

A csapat erőviszonyainak alakulását a csapatban való helykeresés sza-
kasza foglalja magába. Érdemes a csapatépítés, az új feladatok elején, köz-
ben és végén figyelemmel lenni az erőviszonyokra, átrendeződésükre, esetleg 
szociometriai felméréssel feltérképezni őket. Az erőviszonyok alakulásának 
megértését segítheti többek között a Tuckman-féle csoportdinamikai modell78, 
amelynek 5 fázisa van:

77 Mitől lesz hatékony a csapatépítés? 2010.

78 Gruppendynamik c2017. 79 SOTE egyetemi előadáson elhangzottak alapján.
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Intézményünk stratégiai céljainak eléréshez a munkatársak és az önkénte-
sek támogató tevékenysége szükséges. Számukra mind fontos a megerősítés. 
Amennyiben nem érzik, hogy feletteseik vagy kollégáik értékelnék a munkáju-
kat, ha nem veszik észre az igyekezetet a legjobb teljesítmény elérése érdeké-
ben, és pusztán eszköznek tekintjük őket a céljaink megvalósításához, akkor 
idővel sokat veszítenek motiváltságukból. 

„A méltó elismerés nemcsak udvariasság, hanem életbevágó emberi 
szükséglet is”, mind társadalmi és személyes vonatkozásban.80 Fontos, hogy 
a köszönetnyilvánítás beépüljön a szervezeti kultúrába; hagyománya, rítusa 
legyen. Ez nem egyszeri alkalom, hanem egy folyamatosan működő őszinte 
megerősítés, mely működhet hivatalos keretek között és spontán megnyilvá-
nulásként is. Amennyiben az elismerési rendszer csupán az önkéntes program 
keretében fejlődik ki, az önkéntes koordinátor rövid időn belül ambivalens 
érzelmi pozícióba kerül: érzelmileg is támogatni kívánja az önkénteseket, mi-
közben elfogy a támogatottságérzése.

A megerősítés, mint motivációs módszer a munkahelyi szervezetekben 
is nagy jelentőséggel bír. Amíg a munkatársak esetében az elsődleges motivá-
ciós eszköz a pénzbeli juttatás, továbbá kiemelkedő szerepe van a megfelelő 
munkahelyi környezetnek, az előrelépési lehetőségnek és a biztonságnak, addig 
az önkéntesek esetében a minőségi időtöltés, az előrelépési fejlődési lehetőség 
fontossága kerülhet előtérbe. 

A pozitív megerősítésre mindenkinek szüksége van, ennek sokféle for-
mája létezik. A szervezet tagjának érzi magát az önkéntes, ha folyamatosan 
tájékoztatjuk a szervezet életében történő eseményekről, hírekről, sikerekről. 
Fontos, hogy úgy érezzék: befogadták és elfogadták őket. 

Az elismerés formája egyénileg eltérő lehet. Csak azt az üzenetet érez-
zük igazán ösztönzőnek, amelyik az elismerésnyelvünkön érkezik hozzánk. 
Chapman dolgozta ki az öt elismerésnyelvet,81 a MER teszt használatával az 
intézmények meghatározhatják, hogy miként fejezhetik ki leghatékonyabban 
elismerésüket munkatársaik, önkénteseik iránt.

Elismerő szó
A megerősítés egyik lehetséges kifejezési módja, ha az elért eredményeket és a 
teljesítményt szóban megdicsérjük, ezzel együtt az önkéntesek pozitív jellemvo-
násait is értékeljük. A pozitív vonások kiemelése a személyiséget is megerősíti. 
Elismerő szót lehet személyesen, négyszemközti beszélgetés keretében adni, 
vagy írásban, oklevél formában, de a közösség előtt átadott nyilvános dicséret-
nek, elismerésnek van a legerősebb hatása (pl. Év Önkéntese Díj). 

136 4.10.3. Csapatépítés lépésről-lépésre

hosszan tartó folyamat; arra szolgál, hogy feltárják, jelenleg miként is dolgoznak 
együtt, vannak-e, ha igen, hol, hibaforrások, és hogyan lehetne ideális esetben 
együttműködni. A csapat építőjének folyamatos feladata, hogy figyelje (ellenőriz-
ze) a nonverbális jeleket, és ezek elemzését (jelentés-értelmezésüket) beépítse a 
problémamegoldás folyamatába.

CSAPATÉPÍTÉSI TIPPEK
■  Az önkénteseket felkészítő képzésbe célszerű csapatépítő játékokat is 

belevenni, hogy az önkéntesek jobban megismerjék egymást, illetve, 
hogy már a program elejétől kezdve épüljön az önkéntes csapat. 

■  Érdemes az év végén, vagy egy bizonyos mérföldkő elérése után ön-
kéntes találkozót szervezni. Ez egyrészt a megbecsülés kifejezésére 
is szolgál, másrészt remek alkalom a közösség építésére, hiszen az 
önkéntesek is igénylik egymás társaságát. 

Tipp: A szentendrei Skanzenben például minden évben legalább egyszer, az önkénte-
sekkel közösen meglátogatnak egy más múzeumban lévő kiállítást, illetve év végén 
közös ebédre hívják őket, ahol megköszönik egész évi munkájukat. 

■  Önkéntesek meghívása az intézményen belüli közösségi programokra 
(családi nap, csapatépítés, karácsonyi fogadás a dolgozóknak)

■  A közösséghez való tartozást, a csapatszellemet és az intézmény felé 
való elköteleződést segítheti az önkéntes hírlevél is. Ez a rendszere-
sen (havonta, kéthavonta, negyedévente stb.) online vagy nyomtatott 
formában megjelenő hírlevél több funkciót is szolgálhat. Jó alkalom 
az önkéntesek és/vagy az egy területen dolgozó fizetett alkalmazot-
tak megismerésére, ha egy állandó rovatban lehetőséget biztosítunk 
arra, hogy bemutatkozzanak, meséljenek magukról, munkájukról. A 
hírlevélben megjelenhetnek képes beszámolók egy-egy önkéntes mun-
káról vagy akcióról, de az intézményünket érintő fontos hírekről, 
kérdésekről (pl. új kiállítás, rendezvény, stb.) is beszámolhatunk. 

■  A szabadidős programmal, képzéssel összekapcsolt szakmai utazások 
szervezése összekovácsolja a csapatot. A puszta munkahelyi kapcso-
laton kívül kialakulhat egy szorosabb kötődés is azon túl, hogy a 
szakmai programok által az (önkéntesekből, alkalmazottakból álló) 
csapattagok nyitottabbak, képzettebbek lehetnek.

■  Az intézmények összefogással is szervezhetnek, valósíthatnak meg 
önkéntesek részére továbbképzéseket.

80 Nagy 2013.

81 Chapman – White 2004.
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A Nemzeti Művelődési Intézet minden év december 5-én, az Önkéntesség Világ-
napja alkalmából díjátadó ünnepségen köszönte meg a hálózatát segítő lelkes 
önkéntesek munkáját82. A legeredményesebb segítők emlékplakettet, oklevelet 
vehettek át.

Elismerő érintés
Bár a testi kontaktusnak nincs helye a munkahelyen, adódhatnak olyan hely-
zetek, amikor az érintés teljesen helyénvaló pl. a határozott kézfogás, a baráti 
vállon veregetés egy jól sikerült rendezvény után. 

Sajátos eszköz lehet a dicséret és jutalmazás mellett, elsősorban az új 
típusú önkéntesség elismertetésében, az Önkéntes Portfólió használata, ame-
lyet az Önkéntes Központ Alapítvány fejlesztett ki és ajánlásként fogalmazott 
meg. Ez egy olyan füzetszerű dokumentum, amely egybegyűjti és láthatóvá 
teszi az önkéntesként végzett tevékenységeket és a megszerzett kompetenciá-
kat, amelyek igazolják a tapasztalatot. A portfólió célja, hogy az önkéntesek a 
munkaerőpiacon vagy az egyetemi kreditpontokban elismertessék, érvényesí-
teni tudják tapasztalataikat.83

4.11.1. Az önkéntes haszon

Az önkéntesség egyéni és társadalmi haszna az alábbiakban foglalható össze.84 

Az önkéntes tevékenységből eredő haszon az önkéntes oldalán:
■ új készségek elsajátítása
■ munkatapasztalat megszerzése
■ szervezeti és munkakultúra megtapasztalása
■ foglalkozások megismerése, pályaorientáció
■ munkakapcsolatok kialakítása
■ közösségi lét megélése
■ az egyén számára egzisztenciális és mentális stabilitás biztosítása
■ hasznosság érzése
■ megbecsültség érzése
■ önkifejeződés
■ önjutalom
■ rekreáció
■ személyiségfejlesztés
■ formális és informális tanulás. 

További javaslatok: nyilvános elismerés név szerinti köszönetnyilvání-
tással a szervezet hírlevelében; névre szóló oklevél, a programot is megemlítve, 
amiben az önkéntes dolgozott; szóbeli köszönetnyilvánítás, elismerés a szerve-
zet összejövetelein; kézzel írott köszönőlevél a vezetőtől az önkéntes egy-egy 
különösen kiváló ténykedését követően.

Minőségi idő
A minőségi idő alatt teljes odaadással figyelünk a másik személyre. A mentoráló 
beszélgetés a leggyakoribb, de ide tartozik a közös élmény (pl. kirándulás, tá-
bor, képzés ingyenesen vagy kedvezményesen), a közös ünneplés, a kiscsopor-
tos beszélgetés is.

Szívességek
Az elismerés erőteljes kifejezőeszköze lehet az önkénteseknek nyújtott segítség. 
Előfordul, hogy az önkéntesnek a szervezettől vagy személyesen az önkéntes 
koordinátortól van szüksége segítségre, támogatásra élethelyzetének javításá-
hoz vagy változtatásához. Például szüksége lehet egy referencialevélre, igazo-
lásra, amit egyébként nem „szoktunk” mindenkinek adni, neki mégis óriási 
jelentőségű lehet, ha például támogatjuk álmai állásának elnyerésében. Vagy 
ha elmegyünk ebédért, az önkéntesnek is hozhatunk, ha igényli.

Ajándék 
Apró figyelmességgel, ajándékkal (a szervezet logójával ellátott bögre, toll, mappa, 
póló, a raktárakban lévő könyvek odaajándékozásával, kisebb ajándéktárgyak vá-
sárlásával), meglepetéssel (külföldi úton való részvétel lehetősége) is hathatósan 
kifejezhetjük köszönetünket és megbecsülésünket, melynek nem(csak) az értéke 
számít, hanem azt jelzi, hogy gondoltunk a másikra. 

Jó példa a Kör Alapítvány – Önkéntes Központ Veszprém Önkéntes Vagyok kitűző-
je. Az évente 8-10 önkéntest foglalkoztató szervezet felismerte, hogy a rendezvények 
szervezésekor gyakran előfordul, hogy „elcsúsznak” a szerepek: nem mindegy, hogy 
ki milyen ügyben intézkedik és abban kompetens-e. Ezért részben azzal a céllal, hogy 
a résztvevők számára tisztázzák a rendezvényen közreműködők szerepét – másrészt 
azért, hogy nevet és ezzel kereteket, pozíciót adjanak a segítőként jelenlévőknek – 
készítettek egy „Önkéntes vagyok” feliratú kitűzőt. A segítők az eseményen hordják, 
majd megtarthatják, és a következő rendezvényen, melyen közreműködnek, ismét 
viselik. Azzal, hogy megtarthatják a kitűzőt, egy apró visszajelzést kapnak arról, 
hogy a szervezethez tartoznak. Ez egy pici része lehet a megbecsüléssel kapcsolatos 
visszajelzéseknek, növelve motivációjukat is. Az önkéntesek megkülönböztetése fon-
tos és sok más formában megtehető, pl. köpeny, póló, névkitűző is alkalmas lehet. 
Ez egyben presztízsértékkel is bír az önkéntesek számára. 82 Szakmai nap az Önkéntesek Világnapján 2015. és Az önkéntesség ünnepe 2016.

83 Arapovics 2015.

84 Fényes – Kiss 2011.
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Tipp: A szentendrei Skanzen jutalmazási rendszere

■ Minden alkalommal: Egy péksütemény és egy ital
■ Harmadik alkalom után (3×8 óra): Belépőjegy két személyre
■ Ötödik alkalom után (5×8 óra): Családi belépőjegy
■ Nyolcadik alkalom után (8×8 óra): 20 % kedvezmény a Portéka boltban
■ Tizenötödik alkalom után (15×8 óra): Skanzen kártya 2 felnőtt részére
■  Huszadik alkalom után (20×8 óra):  Évente egyszer, amennyiben valamilyen 

családi programot szervez az önkéntes 
a Skanzenben, a terület használati 
díjat elengedik részére.

4.12. Kilépés, fluktuáció

Gyakorló önkéntes koordinátorok számára az egyik legnehezebb helyzet az, 
amikor az önkéntes – akár önszántából, akár a koordinátor vagy a szervezet 
kérésére – távozik. Mindkét esetet a személyes, érzelmi kötődés és az érzelem-
kezelés nehézsége árnyalja.

Természetesen sokkal könnyebb megválni egy önkéntestől, ha úgy távo-
zik, ahogy érkezett, vagyis szabad akaratából. Ugyanakkor a pótlása kihívást 
jelenthet, és lesújtó lehet a sorok között a szervezetünk esetleges kritikáját kiol-
vasni. Mindenképpen segít egy ilyen helyzetben, ha kilépési interjút készítünk 
az önkéntessel, ahol feltárjuk az alábbiakat:

■ Mi a döntése oka?
■ Mióta fontolgatta a kilépést?
■ Van-e bármilyen javaslata nekünk, koordinátorok számára?
■  Van-e bármilyen meglátása, észrevétele, ami hasznos lehet számunkra?

Ennél keményebb dió, amikor koordinátorként nekünk kell közölnünk egy sze-
méllyel, aki ráadásul szabad akaratából, fizetség elfogadása nélkül segítette 
a szervezet munkáját, hogy nem kívánunk vele tovább együttműködni. Egy 
ilyen döntés mindig alapos megfontolást és alapos indoklást igényel. Nem a 
rémhírekből ismert munkaügyi perek miatt, hanem sokkal inkább az egyén 
önbecsülése, továbbsegítése miatt, illetve szervezetünk feddhetetlenségének és 
jó hírének megőrzése érdekében. Az ilyen esetek szerencsére ritkán fordulnak 
elő (mint a fehér holló), ugyanakkor váratlanul érhetnek bennünket. Ezért 
mindenképpen érdemes előrelátóan felkészülni a „legrosszabbra” is.

Az önkéntes tevékenység társalmi-közösségi haszna:
■ a társadalmi integráció
■ a csoportba bevonódás segítése
■ a kiilleszkedés csökkentése
■  a csoport normarendszerének, az intézménynek és a szervezeti lojali-

tásnak az erősítése
■ a közösségi alapok megszilárdításának segítése
■ esélyegyenlőség növelése 
■  társadalmi tőkeképződés: formális és informális kapcsolatok építése és 

gazdagítása három vonatkozásban: kliensekkel (akikért), más önkénte-
sekkel (akikkel), a hivatalos intézményekkel és képviselőikkel 

■  a csoport térben-időben lejátszódó feladatteljesítményei, az önkéntesség 
tervének teljesítése, 

■ gazdasági haszon 
■  szocializációs és mentálhigiénés haszna, a társadalmi érzékenység és 

felelősségvállalás növelése, megkülönböztetetten a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok irányába,

■  politikai haszna: demokratikus állampolgári értékek erősítése, modelladás.

4.11.2. Az önkénteseknek nyújtott jutalmak 

Az önkénteseknek nyújtott juttatások egy része ahhoz szükséges, hogy az ön-
kéntesek biztonságban végezhessék feladataikat, legyen megfelelő munkaesz-
közük, védőfelszerelésük. A fogadó szervezet köthet felelősségbiztosítást is a 
munkavégzéssel összefüggésben. Emellett a szervezet megtérítheti az önkén-
teseknek a tevékenységük kapcsán felmerülő költségeket is (útiköltség, telefon, 
étkezési és indokolt esetben lakhatási támogatás).

A juttatások másik részét jutalmaknak nevezzük: az önkéntesek motivá-
lására, megtartására használjuk. Ezen szolgáltatások biztosításának lehetősé-
ge az önkéntesek feladatainak végzéséhez szükséges eszközöktől, körülmények-
től és a fogadó szervezet lehetőségeitől függ.

Mindenképpen ügyelni kell a juttatások és jutalmak követhetőségére, 
pontos rögzítésére és jogcímére. Az utóbbi azért különösen fontos, mert extra 
adózási kötelezettséget jelenthet, ha a mindenkori minimálbér egyhavi össze-
gének 20%-át meghaladó mértékben kap egy fő önkéntes éves szinten jutalmat.



5. Az önkéntes koordinátor feladatköre és kompetenciái 143142 4.12. Kilépés, fluktuáció

5. A z önkéntes koordinátor  
         feladatköre 
       és kompetenciái
Az előző három fejezet részletesen taglalta az önkéntes koordinátor kihívásait és 
feladatait egy önkéntes program létrehozása és működtetése során. A színes, szer-
teágazó tevékenységlista áttekintése érdekében összegezzük a koordinátor teendőit 
és készségeit, képességeit elsősorban a korábban már hivatkozott Wake-Up Call: 
Volunteer Manager Role! című európai uniós pályázat során született projektdoku-
mentációk alapján (11. sz. Melléklet).

A koordinátor feladatait az alábbi listában összegzi a projekt.85

1.  Stratégia- és szabályalkotás az önkéntesek bevonására, benne a 
stratégia kialakítása, a stratégiaalkalmazás, az önkéntes hozzájárulás 
értékelése a szervezet stratégiai céljaihoz, önkéntes tevékenység szabá-
lyozása, a szabályok alkalmazási módjának kialakítása, a jogi és szabá-
lyozási megfelelőség biztosítása, az önkéntes tevékenységhez szükséges 
források megszerzése.

2.  Az önkéntesség népszerűsítése, benne az önkéntesség népszerűsí-
tése a szervezeten belül és a szervezeten kívül.

3.  Az önkéntesek menedzselése, benne a toborzási és kiválasztási folya-
matok menedzselése, a képzés, a motiváció, a jutalmazás és elismerés 
menedzselése, a szupervízió koordinálása és az önkéntesek támogatása, 
az önkéntes tevékenységek tervezése és megvalósítása, az önkéntes te-
vékenység ellenőrzésének és értékelésének koordinálása.

4.  Az önkéntesség által szerzett készségek fejlesztése és elismerése, 
benne az önkéntesek tudásának, készségeinek és kompetenciáinak fejlesz-
tése, az ehhez kapcsolódó dokumentáció támogatása, ezek elismerési fo-
lyamatának menedzselése, biztosítja, hogy az elismerő oklevelek kiállítá-
sa megfelel a meglévő folyamatoknak és irányelveknek, támogatja, hogy 
az önkéntesek használják az önkéntesség során szerzett képességeiket.

Tipp: a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Kézikönyvébe az Önkéntes Program mű-
ködésének első tíz évében az alábbi passzusok kerültek bele a megtörtént események 
lekövetése érdekében.

„Az önkéntes jogviszony megszüntetése
Felmondás: az önkéntes szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja.
Kilépés: A jogviszony megszűnését lehetőség szerint egy kilépési interjú 

előzi meg. Ezen interjú keretében felmérjük, hogy az önkéntes milyen okból 
hagyja el a programot, a jövőre való tekintettel lehet-e ezen változtatni. Ameny-
nyiben személyes találkozásra nincs lehetőség, egy kilépési kérdőívet küldünk az 
önkéntesnek, amelynek kitöltésével és visszaküldésével ugyancsak hozzájárulhat 
programunk fejlesztéséhez.

Kizárás: vállalásait legalább két egymást követő alkalommal értesítés 
nélkül nem teljesítő, vagy 30 perccel túli késéssel teljesítő, önkéntes hatáskörét 
túllépő, a múzeum elveit durván sértő, a kollégákkal vagy az önkéntes-társakkal 
összeférhetetlen magatartást tanúsító, vagy cselekményt elkövető önkéntes az 
Önkéntes Programból kizárható. 

Elmaradás: amennyiben az önkéntes 2 hónapnál hosszabb ideig nem lép 
kapcsolatba a program koordinátorával, illetve a feladatterület felelősével, jogvi-
szonyát a múzeum, a Kultúra 2008 Művészeti Nonprofit Kft. és a Szépművészeti 
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft megszünteti. Amennyiben a későbbiekben 
szeretne a programba visszalépni és azt az önkéntes koordinátor jóváhagyja, a 
visszalépő az újonnan belépőkre vonatkozó bevezető képzésen vesz részt – a koor-
dinátorral egyeztetett rendben.

A jogviszony bármely okból történő megszűnését követően a korábbi önkéntes 
vállalja, hogy kitűzőjét visszajuttatja az önkéntes koordinátorhoz.”

85 Occupational Profile For The Volunteer Manager 2016.
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Kommunikációs készségek
■ Kifinomult szóbeli és írásbeli kommunikációs készség
■ Egyértelmű kifejezés képessége
■ Előadói készség
■ Tárgyalókészség
■  Érzékenység a bizalmas információkkal szemben és képesség ezekkel 

dolgozni
■ Adatgyűjtési és egyértelmű szóbeli és írásbeli beszámolási készség

Ezen tudások megszerzésére és a készségek mélyítésére a projekt keretében 
egy 36 órás képzési tananyagot dolgoztak ki. Az Önkéntes Központ Alapítvány 
Budapesten 2 napos kezdő és 3 napos haladó képzést tart. Vannak további 
tanulási lehetőségek is koordinátorok számára az egyszerű tapasztalatcserétől 
a konferencián át a komolyabb képzési lehetőségekig. Akárhonnan is nézzük, 
ez a tudás- és készségtár olyannyira szerteágazó, hogy nem véletlen, ha egy 
szuperhősre asszociálunk az olvasottak nyomán.

Ehhez kapcsolódóan fontos megjegyezni, hogy az önkéntes koordinátor 
saját (és így áttételesen a szervezet) legfőbb érdekét szolgáló tulajdonsága, 
készsége a delegálási képesség és megújulási készség, amihez az önismeret 
folyamatos fejlesztése társul. Ez utóbbinak és a más koordinátorokkal ápolt 
kapcsolatoknak a hozadéka lehet, hogy a kiégés elkerüli szuperhősünket.

Tipp: a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Kézikönyvében az alábbiak szerint foglal-
ják össze a koordinátor teendőit:

Az önkéntes koordinátor (koordinátor)
Az Önkéntes Program irányítása az önkéntes koordinátor (továbbiakban 

koordinátor) feladata. A koordinátori feladatokat több koordinátor megosztva 
is végezheti.
a) A koordinátor feladatai

■  az önkéntes csapat szükséges létszámának biztosítása, az önkéntesek 
felvétele, önkéntes szerződés megkötése, az önkéntes jogok ismertetése;

■ az önkéntes tevékenységek adminisztrálása;
■ szükség szerint az önkéntes jogviszony módosítása és felbontása;
■  az önkéntesek feladatainak világos és egyértelmű meghatározása (ezt 

az egyes munkaterületek szakmai kapcsolattartói is végezhetik előzetes 
megbeszélés alapján);

■  a múzeum osztályainak, valamint az önkéntesek munkájának össze-
hangolása;

■ együttműködés az egyes munkaterületek szakmai kapcsolattartóival;
■ mind a múzeum, mind az önkéntesek szempontjainak képviselete;
■  az önkéntesek folyamatos tájékoztatása legalább heti rendszerességgel, 

illetve a rendkívüli eseményekről; 

5.  Az önkéntes tevékenységek menedzsment támogatása, benne 
önkéntesekkel megvalósuló projektek menedzselése, adatkezelés és 
belső-külső beszámolók készítése, a költségvetés-tervezéshez való 
hozzájárulás, az önkéntes tevékenységek és szolgáltatások minősé-
gének biztosítása, részvétel az önkéntesek tevékenységének tervezé-
sében, az összes érintett fél közötti információáramlás menedzselése, 
az egészségügyi és biztonsági rizikók azonosítása és ellenőrzése, fel-
merülő problémák kezelése.

6.  Az önkéntesek munkaviszonyainak menedzselése, benne a meg-
felelő munkahelyi környezet és eszközök biztosítása, az önkéntesség 
támogatására partnerség építése és fenntartása, az önkéntesek és fi-
zetett alkalmazottak közötti hatékony munkakapcsolat előmozdítása, 
a munkatársak együttműködési készségének folyamatos javítása, a 
munkatársak önkéntes koordinációs készségeinek fejlesztése.

A feladatai elvégzéséhez az alábbi képességekkel rendelkezik ideális esetben egy ko-
ordinátor – szintén a Wake-Up Call projekt zárókonferenciáján előadottak szerint:86

Kezdeményezőkészség, szervezőkészség
■ Multitasking
■ Projektvezetés és koordinálás
■ Döntéshozatal
■ Kreativitás és innovációs képesség
■ Önálló munkavégzés
■ Alkalmazkodó készség és rugalmasság

Digitális és numerikus készség
■ Adminisztratív készség
■ IT készségek
■ Pénzügyi és gazdasági tájékozottság

Szociális és interperszonális készségek
■ Képesség mások vezetésére és pozitív befolyásolására
■ Empátia és mások szükségleteinek megértése
■ Mások inspirálásának és motiválásának képessége
■ Különféle emberekkel való foglalkozás képessége
■ Csapatmunkára való hajlandóság és a csapatmunka erősítése
■ Rugalmas és előítélet-mentes hozzáállás más emberekhez
■ Különféle szektorok között létrejövő kapcsolatok elősegítése
■ Problémamegoldási- és analizálási képesség

86 Frimmerová 2016.
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6. A kulturális intézmények  
    társadalmiasítása

A TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS, KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL
Az intézmények önkéntes programja az egyik első lépés a közösségi részvételen 
alapuló intézményi működés, a társadalmiasítás megtétele felé. A Cselekvő kö-
zösségek kiemelt projekt modellt alkotott az intézmények társadalmiasítására 
az International Assotiation for Public Participation (IAP2) ötfokozatú részvé-
teli skála modellje alapján. 

A közösségi alapú működés alapelvei, alapértékei:
■ átláthatóság,
■ alázatosság,
■ nyitottság,
■ mások iránti tisztelet,
■ őszinteség,
■ megbízhatóság, szavahihetőség,
■ rugalmasság.

Az IAP2 modellje szerint öt társadalmi részvételi szint átgondolása segíti a közös-
ség bevonását a döntéshozatalba.

Ezek: 
■ tájékoztatás,
■ konzultáció,
■ bevonás,
■ együttműködés,
■ felhatalmazás

A következő oldali ábra bemutatja a fenti öt részvételi szintet és főbb jellemzőit.
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■ az önkéntesek felkészítése, bevezető- és folyamatos képzése;
■  az önkéntesekkel való kapcsolat alapját jelentő internetes felület mo-

derálása;
■  a látogatóinformációs-, Kezet rá!-, és múzeumpedagógiai segítő naptár 

szerkesztése;
■  az önkéntesek a naptárban nem jelölt feladatainak időbeosztása (ezt 

vagy a koordinátor, vagy a szakmai kapcsolattartó egyezteti az önkén-
tesekkel);

■  az önkéntesek munkájának nyomon követése és értékelése (jutalmazás, 
elmarasztalás – ezt részben a szakmai kapcsolattartók, részben a ko-
ordinátor a szakmai kapcsolattartókkal való egyeztetés alapján végzi);

■  az építő, segítő ötletek fogadása, megvitatása;
■ munkaeszközök biztosítása;
■  az önkéntesek beilleszkedését, továbbfejlődését segítő, közösségi programok 

szervezése.



Arapovics Mária tanulmányában megfogalmazza, hogy az intézmények társa-
dalmivá, közösségivé tételének, a „társadalmiasításának” sikere azon múlik, 
hogy kellőképpen megtervezzük, átgondoljuk és magunkra formáljuk-e a bemu-
tatott folyamatot. „Az események, rendezvények akkor válnak eredményessé, 
ha kellőképpen informáljuk és bevonjuk az érintett szereplőket, ha kiépítjük és 
erősítjük a kapcsolatrendszerünket és bizalmi viszonyt alakítunk a partnere-
inkkel.” A közösségi tervezés meghatározó az amerikai Környezetvédelmi Hiva-
tal (Environmental Protection Agency, EPA) számára, ezért az IAP2 társadalmi 
részvételi modelljének megvalósítására útmutatót készített.87 Az ismertetőjük a 
közösségi tervezéshez nyújt segítséget, a társadalmi részvételi modell lépcsőze-
tes előkészítését fogalmazza meg, öt lépésben:

1.  lépés: a közösségi részvételi működéshez szükséges folyamat előkészítése,
2. lépés: az érintettek azonosítása és elérése,
3.  lépés: a megfelelő (adekvát) részvételi szint kitűzése (informálás, 

egyeztetés, bevonás, együttműködés, vagy felhatalmazás),
4.  lépés: a nyilvánosság, a közösség részvételének, a döntési folyamatok-

ba vonásához szükséges eszközök,
5.  lépés: a társadalmi részvétel (közösségi alapú működés) folyamatában 

a közösségi célok és az intézményi célok egymásba illesztése, össze-
hangolása.

A modell a helyi települési döntéshozatalhoz, a lokális projektek megvalósításá-
hoz nyújt támogatást, de alkalmas látogatók közösséggé szervezésére, a kulturá-
lis intézmények döntéseinek előkészítésére. A modell alkalmazását úgy javaslom, 
hogy az egyes intézményi feladatok tükrében gondoljuk át, hol lehet számítani 
a közösség véleményének megismerésére, bevonására, mely feladat ellátásakor 
lehet partnerségben együttműködni helyi civil szervezetekkel. 

Az alapvető értékek, melyeket minden döntésnél meg kell gondolni: 

• „egyének, látogatók véleményéről hogyan kapunk visszacsatolást?

• a helyi civil közösségek elérése, részvétele hogyan biztosítható?

•  az esélyegyenlőségi szempontok, a széleskörű hozzáférés hogyan va-
lósul meg?

•  fenntarthatóság, környezet- és természetvédelem szempontjai ho-
gyan jelennek meg?”88
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1. sz. ábra. A társadalmi részvétel skálája, az IAP2 modell  Forrás: Arapovics 2017. 96. (IAP2 modell)
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87  International Cooperation Public Participation Guide: Process Planning Public Participation 

Guide 2016.

88 Arapovics 2017.
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    Összegzés

Gyakorlati Útmutatónk végére értünk. Önnek, aki ezeket a sorokat olvassa, 
van egy jó és egy rossz hírünk. A jó hírünk az, hogy az itt szerzett ismeretek 
birtokában Ön képes megszervezni és működtetni egy önkéntes programot. A 
rossz hírünk az, hogy ez a munka sosem fejezhető be, csupán abbahagyható, 
ellentétben az Útmutató olvasásával. Az önkéntes program, akár minden más, 
emberek alkotta szerveződés, dinamikusan alakul, sosem statikus.

Kedves Koordinátor! Bízz magadban, hogy meg tudod csinálni! Ez a hit sok 
nehézségen, kihíváson átsegít majd téged. Fejleszd tudásodat különféle fórumo-
kon, más kollégákkal folytatott eszmecserék során, hogy ne fakuljon a magabiz-
tosságod! Fogadd a különféle helyzeteket lehetőségként, ha tudod, ajándékként, 
hiszen ezek fejlődésed kulcsai! És tudd, hogy te is hibázhatsz, és ezt bocsásd 
meg magadnak!

Kedves Intézményvezetők! Az útmutató oldalain található információk közül 
Önöknek talán az alábbiak a legfontosabbak:

■ Érdemes élni a lehetőséggel, és önkéntes segítséget fogadni.
■  Érdemes fogadószervezetként regisztrálni a Közérdekű Önkéntes 

tevékenység hatálya alá

Érdemes az önkéntes program indításáért vagy fejlesztéséért a fenntartó felé 
érvelni, és eközben szem előtt tartani az alábbiakat:

■  Egy önkéntes program létrehozása átgondoltságot, előkészítést igényel.
■  A hosszú távú működés záloga az önkéntes program szervezetbe in-

tegrálása és egységes kezelése, hozzáillesztése a szervezeti célokhoz, 
amely folyamat egy idő után kölcsönös egymásrahatássá alakul, és a 
szervezetet minőségi fejlődéshez segíti.

■  Az önkéntesek megjelenése növeli a szervezeti transzparenciát és az 
intézmény hitelességét. 

Az alábbi pontok az intézményi lépéseket Arapovics Mária tanulmányában 
foglalja össze89: 

•  a cél, üzenet, küldetés megfogalmazása a munkatársakkal együttesen 
(a Mission Statement újragondolása),

• a fenntartói jóváhagyás megszerzése,

• helyzetelemzés,

•  az SZMSZ, az intézményi stratégiai dokumentumok módosítása,  
a külön böző tevékenységi stratégiai célok megfogalmazása az intéz-
ményi cél, üzenet, küldetés kontextusában,

• képzés, kompetenciafejlesztés,

•  tevékenység mátrix felállítása a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tör-
vény alapján,

• stakeholder (érintett szereplők) elemzése,

•  a megfelelő részvételi szint kiválasztása a közösségi szeplőkkel (Tájé-
koztatás –Konzultáció – Bevonás – Együttműködés – Felhatalmazás),

• az érintettek és a tevékenységmátrix összekapcsolása,

• gondos változásmenedzsment,

• a közösségi eredmények kommunikációja,

• a párbeszéd, a közösségi működés folyamatos ápolása, fenntartása.”90

89 Arapovics 2017. 100-101.

90 Arapovics 2017. 101.
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■  Az önkéntesek koordinálását olyan mélyen áthatja a menedzsment 
szemlélet, hogy ez (remélhetőleg) előbb-utóbb a szervezet egészét is 
hozzásegíti a szervezeti kultúra, struktúra fejlesztéséhez és alakítá-
sához.

■  A programot koordináló munkatársat szuperhősként becsüljék meg, 
és segítsék elő szakmai fejlődését.

■  Fontos, hogy az önkéntes koordinátor alkalmas legyen a feladatra. 
Nem ajánlott ezt a feladatkört egy már más feladatokkal leterhelt 
kollégára testálni.

■  Az önkéntes menedzsment lelke az emberekkel való bánás minősége 
és az emberi erőforrás menedzsment – ennek legalább az önkéntes 
programban jól kell működnie.

■  Fontos, hogy a fizetett munkatársak tisztában legyenek az önkéntes 
programmal és lehetőség szerint ne konkurenciát, hanem támogatót 
lássanak az önkéntesekben.

■  Lehet, és néha kell is segítséget kérni külső szakértőktől, munkatár-
saktól vagy önkéntesektől – fedezzék fel, hogy az Önök szervezete 
számára melyik területen mi a legjobb megoldás.

Az önkéntes munka során megélt komplex fejlesztő hatások és a valóság sokol-
dalú megtapasztalása hozzájárul a XXI. században jelentkező társadalmi prob-
lémák enyhítéséhez. Ehhez az egyes ember egyéni felelőssége nélkülözhetetlen. 
A felelősségvállalás, a szolidaritás és az együttműködés képességét a felnőtt 
embernek meg kell tanulnia! Az önkéntes munka sok olyan ismeretet, készsé-
get és attitűdöt fejleszt, amelyek komplex módon erősítik egymás hatását. 

Az intézmények az önkéntesek képzését az andragógia tudományterület 
módszertanának alkalmazásával és a kor elvárásainak megfelelve végezhetik. 
Ebben segítségükre lehetnek kiváló andragógusok, önkéntes menedzsment tré-
nerek, gyakorló szakemberek szerte az országban. 

Munkájukhoz kívánunk eredményességet, kitartást és sikereket!
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A motiváció elsőre nagyon különböző lehet, mivel a belső indíttatás, ami  

az önkéntességet jellemzi, nincs elsődlegesen jelen a közösségi szolgálatnál  

az érettségi előfeltétel okán. A diákok motivációjának kialakítása pedagógiai  

feladat. „A gyakorlatban ezt a kötelezettség jelleget oldja, hogy a diákok  

egyénileg választhatják meg, milyen tevékenységet végeznek.” (Bodó, 2014.)

Az állampolgárok öntevékenységét kifejező, társadalmi szolidaritáson alapuló  

tevékenység az önkéntesség (2005. évi közérdekű önkéntes tevékenységről  

szóló törvény)

Szerződéses viszony a fogadó szervezettel, illetve az iskola és szervezet  

szerződéses viszonya

10 éves kortól lehet önkénteskedni és 14 éves kortól IKSZ-et végezni,  

akár párhuzamosan is a kettőt.

Közhasznú célt szolgál  

(Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020.)

Mind a tevékenységet végző személy, mind a környezete többé és értékesebbé 

válik (Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020.)

Megerősíthetik a közösségi elköteleződés és felelősségvállalás tudatát  

(Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020.)

Későbbi élethelyzetekben vagy munkakeresésben fontos előnyöket biztosíthat. 

(Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020.)

Társadalmi kohézió és helyi közösségek erősítése, közösségépítés a célja  

(Arapovics, 2015.)

Partnerség és együttműködés erősítése

A fogadó szervezetek számára kihívás az önkéntesek és közösségi szolgálatos 

diákok fogadása egyaránt

Személyek vagy közösségek javára végzett ellenszolgáltatás nélküli tevékenység

„az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat” 

EMMI 20/2012. EMMI rendelet 133.§ 2.a

Nem az a cél, hogy az önkéntes tevékenység helyettesítse a fizetett munkát  

(EGSZB 2006/C 325/13. 3.2.

Fontos feladat a tevékenységet végzők elismerése

Az önkéntes tevékenység alapvető ösztönzője a szolidaritás és a felelősségérzet, 

valamint az a késztetés, hogy az egyén hasznosnak érezze saját magát. Szociális 

kötődést hoz létre, hozzájárul a társadalmi kohézióhoz, javítja az életminőséget. 

Ennek kialakítása az IKSZ feladata is. EGSZB 2006/C 325/13. 2.7.

1. melléklet – Hasonlóságok IKSZ és önkéntesség között  
(Bodó M. 2016)

Különbségek IKSZ és önkéntesség vonatkozásában 
(Bodó M. 2016)
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Alkotó művelődési közösségek (művészeti csoportok, előadó-művészeti és tárgy-
alkotó népművészeti csoportok:

Klubok, körök, szakkörök:

Saját szervezésben megvalósuló képzések:

Ismeretterjesztés:

Táborok (nemzetközi táborok kivételével):

Kiállítások, művészeti események, műsorok, rendezvények:

2. melléklet – OSAP statisztikai adatok 2015.

2.1. Közművelődési adatszolgáltató szervezetek száma: 5 592

Az adatszolgáltató szervezetek megoszlása szervezettípus szerint:

Az adatszolgáltató szervezetek megoszlása településtípus szerint:

A fenntartó típusa szerinti megoszlás:

A tevékenységet ellátó szervezet címén, székhelyként bejegyzett intézmények, 
társadalmi, gazdasági szervezetek:

Az önkéntesek száma a tevékenységet ellátó intézményekben, 
szervezetekben: 38 115

A tevékenység főbb mutatói
Összlátogatói létszám: 73 265 362

Közművelődési  
intézmény

Közművelődési  
közösségi színtér

Egyéb

680 2 749 2 163

Főváros Község MJV Város
170 3 602 714 1 106

Települési önkormányzat 3 350
Egyéb (pl. egyesület, szakszervezet) 1 531
Alapítvány, közalapítvány 496
Gazdasági társaság, vállalkozó 101
Egyház 42
Központi költségvetési szerv 39
Kisebbségi önkormányzat 22
Megyei önkormányzat 11

Egyesület 4036
Alapítvány 1159
Egyéb társadalmi szervezet 845
Költségvetési szervezet 708
Gazdasági szervezet 884

Nyugdíjas Ifjúsági Gyermek Családi
Egyéb,  
érdeklődési 
kör szerinti

Összesen

Csoportok 
száma 2 905 2 220 2 512 1 439 5 432 14 508

Résztvevők 
száma 204 069 57 426 60 800 47 394 184 650 554 339

Csoportok 
száma

Beiratkozottak 
mindösszesen

Az összes beiratkozottból

3 633 67 520
15 év alatti 15-17 éves 18-29 éves 55 év fölötti

11 567 5 365 15 068 10 953

Gyermek Ifjúsági Felnőtt Vegyes
száma résztvevők száma résztvevők száma résztvevők száma résztvevők

4 104 104 908 2 308 23 251 750 9 623 862 23 889

Közösségek száma Tagok éves átlagos száma

Összesen Összesenből

361 256
16 177 15 év alatti 15-29 éves

107 138 76 808

Résztvevők száma összesen Foglalkozások, alkalmak száma összesen
1 501 717 50 224

Alkalmak száma összesen Látogatók / nézők száma összesen
179 678 35 113 551
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A könyvtár által szervezett rendezvények:

Könyvtárhasználat:

2.2. Könyvtári adatszolgáltató szervezetek száma: 3976

Az adatszolgáltató szervezetek megoszlása funkció szerint:

Az adatszolgáltató szervezetek megoszlása településtípus szerint:

A fenntartó típusa szerinti megoszlás:

Az önkéntesek száma a tevékenységet ellátó intézményekben, 
szervezetekben: 1 701

Közkönyvtár Szakkönyvtár Ellátókönyvtár Szolgáltatóhely
3460 555 33 2462

Főváros Község MJV Város
355 2828 318 475

Települési önkormányzat 3 346
Egyéb 86
Alapítvány, közalapítvány 39
Gazdasági szervezet 35
Egyház 61
Központi költségvetési szerv, állam 352
Megyei, fővárosi önkormányzat 60

Rendezvények Rendezvények  
és képzések száma

Résztvevők száma

Kiállítások 5 487 1 138 621

Kulturális, közművelődési, 
közösségi rendezvények

33 587 1 298 571

A használóképzést  
szolgáló alkalmak

18 414 305 116

Olvasáskultúra-fejlesztő 
programok

18 853 466 023

Digitális  
kompetencia-fejlesztő 
programok

5 347 55 801

Egyéb rendezvények 25 095 632 564

Összesen 106 783 3 896 696

Regisztrált használó

14 éven aluliak 14 és 65 év közöttiek 65 év felettiek

466 526 900 112 151 8



A rendezvények és tárlatvezetések száma, a kiállítások és rendezvények láto-
gatóinak száma a tárgyévben:

Múzeumi rendezvények:

Kiállítások látogatóinak száma összesen: 9 563 281

2.3. Muzeális intézmények adatszolgáltató szervezetek 169168 2. melléklet – OSAP statisztikai adatok 2015.

2.3. Muzeális intézmények adatszolgáltató szervezetek száma: 725

Az adatszolgáltató szervezetek megoszlása szakmai besorolás szerint:

Az adatszolgáltató szervezetek megoszlása településtípus szerint:

A fenntartó típusa szerinti megoszlás:

Az önkéntesek száma a tevékenységet ellátó intézményekben, 
szervezetekben: 701

Közérdekű 
muzeális 
gyűjtemény

Közérdekű 
muzeális 
kiállítóhely

Megyei 
hatókörű 
városi  
múzeum

Országos 
múzeum

Országos 
szakmúzeum

Tematikus 
múzeum

Területi 
múzeum

151 426 25 12 15 29 67

Főváros Község MJV Város
87 199 159 280

Települési önkormányzat 468
Egyéb (pl. egyesület, szakszervezet) 35
Alapítvány, közalapítvány 31
Gazdasági szervezet 39
Egyház 28
Központi költségvetési szerv, állam 121
Megyei, fővárosi önkormányzat 3

Szakmai rendezvények Rendezvények száma Résztvevők száma

Tudományos konferenciák 308 26 758

Előadások 3 190 134 981

Összesen 3 498 161 739

Rendezvények száma összesen Részvevők száma összesen
108 117 3 259 608
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3. melléklet – Bejelentő adatlap

ADATLAP 
közérdekű önkéntes tevékenység, valamint adatváltozás bejelentésére 

(Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt olvassák el a kitöltési útmutatót és tájékoztatót!) 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 
alapján kérem 

□ a szervezet nyilvántartásba vételét mint önkénteseket foglalkoztató fogadó szervezet
□ a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás(ok) átvezetését (korábbi nyilvántartásba
vételhez kapcsolódó regisztrációs szám:………………) 

A szervezet nyilvántartásba vételét kérő, a szervezet képviseletére jogosult személy(ek) 

neve:     ………………………………................. ………………………………………………… 

1. A fogadó szervezet
a) neve:   ............................................................................................................................................. 
b) székhelye:  ..................................................................................................................................... 
c) levelezési címe:  ............................................................................................................................. 
d) adószáma:  ..................................................................................................................................... 
e) költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma:  ............................................................. 
f) cégjegyzékszáma:  ......................................................................................................................... 
g) típusa (a megfelelő jelölendő):

□ helyi önkormányzat, azok társulása
□ nemzetiségi önkormányzat
□ költségvetési szerv
□ egyház, belső egyházi jogi személy
□ közhasznú jogállású szervezet
□ közhasznú minősítéssel nem rendelkező civil szervezet
□ szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény
□ egészségügyi szolgáltató
□ köznevelési intézmény
□ felsőoktatási intézmény
□ muzeális intézmény
□ nyilvános könyvtár
□ közlevéltár
□ nyilvános magánlevéltár
□ közművelődési intézmény
□ egyéb:   ........................................................................................................................................ 

2. A fogadó szervezet önkéntes tevékenységgel foglalkozó kapcsolattartójának
a) neve:   ............................................................................................................................................. 
b) beosztása:  ..................................................................................................................................... 
c) e-mail címe:  .................................................................................................................................. 

telefonszáma:  ................................................................................................................................ 

3. A fogadó szervezet azon adatai, melyek az önkéntes tevékenységet érintően a
kapcsolatfelvételhez szükségesek (kitöltése nem kötelező):

A fogadó szervezet 
a) telephelye(i):  .................................................................................................................... 
b) telefonszáma: ................................................................................................................. 

c) e-mail címe:  ...................................................................................................................... 
d) egyéb adat, amelynek nyilvántartásba vételét a fogadó szervezet kéri: 
        .......................................................................................................................................... 
 

4.  Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységi körök (több is bejelölhető): 
□ egészségügyi  
□ szociális és jótékonysági 
□ oktatási  
□ kulturális és közösségi 
□ környezet- és természetvédelmi  
□ polgári és katasztrófavédelmi 
□ közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú gyermekekkel 
□ közös sport és szabadidős tevékenység sajátos nevelési igényű gyermekekkel 
□ közös sport és szabadidős tevékenység idős emberekkel 
 
 

4a. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységek konkrét megnevezése: 
  ............................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................................... 
 
5. Kíván-e építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntest foglalkoztatni? 
       □ igen         □ nem 

Amennyiben igen, az építésiengedély-köteles tevékenység pontos helye: ..........................................  
  ...............................................................................................................................................................   

 
6. Kíván-e 18. életévét be nem töltött önkéntest foglalkoztatni? 
       □ igen         □ nem 

 
7. Kíván-e cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen 
korlátozott nagykorú önkéntest foglalkoztatni? 
       □ igen        □ nem 
 
8. Kíván-e a fogadó szervezet olyan önkéntest foglalkoztatni, aki a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, ide nem 
értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt vagy letelepedett személyt? 

       □ igen         □ nem 

 
9. Kíván-e külföldön végzendő közérdekű önkéntes tevékenységre önkéntest foglalkoztatni? 
       □ igen         □ nem 

 
Nyilatkozom, hogy a 4. és 4a. pontban meghatározott tevékenységi körök és konkrét tevékenységek 
megfelelnek a Köt. 3. §-ában meghatározottaknak. 
 
 
Kelt: ................................................ , 20…………….. ...................  
 
 
 
 
                                       ……………………………………………………………………………… ..... 
        a fogadó szervezet képviseletére jogosult személy(ek) olvasható aláírása 
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Mellékelt dokumentumok: 
 
□ helyi önkormányzatok társulási megállapodásának másolata 
□ civil szervezet/közhasznú szervezet hatályos adatait tartalmazó létesítő okiratának másolata 
□ civil szervezet/közhasznú szervezet adatairól bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti 
kivonat (cégkivonat kivételével) 
□ nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségéről kiállított 30 napnál nem 
régebbi eredeti igazolás, melyet a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének vagy az adott belső 
egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy a 
bevett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője állított ki 
□ egyéni vállalkozó nyilvántartásba történő bejelentkezéséről vagy változásbejelentésről kiadott, az 
egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó igazolás másolata, vagy egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány 
□ szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény kormányhivatal által kiadott 
bejegyzési határozatának és az esetleges adatmódosításokról szóló határozat(ok)nak a másolata 
□ egészségügyi szolgáltató egészségügyi hatóság által kiadott működési engedélyének másolata 
□ állami köznevelési intézmény vagy állami felsőoktatási intézmény alapító okiratának másolata 
□ nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény vagy nem állami felsőoktatási intézmény 
működési engedélyének másolata 
□ muzeális intézmény működési engedélyének másolata 
□ nyilvános könyvtár, közlevéltár vagy  nyilvános levéltár alapító okiratának másolata 
□ közművelődési intézmény létesítő okiratának másolata vagy a közművelődési megállapodás 
másolata 
□ egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………… 
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4. melléklet – Önkéntes szerződés MINTA
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5. melléklet – Önkéntes kézikönyv tartalomjegyzék
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önkéntes vállalja, hogy kétévente legalább egy általános múzeumi információs 
tréningen és legalább egy szakmai tréningen részt vesz.
Az egyéb területen dolgozóknak is javasoljuk, hogy lehetőleg 1 alkalmon vegye-
nek részt évente. 

KVÍZ
Az információs pultban, a Baráti Körben, illetve a Kezet rá! foglalkozásokon 
segítő önkéntesek a nagyobb kiállítások megnyitása idején kvízt kapnak és 
töltenek ki, amely az egyes kiállításokhoz kapcsolódóan a tartalmi és az ügy-
menettel kapcsolatos információkból való felkészülést segíti annak érdekében, 
hogy a látogatókat helyesen és egységesen igazítsák el. A kvíz kitöltéséhez bár-
milyen segítséget (Múzeum illetve önkéntesek honlapja, Vörös/Fehér Mappa, 
önkéntestárs, stb.) fel lehet használni. A kvízeket kézzel kell kitölteni.
Képzési alkalmak száma (évente): kiállítások számától függően 2-4.
Elvárt teljesítés (évente): infopultosoknak, Baráti Körben, illetve Kezet rá! fog-
lalkozásokon segítő önkénteseknek 2-4, egyéb területen dolgozóknak legalább 
1 kvíz kitöltése javasolt.

KÖRSÉTA
Az újonnan csatlakozó önkéntesek a csatlakozásukat követő 2 hónapon belül 
múzeumi körsétán vesznek részt, melynek során 100 percben megismerkednek 
a Múzeummal (épület, gyűjtemények, történelem, stb.) kapcsolatos általános in-
formációkkal, a legfontosabb műtárgyakkal. Ezen kívül az ismeretek frissítése 
érdekében minden önkéntesünk évente egyszer részt vesz körsétán. A körsétákat 
szintén önkénteseink vezetik.
Képzési alkalmak száma (évente): kb. 10 (havonta 1-2).
Elvárt teljesítés (évente): 1 alkalmon való részvétel.

ÖNKÉNTES TALÁLKOZÓK
A tervezetten havi rendszerességgel tartott önkéntes találkozókon egyrészt az 
aktuális időszaki kiállítások anyagával, hátterével, másrészt az állandó kiállí-
tás különböző gyűjteményi részeivel, illetve az egyes múzeumi osztályok mun-
kájával ismerkednek meg az önkéntesek. Az önkéntesek képzéséért elsősorban 
az önkéntes koordinátor, illetve a szakmai kapcsolattartók felelősek.
Képzési alkalmak száma (évente): kb. 12-14.
Elvárt teljesítés (évente): 4 alkalmon való részvétel.

8. melléklet – Képzési paletta a Szépművészeti Múzeumban

Képzés – részlet a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Kézikönyvéből

Minden, a Múzeumban segítő önkéntes az önkéntessége időszaka alatt folyama-
tosan képzi magát, és részt vesz az alábbi képzéseken. A képzés mind a Múzeum-
mal kapcsolatos általános tudnivalók, mind a folyamatosan változó információk 
frissítésére szolgál.
Ebben a fejezetrészben éves időszaknak egy naptári évet tekintünk.

A képzés formái: 

TŰZ- ÉS MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
Akárcsak a Múzeum fizetett alkalmazottainak, a Múzeum önkénteseinek is 
évente egyszer kötelezően részt kell venniük a munka- és tűzvédelmi felelős 
által tartott munka- és tűzvédelmi oktatáson. 
Képzési alkalmak száma (évente): minimum 2
Elvárt teljesítés (évente): 1 alkalmon való részvétel

ÁLTALÁNOS MÚZEUMI INFORMÁCIÓS TRÉNING
Évente egyszer, az év második felében kerül sor az általános múzeumi informáci-
ós tréningre, amely minden önkéntes számára nyitott. Az információs tréning az 
önkéntesek munkájával és a múzeum életével kapcsolatos előadásokból, progra-
mokból áll és az általános ismeretszerzésen túl az önkéntesek megismerkedését, 
csapatépítését segíti.
Képzési alkalmak száma (évente): 1
Elvárt teljesítés (évente): 1 alkalommal az információs tréning és a területenkénti 
tréning valamelyikén. Több mint egy évig tartó önkénteskedés esetén az önkéntes 
vállalja, hogy kétévente legalább egy általános múzeumi információs tréningen és 
legalább egy szakmai tréningen részt vesz. 

TERÜLETENKÉNTI SZAKMAI TRÉNING
Évente egyszer (a tavaszi-nyári időszakban) elsősorban az infopultos, a Kezet rá! 
pultos, a Baráti Kört segítő és a múzeumpedagógiai programokon segítő önkén-
teseknek, valamint az irodai- és háttérmunkában segítő önkénteseknek külön-kü-
lön szakmai tréninget, vagy eligazítást tartunk. A tréning fóruma az önkéntesek 
megismerkedésének, tapasztalataik, illetve felmerülő problémáik megosztásának, 
átbeszélésének. Szakmai tréning igény szerint ennél gyakrabban is összehívható.
Képzési alkalmak száma (évente): területenként minimum 1
Elvárt teljesítés (évente): 1 alkalommal az információs tréning és a területen-
kénti tréning valamelyikén. Több mint egy évig tartó önkénteskedés esetén az
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Elvárt teljesítés (évente): részvétel mindegyiken – vagy személyesen, vagy a felve-
tett témákban írásbeli megjegyzések, észrevételek megküldésével.

SZERKESZTŐSÉGI ÜLÉS
Szerkesztőségi ülés keretében a koordinátor negyedévente összehívja az Ön-
kéntes Hírmondó szerkesztőit a következő szám tartalmának megbeszélésére. 
A szerkesztőségi ülésre szánt idő beleszámít az önkéntes órákba.
Részvétel: az Önkéntes Hírmondó szerkesztőinek
Alkalmak száma (évente): 4
Elvárt teljesítés (évente): részvétel mindegyiken – vagy személyesen, vagy a felve-
tett témákban írásbeli megjegyzések, észrevételek megküldésével.

KÖRSÉTA MEGBESZÉLÉS
Körséta megbeszélés keretében a koordinátor összehívhatja a körsétákat veze-
tő önkénteseket továbbképzés, tematikai egyeztetés céljából. A körséta megbe-
szélésre szánt idő beleszámít az önkéntes órákba.
Részvétel: körsétát vezető önkénteseknek
Alkalmak száma (évente): kb. 1-2

A képzéseken való részvételt az alábbi táblázat foglalja össze:

A mentorokra, az Önkéntes Hírmondó szerkesztőire és a körsétát vezető önkén-
tesekre a fentieken túl az alábbi képzési irányelv is vonatkozik.

MENTORTALÁLKOZÓ
Mentortalálkozó keretében a koordinátor összehívhatja a mentorokat előzetes 
napirend kiküldésével a szakmai tréningek tematikájának, a kézikönyv frissítésé-
nek és egyéb, az önkéntesek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos ügyek meg-
beszélése végett. A mentortalálkozóra szánt idő beleszámít az önkéntes órákba.
Részvétel: mentoroknak
Alkalmak száma (évente): kb. 1-4

91  Több mint egy évig tartó önkénteskedés esetén az önkéntes vállalja, hogy kétévente legalább 

egy általános múzeumi információs tréningen és legalább egy szakmai tréningen részt vesz.

Képzési egység alkalom / év Elvárt teljesítés

Infopultos
önkéntesek

Kezet rá! 
önkéntesek

Baráti Kör 
önkéntesek

egyéb  
területen 
dolgozók

Tűz- és munkavédelmi 
oktatás

2 évente 1 évente 1 évente 1 évente 1

Általános  
információs tréning

191 évente 0 -1 évente 0 -1 évente 0 -1 évente 0 -1

Területenkénti  
kommunikációs 
tréning

1 évente 0 -1 évente 0 -1 évente 0 -1

Kvíz 2-4 évente 2-4 évente 1 évente 3-4 évente 1

Körséta kb. 10 évente 1 évente 1 évente 1 évente 1

Önkéntes találkozó kb. 12 -14 évente 4 évente 4 évente 4 évente 4

Elvárt teljesítés (évente):
részvétel mindegyiken – vagy 
személyesen, vagy a felvetett 
témákban írásbeli megjegyzések, 
észrevételek megküldésével. 
Képzési egység alkalom / év elvárt teljesítés

Mentortalálkozó 1-4 mindegyik

Szerkesztőségi ülés 4 mindegyik

Körséta megbeszélés 1-2 mindegyik
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(Ez egy minta – természetesen ettől eltérő szerződéseket is lehet kötni.)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a < Intézmény neve > (székhelye, hivatalos képviselője) (továbbiakban Intézmény)
valamint a < Partnerszervezet neve > (székhelye, hivatalos képviselője) (továbbiakban Partner civil 
szervezet) (továbbiakban együttesen Felek) között civil önkéntes program végrehajtására a Partner 
civil szervezet és az Intézmény közötti együttműködésből eredő előnyök kihasználása érdekében. 

1. A Megállapodás tárgya
Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával vállalják, hogy
a………………………………………. civil önkéntes program kitűzött és jóváhagyott célok elérését közös 
együttműködéssel valósítják meg, az önkéntes program megvalósítása érdekében a vállalt kölcsö-
nös kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik.

2. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek
Intézmény az Önkéntes Programban vállaltaknak megfelelően irányítja és koordinálja a Felek 
tevékenységét, valamint képviseli a fenntartóval és egyéb partnereivel való viszonyában a Partner 
civil szervezethez fűződő kapcsolatát.
Civil Partnerszervezet kijelenti, hogy ismeri az Intézmény önkéntes programját, ehhez kötődő tevé-
kenységével kapcsolatos – pénzügyi, szakmai és egyéb szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3. Civil partnerszervezet vállalt szakmai feladatai 
a.) Az önkéntes program megvalósítása érdekében felek az alábbi feladatokat az alábbi ütemezéssel 
vállalják: •felsorolás

b.) Intézmény kijelenti, hogy az ütemezés és az önkéntes program tartalmának – civil partnerszer-
vezetet érintő – módosításait a szervezettel mindig előzetesen egyezteti.

4. Civil partnerszervezet az önkéntes program megvalósításához az alábbi támogatási 
formákban, ill. költségtérítésben részesül:

5. Záró rendelkezések: 
A megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
A megállapodásban foglaltak teljesülését a felek évente, de szükség szerint bármelyik aláíró fél kez-
deményezésére, személyes találkozó keretében áttekintik és értékelik. A konkrét programokban való 
részvételt – azok szabályai szerint – külön írásba foglalják.

Felek kijelentik, hogy a fenti szerződés tartalmát megismerték, s azt – mint akaratukkal egyezőt – 
elfogadták.

Dátum:

aláírás      aláírás
Intézmény      Civil szervezet
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9. melléklet – Önkéntes munkaköri leírás

Tétel
Támogatás -  

Költségtérítés módja Költségtérítés összege

 

Összesen:  
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■ szervezési készség és különböző feladatok kezelésének képessége,
■  kifinomult szóbeli és írásbeli készség, képes magát egyértelműen 

kifejezni,
■ prezentációs készség,
■ döntéshozási képesség,
■ tárgyaló képesség.

1. STRATÉGIÁK ÉS ELJÁRÁSOK AZ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGHEZ A SZERVEZETBEN 

1.1.  Hozzájárul az önkéntest foglalkoztató szervezet stratégiájának kidolgozásához.
KONKRÉT FELADATOK
1.1.1.  Azonosítja a megfelelő résztvevőket, érdekelteket az önkéntes tevékeny-

séghez
1.1.2.  Segíti a résztvevők bevonását, hogy fejlődjön az önkéntes terület a szerve-

zeti stratégiában (konzultáció, visszajelzés stb.)
1.1.3.  Biztosítja az önkéntesség következetes szemléletmódját az általános szer-

vezeti fejlesztési stratégiában 

1.2.  Hozzájárul az önkéntes részvétel működési tervének kidolgozásához a szer-
vezet stratégiájában 

KONKRÉT FELADATOK
1.2.1.  Konkrét, mérhető, elérhető, reális és időhöz kötött célokat tűz ki; a megfe-

lelő módszereket és eszközöket választja ki, amelyek segítik elérni a célokat 
1.2.2.  Megállapítja a feladatokhoz szükséges források típusát, mennyiségét, 

elérhetőségét és költségét 
1.2.3.  Olyan módon rögzíti a végső tevékenységi terveket, amely segíti a jövőbeli 

végrehajtást és értékelést 

1.3. Értékeli az önkéntesek hozzájárulását a szervezet stratégiai céljaihoz
KONKRÉT FELADATOK
1.3.1.  Felismeri azt, hogyan segítheti az önkéntes a szervezet stratégiai céljait 
1.3.2.  Érthetően körvonalazza a tevékenységeket, amelyekkel az önkéntes a 

szervezet céljait szolgálja 
1.3.3.  Konkrét mutatókat állít fel az önkéntesek együttműködésének mérésére; 

ezt követően figyeli a mutatókat, és rendszeresen használja ezeket az in-
formációkat a jelentéseiben 

1.4.  Kidolgozza az önkéntesség szervezeti irányelveit (szabályok és előírások az 
önkéntesek bevonására) 

KONKRÉT FELADATOK
1.4.1.  Azonosítja, értékeli és figyelembe veszi a követeléseket, kötelezettségeket 

és a jó gyakorlatokat, hogy fejlessze a szervezet önkéntességi irányvonalát

11. melléklet

ÖNKÉNTES MENEDZSER SZAKMAI PROFILJA – TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
A szellemi termék készítését irányította: Pro Vobis National Resource Center 
for Volunteerism (Románia)
Partner: Önkéntes Központ Alapítvány 

AZ ÖNKÉNTES MENEDZSER POZÍCIÓ CÉLJA 
Az Önkéntes Menedzser felelős a szervezet életében résztvevő önkéntesekkel 
kapcsolatos feladatok általános irányításáért. Az Önkéntes Menedzser straté-
giai megközelítéseket javasol az önkéntesekkel kapcsolatban a szervezeten be-
lül, felügyeli az önkéntesek bevonását a szervezetbe, biztosítja az önkéntes me-
nedzsment folyamat minőségét, vezetést biztosít az önkénteseknek, irányítja az 
együttműködést az önkéntesek és a cég összes külső és belső érdekeltjei között 
(a vezetés és menedzsmenttől a kedvezményezettek, partnerek, együttműködők, 
döntéshozók, adományozók és médiáig), és felelős dokumentálni és elősegíteni az 
önkéntesek együttműködését és elismerését a szervezet céljai érdekében. 

AZ ÖNKÉNTES MENEDZSER KÉPESSÉGEI ÉS KOMPETENCIÁI 
Önkéntes Menedzser készségek:

■ képes menedzselni és koordinálni projekteket,
■ adminisztrációs és IT szakértelem,
■ pénzügyi és gazdasági tájékozottság,
■  képes információkat bizalmasan kezelni és a problémákra érzéke-

nyen reagálni,
■  képes nyilvántartást, valamint pontos írásbeli és szóbeli jelentéseket 

készíteni,
■  képes a különböző ágazatokkal együttműködni és kapcsolatot kialakí-

tani más szervezetekkel.
■ képes másokat irányítani és pozitívan befolyásolni,
■ képes másokat inspirálni és motiválni,
■ empatikus és mások igényeit megérti,
■ képes a különböző típusú emberekkel bánni,
■ kreativitás és innovációs készség,
■ képes csapatban dolgozni és támogatja a csapatmunkát,
■ képes függetlenül, önállóan dolgozni,
■ képes megoldani és kielemezni a problémákat, 
■ könnyen alkalmazkodik és rugalmas,
■  rugalmasan, és nem ítélkezően viszonyul az emberekhez és a munkához,
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2. ÖNKÉNTESSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE 

2.1. Az önkéntesség népszerűsítése a szervezeten belül
KONKRÉT FELADATOK
2.1.1.  Felismeri és számszerűsíti az önkéntesek hozzájárulását a szervezet mun-

kájához olyan módon, hogy az aktívan támogassa az önkéntességet a szer-
vezeten belül 

2.1.2.  Felismeri az önkéntesség akadályait a szervezeti struktúrában, rendszeré-
ben és eljárásában és a megfelelő személyekkel azon dolgozik, hogy csök-
kentse ezen akadályokat 

2.1.3.  A szervezeten belül lehetőségeket teremt, hogy az önkéntesek hozzájáru-
lása növekedjen, és a kompetenciájuk fejlődjön 

2.2. Az önkéntesség népszerűsítése a szervezeten kívül 
KONKRÉT FELADATOK 
2.2.1.  Vonzóvá teszi az önkéntességet a jövőbeli önkéntesek számára, kiemeli az 

önkéntesség előnyeit és elmagyarázza az aktuális törvényi szabályozást az 
önkéntes munkára vonatkozóan (amennyiben szükséges) 

2.2.2.  Támogatja az önkéntességet és adatokkal bebizonyítja, hogy a társadalom 
és az egyén mennyi előnyre tesz szert az önkéntesek munkájával

2.2.3.  A szervezet minden külső kommunikációjához hozzájárul azzal, hogy az 
önkéntesek tevékenységeiről információt ad 

3. AZ ÖNKÉNTESEK IRÁNYÍTÁSA 

3.1. Az önkéntesek toborzásának irányítása
KONKRÉT FELADATOK 
3.1.1.  Határozza meg, hogy az önkéntesek milyen szerepet tölthetnek be a szer-

vezetben a kollégák és a vezetés bevonásával 
3.1.2.  Határozza meg a munkakörök leírását, amelyek nem helyettesítik a fizetett 

munkát, egyértelműen azonosítják a szerepek felelősségét, munka kapcso-
latokat és kellően széleskörűek és rugalmasak ahhoz, hogy tartalmazzák 
az önkéntesek változatos szükségleteit, képességeit és preferenciáit  

3.1.3.  Készítsünk az önkéntességgel kapcsolatos elvárásokat, amelyek egyér-
telműen tartalmazzák az elvárt tudást, képességet, tapasztalatot, szemé-
lyes tulajdonságot és elérhetőséget; bizonyosodjon meg róla, hogy min-
den szükséges kritériumot tartalmaz a hivatalos elvárás 

3.1.4.  Felügyelje a teljes önkéntes toborzási folyamatot a jogszabályi keretek és 
a szervezet politikájának segítségével

1.4.2.  Az önkéntességi irányelvekben résztvevőkkel konzultál és a visszajelzé-
seket és javaslatokat megfontolja az önkéntességi irányvonalak lefekte-
tésekor

1.4.3.  Az összes résztvevőnek bemutatja az önkéntességi irányelveket és meg-
nyerni az összes részt- vevő fél kötelezettségvállalását, beleegyezését és 
jóváhagyását a javasolt önkéntességi irányelvhez 

1.5.  Kidolgozza a struktúrát, rendszereket és eljárásmódokat az önkéntes 
irányelvek végrehajtásának érdekében  

KONKRÉT FELADATOK
1.5.1.  Azonosítja és számításba veszi az önkéntesek és a munkatársak szükség-

leteit és igényeit az önkéntes irányelvek struktúrája, rendszere és eljárás-
módjai kialakításánál 

1.5.2.  Az önkéntességi irányelvek végrehajtásánál képezi és folyamatosan támogat-
ja a részvevőket a struktúra, rendszerek és eljárásmódok megvalósításában  

1.5.3.  Folyamatosan felügyeli, értékeli és megteszi a megfelelő változtatásokat 
a struktúrában, rendszerben és az eljárásmódban az önkéntes irányelvek 
végrehajtása érdekében 

1.6. Biztosítja a törvények és szabályozások betartását 
KONKRÉT FELADATOK 
1.6.1.  Megfelelő információkkal rendelkezik az aktuális törvényekről és sza-

bályozásokról, amelyek az önkéntes szervezetekre és azok munkájára 
vonatkozik 

1.6.2.  Folyamatosan alkalmazza az önkéntességi irányelveket és eljárásokat, a 
törvényekkel és szabályozásokkal megtámogatva a megfelelő helyen 

1.6.3.  Minden résztvevőnek folyamatos támogatást nyújt azért, hogy biztosítsa 
az aktuális törvények és szabályozás teljesítését 

1.7.  Pénzügyi források biztosítása a szervezet önkéntességi irányelveihez és 
terveihez 

KONKRÉT FELADATOK
1.7.1.  Felismeri az anyagi forrásokat, amelyek támogatják az önkéntesek te-

vékenységét a szervezeten belül; elemzi és a megfelelő információkkal 
látja el a döntéshozókat, hogy támogatást nyerjen az indítványaihoz és 
terveihez

1.7.2.  Hozzájárul a forrásigénylő pályázatok előkészítéséhez, amelyek növelik 
az önkéntes tevékenységet végző szervezet bevételét 

1.7.3.  Tárgyal és egyeztet a döntéshozókkal az anyagi forrásokról a szervezeten 
belül és a külső támogatókat is felkutatja
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3.5. Irányítja az önkéntesek szupervízióját és támogatását 
KONKRÉT FELADATOK 
3.5.1.  Válasszon megfelelő időt és helyet a tevékenységek megbeszélésére és a 

visszacsatolás közlésére 
3.5.2.  Ösztönözze és támogassa az önkénteseket abban, hogy vállalják fel mun-

kájukat és tegyenek javaslatokat a megfelelő környezet kialakításában a 
hatékonyabb munka reményében 

3.5.3.  Alkosson olyan támogató környezetet, ahol a hibák tanulásra való lehe-
tőségként jelennek meg, nem pedig szégyenként 

3.5.4.  Határozza meg, hol szorulhatnak támogatásra az önkéntesek és tegye 
ezeket lehetővé; ez tartalmazza a megfelelő személyzetet is 

3.6. Irányítja az önkéntesek tevékenységének tervezését és végrehajtását 
KONKRÉT FELADATOK 
3.5.6.  Tekintse át a teljes önkéntes részvételt a szervezeten belül a folyamatosan 

gyűjtött információk alapján 
3.5.7.  Határozza meg a megfelelő módszereket a munkavégzéshez a különböző 

képességek, az önkéntesek stílusa és motivációja, az önkéntes tevékeny-
ség és az alkalmazottak részvétele alapján

3.5.8. Ellenőrizze, hogy minden szükséges erőforrás elérhető 
3.5.9.  Mindenkit informáljon a tevékenységek állapotával, kockázataival, nehéz-

ségeivel és változásaival kapcsolatban

3.7. Irányítja az önkéntes tevékenységek ellenőrzését és értékelését  
KONKRÉT FELADATOK
3.7.1.  Fejleszti az önkéntes tevékenységet ellenőrző és értékelő eszközöket és mód-

szereket, amelyek különböző véleményeket gyűjtenek, felhasználóbarátak 
és az összes résztvevő féltől kevés időt igényelnek 

3.7.2.  Irányítja az önkéntes tevékenység ellenőrzésének és értékelésének folya-
matát azért, hogy adatokat szolgáltathasson a jelentésekhez és a szerve-
zeten belüli általános értékelési folyamat részei lehessenek 

3.7.3.  Biztosítja az ide vonatkozó ellenőrzés és értékelés folyamán gyűjtött ada-
tok hozzáférését az önkéntesek számára; használja e folyamatok eredmé-
nyeit, hogy fejlessze az önkéntesek teljesítményét, tanulását és fejlődését. 

3.7.4.  Rögzíti az ellenőrzés és értékelés adatait olyan módon, hogy megfelelő-
képpen segítse a csapatot a jövőben 

3.2. Az önkéntesek kiválasztásának irányítása
KONKRÉT FELADATOK 
3.2.1.  Használja a munkaköri és az önkéntesektől elvárt leírásokat, hogy kor-

rekt és egyértelmű kritérium alapján határozza meg a megfelelő lehet-
séges önkéntest; egyértelműen kommunikálja a kritériumokat minden 
jelentkezőnek, bizonyosodjon meg róla, hogy kipróbálhassák a standardi-
zált módszereket és eszközöket 

3.2.2.  Biztosítsa az összes érintett személy részvételét az önkéntesek kiválasz-
tása során 

3.2.3.  Tekintse át a teljes kiválasztási eljárást 
3.2.4.  Biztosítsa a releváns és időbeni visszacsatolást azoknak, akik nem felel-

tek meg az elvárásoknak 

3.3. Az önkéntesek bevezetésének irányítása 
KONKRÉT FELADATOK 
3.3.1.  Tisztázza és fogadtassa el az önkéntesek szerződésének tartalmát, ame-

lyek tartalmazzák legalább az önkéntesek feladatait, tevékenységüket, 
határaikat, elvárt teljesítményeket és a viselkedést, továbbképzést, tá-
mogatást és az önkéntesek számára elérhető felügyeletet, a kockázatokat 
és biztosított információkat, költségeket és a megtérítési szabályokat és 
egyéb a szervezettel kapcsolatos szabályokat 

3.3.2.  Bizonyosodjon meg róla, hogy az önkéntesek értik az önkéntes szerződés 
fontosságát és a jogi következményeit

3.3.3.  Készítsen információkat és útmutató anyagokat az önkénteseknek, bi-
zonyosodjon meg róla, hogy minden önkéntes megkapja a szükséges 
információkat 

3.3.4.  Jegyezze fel a pontos információkat és folyamatokat a jogi előírásoknak 
és a szervezeti politikának megfelelően 

3.4. Irányítja az önkéntesek motivációját, megtartását, elismerését 
KONKRÉT FELADATOK 
3.4.1.  Ismerje meg önkénteseit, törekedjen a személyre szabott motivációs stra-

tégiákra 
3.4.2.  Kommunikáljon világosan és hatékonyan az önkéntesekkel, oly módon, 

hogy mindig eleget tegyen a különböző igényeknek és egyben tiszteletet 
mutasson 

3.4.3. Folyamatosan emelje ki az önkéntesek munkáinak céljait és értékeit 
3.4.4.  Biztosítani kell a különböző eszközök, módszerek, stratégiák meglétét és 

használatát az önkéntesek megfelelő elismerése érdekében 
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4.4.2.  Megbizonyosodik arról, hogy a szervezet minden szükséges eljárást kö-
vet, hogy érvényes elismerési igazolást állítson ki az önkéntesek számára 

4.4.3. Minden önkéntes számára kiállítja és felülvizsgálja az igényelt igazolást 

4.5.  Támogatja az önkénteseket abban, hogy hasznosítsák azokat a készségeket, 
amelyekre az önkéntes munka során tettek szert 

KONKRÉT FELADATOK
4.5.1.  Tájékoztatja az önkénteseket az elismerő igazolás használatának lehető-

ségéről 
4.5.2.  A szervezeten belül és kívül is kommunikálja az elismerési igazolás sikeres 

használatát 
4.5.3. Támogatja az igazolás használatát a szervezeten belül

5. AZ ÖNKÉNTES PROGRAMOK MENEDZSMENT TÁMOGATÁSA 

5.1.  Az önkénteseket tartalmazó projektet kezeli / Együttműködik önkéntest 
tartalmazó projektek vezetőivel 

KONKRÉT FELADATOK 
5.1.1.  Tájékoztasson / legyen biztos abban, hogy az önkéntesek tudják a célo-

kat, tevékenységeket és elvárt eredményeket a projektekkel kapcsolatban 
5.1.2.  Tisztázza, támogatja és felülvizsgálja a kommunikáció láncolatát az ön-

kéntesek és más munkatársak között
5.1.3.  Biztosítja minden önkéntességgel kapcsolatos (pénzügyi, adminisztrációs, 

stb.) tevékenység elvégzését minden egyes önkéntes projekt esetében 

5.2.  Kezelje az adatokat és jelentéseket az önkéntesekkel kapcsolatban a szer-
vezeten kívül és belül 

KONKRÉT FELADATOK 
5.2.1.  Tartson teljes, pontos és naprakész nyilvántartást a személyes adatokról 

és tevékenységekről az önkéntesekkel kapcsolatban 
5.2.2.  Bizonyosodjon meg róla, hogy a személyes adatok felhasználása és táro-

lása megfelel minden törvényi előírásnak és szabálynak 
5.2.3.  Oly módon jegyezze fel az adatokat az önkéntesekkel és tevékenységük-

kel kapcsolatban, hogy azok megfelelő információt nyújtsanak a szerve-
zet belső és külső érintettei számára 

5.3. Hozzájárul a költségvetés megtervezéséhez a szervezetben 
KONKRÉT FELADATOK 
5.3.1.  Felismeri és szelektálja a forrásokat, amelyeket az önkéntesekkel kapcso-

latos feladatokra fordítanak; megbizonyosodik arról, hogy a rendelkezés-
re álló költségvetés keretein belül vannak, vagy további forrásokat keres 

4.  ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG SORÁN SZERZETT KÉPESSÉGEK FELISMERÉSE  
ÉS FEJLESZTÉSE 

4.1.  Támogatja az önkéntes tudásának, készségeinek és kompetenciájának fej-
lődését  

KONKRÉT FELADATOK 
4.1.1.  Meghatározza azt a tudást, képességet és kompetenciát, amit az ön-

kéntesek tevékenységük során fejleszteni szeretnének/illetve szükséges 
fejleszteniük 

4.1.2.  Nyújtson támogatást / iránymutatást az önkénteseknek, hogy meghatá-
rozhassák tanulási és fejlődési céljaikat, figyelembe véve a szervezet által 
nyújtott lehetőségeket 

4.1.3.  Bizonyosodjon meg róla, hogy a költségterv számba veszi az önkéntesek 
tanulásához szükséges erőforrásokat is, vagy találjon alternatív megol-
dásokat azok biztosítására 

4.2.  Segíti az önkéntesek megszerzett tudásának, készségeinek és kompetenci-
áinak bizonyítását, dokumentálását 

KONKRÉT FELADATOK
4.2.1.  Mutassa meg az önkénteseknek az információgyűjtés folyamatát, annak 

érdekében, hogy dokumentálni tudják saját tanulásukat és fejlődésüket 
4.2.2.  Az önkéntesekkel együtt figyelje a folyamatot, hogy ők is tudjanak ta-

nulni és fejlődni 
4.2.3.  Bevonja a megfelelő embereket (alkalmazottak, vezetés, más önkéntesek, 

kedvezményezettek stb.) az önkéntesek tanulási és fejlődési folyamatába 

4.3.  Irányítja az önkéntesek tudásának, képességének és kompetenciájának 
elismerési folyamatát a létező eljárások és irányelvek alapján 

KONKRÉT FELADATOK 
4.3.1.  Informálja az önkénteseket a meglévő eszközökről, amelyek tudásuk, 

készségeik és kompetenciájuk elismerését szolgálja 
4.3.2.  Kezelje az önkéntesek elvárásait a tanulási és fejlődési céljaikkal az ön-

kéntes tevékenység leírása keretében 
4.3.3.  Megbizonyosodik róla, hogy a szervezet rendelkezik az összes szükséges 

akkreditációval/regisztrációval azért, hogy elismerje az önkéntes tudá-
sát, készségeit és kompetenciáját 

4.4.  Biztosítja, hogy a megfelelő eljárások és irányelvek alapján állítsák ki az 
elismerő igazolásokat 

KONKRÉT FELADATOK
4.4.1.  Naprakész információval rendelkezik a tudásuk, készségeik és kompeten-

ciájuk elismeréséhez szükséges eszközökről és eljárásokról 
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5.7.  Felismeri és ellenőrzi az önkéntes munka egészségügyi és biztonsági koc-
kázatait

KONKRÉT FELADATOK
5.7.1.  Naprakész információval rendelkezik a jogi és szervezeti szabályozások-

ról, amelyek az önkéntesek egészségügyi és biztonsági kockázatait érintik 
5.7.2.  Eljárásokat és eszközöket fejleszt annak érdekében, hogy folyamatosan fel-

ismerje és ellenőrizze az önkéntesek egészségügyi és biztonsági kockázatait 
5.7.3.  Ellenőrzi a szervezet eljárásainak és eszközeinek hatékonyságát, amelyek 

célja az önkéntesek egészsége és biztonsága; ha szükséges, változtatásokat 
eszközöl

5.8. Segít az önkéntességet befolyásoló problémák megoldásában 
KONKRÉT FELADATOK
5.8.1.  Győződjön meg róla, hogy az önkéntesek értik a belső szabályozásokat és 

folyamatokat a problémák továbbításával kapcsolatban; megismerteti ve-
lük a kommunikációs láncot, amelyet szükséges követni probléma esetén 

5.8.2.  Támogató környezetet teremt, amelyben az önkéntes szívesen beszél a 
felmerülő problémáiról; segít nekik megfogalmazni az őket vagy munká-
jukat érintő problémákat 

5.8.3.  Közvetlenül az önkéntessel és a résztvevőkkel vitatja meg a problémát; 
egyezteti velük a probléma következményeit; és a kompetenciáján kívüli 
problémákat átadja a megfelelő szakembernek

6. IRÁNYÍTJA AZ ÖNKÉNTESEKET BEVONÓ MUNKAKAPCSOLATOKAT 

6.1. Biztosítja az önkénteseknek a megfelelő munkakörnyezetet és erőforrásokat
KONKRÉT FELADATOK
6.1.1.  Kialakítja az önkéntesek helyét a szervezeten belül, ennek a fizikai tér-

nek a kialakításába az önkénteseket is bevonja 
6.1.2.  Győződjön meg róla, hogy az önkénteseknek megvan minden erőforrásuk 

a megfelelő munkavégzéshez; informálja az önkénteseket az elérhető erő-
források igénybevételével kapcsolatban 

6.1.3.  Megbizonyosodik arról, hogy az összes dolgozó tudatában van az önkénte-
sek jelenlétének, ezt elfogadja és megfelelően elismeri a közreműködésüket 

6.2. Önkéntességet támogató partnerséget hoz létre
KONKRÉT FELADATOK 
6.2.1.  Felismeri azokat a partnereket, akik támogatni tudják az önkénteseket 

a szervezeten belül 
6.2.1.  Bevonja az önkénteseket a potenciális partnerek keresésébe; ösztönzi az 

önkénteseket, hogy más résztvevőket is igénylő tevékenységeket is javasol-
janak 

5.3.2.  Előkészíti és irányítja az önkéntes tevékenységre fordított költségeket 
összhangban a szervezet belső pénzügyi eljárásaival és a projektfinanszí-
rozók különleges követelményeivel 

5.3.3.  Ellenőrzi az önkéntes tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokat; támo-
gatást nyújt az önkéntesnek a szervezet pénzügyi szabályainak pontos 
követéséhez 

5.4.  Biztosítja az önkéntes tevékenység és szolgáltatás minőségét az önkéntesek 
támogatásával

KONKRÉT FELADATOK
5.4.1.  Olyan minőségi szabványokat dolgoz ki az önkéntes tevékenységekre 

vonatkozólag, amelyek megfelelnek a jogi szabályoknak, előírásoknak és 
a szervezet értékeinek, céljainak 

5.4.2.  Ösztönzi az önkénteseket, hogy vállaljanak felelősséget munkájuk színvo-
naláért és támogassák társaikat, hogy ők is így tegyenek

5.4.3.  Folyamatosan ellenőrzi az önkéntesek tevékenységét és szolgáltatásait, 
visszajelez az önkénteseknek és a többi résztvevőnek, rendszeresen figyeli 
a minőség színvonalát 

5.5.  Részt vesz vagy támogatja az önkéntesek részvételét azokon a találkozó-
kon, ahol a projekt önkéntes tevékenységeit tervezik

KONKRÉT FELADATOK
5.5.1.  Támogatja az önkéntesek részvételét azokon a munkahelyi találkozókon, 

ahol a projektönkéntes tevékenységeit egyeztetik; ha szükséges, az önkén-
tesekkel együtt részt vesz ezeken a találkozókon

5.5.2.  Biztosítja, hogy az önkéntesek feladatai összhangban legyenek a munka-
köri leírásukkal és a jogi szabályozásokkal valamint a szervezeten belüli, 
önkéntesek bevonását meghatározó irányelvekkel 

5.5.3.  Visszajelzést ad a találkozón résztvevőknek az önkéntes munka szerve-
zéséről, hogy segítse az önkéntesek részvételét a projekt tervezése során 

5.6.  Kezeli az összes résztvevő közti, önkéntességgel kapcsolatos információ 
áramlását 

KONKRÉT FELADATOK
5.6.1.  Az önkéntesek munkáját befolyásoló információkat gyűjt a kollégáktól, 

szelektálja azokat és közli az önkéntessel a tevékenységére vonatkozó 
információkat

5.6.2.  Megbizonyosodik arról, hogy az önkénteseket időben értesítik, ha a tevé-
kenységüket érintő változás történik; hatékony kommunikációs rendsze-
ren keresztül támogatja a kommunikációt

5.6.3.  Gyűjti az önkéntesek visszajelzéseit és folyamatosan közli ezeket a kol-
légáival, akik az önkéntesekkel együtt vesznek részt a projektben és a 
tevékenységekben 
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A PROJEKTRŐL 

Wake-up Call: Volunteer Manager Role! 
A “Wake-Up call: Volunteer Manager Role!” című projektet a Pro Vobis National 
Resource Center Romania (www.provobis.ro) valósította meg közösen az Association 
for Civil Society Development SMART Croatia (www.smart.hr), Brivpratigais.
LV (www.brivpratigais.lv), Önkéntes Központ Alapítvány (www.oka.hu, www.
onkentes.hu), Organizations Slovakia (www.dobrovolnickecentra.sk) és a Platform 
of Volunteer Centers szervezetekkel együttműködésben 2014. november 1. és 2016.  
április 30. között, az Európai Unió finanszírozásában az Erasmus+ Program kereté-
ben, 2014-1-RO01-KA205-002734 szerződésszámon.

6.2.3.  A szervezet vezetőségétől jóváhagyást kér az önkéntesek által javasolt új 
tevékenységekre és partnerekre 

6.3.  Támogatja és fejleszti a produktív munkakapcsolatot az önkéntesek és az 
alkalmazottak/megbízottak/kedvezményezettek között 

KONKRÉT FELADATOK
6.3.1.  Segít a dolgozóknak/megbízottaknak/kedvezményezetteknek megérteni a sze-

repüket, felelősségüket és hozzájárulásukat a szervezet céljainak eléréshez 
6.3.2.  Az önkéntesek és alkalmazottak/ megbízottak/kedvezményezettek számá-

ra lehetőséget biztosít a személyes találkozóra; segíti a párbeszédet, amely 
során megértik, hogy hogyan támogathatják egymást 

6.3.3.  Bizonyosodjon meg róla, hogy mindenki tudja, hogyan tud hatékonyan dol-
gozni és kommunikálni a másik féllel; ismerje fel a lehetséges problémákat, 
amik hatással lehetnek a produktív munkavégzésre

6.4.  Kezeli és folyamatosan fejleszti a többiek képességét az önkéntesekkel való 
együttműködésre (alkalmazottak/megbízottak/kedvezményezettek) 

KONKRÉT FELADATOK
6.4.1.  Bizonyosodjon meg róla, hogy minden dolgozó/megbízott/kedvezménye-

zett informálva van az önkéntesek jelenlétéről, tervezett tevékenységükről 
valamint határaikról 

6.4.2.  Bizonyosodjon meg róla, hogy minden dolgozó/megbízott/kedvezménye-
zett informálva van az önkéntesekkel kapcsolatos szabályozásokról, rende-
letekről; és a változásokról naprakészen tájékoztatja őket 

6.4.3.  Lehetőséget biztosít a dolgozóknak/megbízottaknak/kedvezményezettek-
nek, hogy jobban megértsék az önkéntességet és az önkénteseket 

6.5. Kezeli és folyamatosan fejleszti saját kapacitását az önkéntesek irányítására 
KONKRÉT FELADATOK
6.5.1.  Tisztában van a saját értékeivel, törekvéseivel és motivációival az irányí-

tással kapcsolatban; megfelelően használja azokat az önkéntesekkel való 
munkája során 

6.5.2.  Úgy kezelje érzelmeit és kapcsolatait az önkéntesekkel kapcsolatban, 
hogy az lehetővé tegye a céljai elérését és az önkéntesek támogatását 

6.5.3.  Folyamatosan fejlessze a tudását, képességeit és kompetenciáit az önkén-
tességgel kapcsolatban; dolgozza ki saját személyes fejlődési tervét, amit 
átültet a gyakorlatba, használja fel az önkéntesektől és egyéb résztvevők-
től kapott visszajelzéseket 
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    A kiadvány szerzői

Dr. Arapovics Mária (1973) a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás” EFOP 1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projekt szakmai vezetője 
a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 
Módszertani Központban, és az ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intéze-
tének egyetemi adjunktusa, regisztrált felnőttképzési szakértő. Magyar–tör-
ténelem, művelődésszervező, majd üzleti edző (business coach) szakokon 
szerzett diplomákat az ELTE karain. A Debreceni Egyetemen művelő-
dési és felnőttképzési menedzser, a Londoni Egyetemen Art Manager 
szakon végzett. Az ELTE Neveléstudományi Doktori iskolában szerzett 
PhD fokozatot. Tapasztalatokat szerzett az oktatás ágazataiban, a köz-
igazgatásban, a vállalkozói és a nonprofit szektorban. Civil, közművelődési 
és felnőttképzési OKJ-s és felsőoktatási képzések fejlesztője és oktató-
ja, számos tanulmány és tankönyv szerzője, szerkesztője. Főbb kötetei: 
Felnőttképzési civil szervezetek Magyarországon (2007), A közösség ta-
nulása (2011). Az Önkéntes Központ Alapítvány önkéntese és szakértője,  
Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány elnöke.

Csordás Izabella (1980) közgazdász, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szak-
ember. Kulturális menedzsment és Önkéntesmenedzsment tréner, tanács-
adó, az Önkéntességért Díj zsűritagja. 2006-tól tíz éven át volt a Szép-
művészeti Múzeum munkatársa. 2006-ban alapította és aztán 10 éven át 
koordinálta a Szépművészeti Múzeum Önkéntes Programját, az első hazai 
múzeumi önkéntes programot. 2008-tól képez munkatársakat, önkéntese-
ket, koordinátorokat, múzeumi frontszemélyzetet. 2010-ben létrehozta a 
Múzeum Közönségszolgálati Osztályát. 2011-ben társtréner volt a múzeu-
mi önkéntes koordinátor képzésben hazai es nemzetközi szinten is.
2007 óta koordinálja a Szépművészeti Múzeum Baráti Körét.
Tanulmányutak során számos tapasztalatot szerzett külföldi kulturális 
intézményekben, elsősorban Angliában, Írországban és Izraelben mind 
az önkéntes menedzsment, mind a támogatói kör menedzsmentje terén.
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programjának kialakításában vett részt, így a szakértelmen alapuló civil 
szervezeti tudás- és kapacitásfejlesztés került munkájának fókuszába.
Az Önkéntesek Nemzetközi Évében (2001), illetve az Önkéntesség Euró-
pai Évében (2011) a hazai lebonyolításért felelős Nemzeti Bizottság tagja. 
Rendszeresen publikál, illetve tart előadásokat, az önkéntességet és társa-
dalmi felelősségvállalást érintő témákban. 2006 és 2012 között az Európai 
Önkéntes Központ (CEV) vezetőségi tagja, 2015 júniusa óta a Global Pro 
Bono Network vezetőségi tagja. 2013-ban az önkéntesség magyarorszá-
gi elterjesztéséért végezett munkájáért a Köztársasági elnöktől Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott.

Faár Tamara (1983) a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közönségszolgálati osztály-
vezetője, a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP 
1.3.1-15- 2016-00001 kódszámú projekt „Intézményi önkéntesség” mun-
kacsoportjának tagja. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán néprajz és 
filmelmélet-filmtörténet szakán végzett, kulturális menedzser diplomáját 
a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján szerezte. 2011-ben részt vett 
az önkéntesség terjesztését célzó európai uniós pályázatban a Magyar 
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének munkatársaként. 2012 óta a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumban dolgozik. Több európai uniós pályá-
zat írásában és lebonyolításában vett részt. 2015-2016 között a Szennai 
Skanzen tagintézmény-vezetője volt, 2016-től a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum Közönségszolgálati Osztályát vezeti.

Hegedűsné Majnár Márta (1968) civil tevékenységként a Magyarországi Tájhá-
zak Szövetsége ügyvezető elnöke, főfoglalkozásként az Eger Városi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Történelem tanár – művelődésszervező szakon az Eszterházy Károly Főis-
kolán diplomázott, majd a Szolnoki Gazdasági Főiskolán szerzett külgaz-
dasági szakon végzett közgazda képesítést.
Felsőfokú szakképesítésekkel felnőttképzési és turisztikai területeken ren-
delkezik.
A Magyarországi Tájházak Szövetség ügyvezető elnökeként folytatja a szer-
vezet önkéntes programjának menedzsmentjét, illetve figyelemmel kísérve 
a tagságához tartozó tájházak önkéntes tevékenységét gondoskodik a jó 
gyakorlatok összegyűjtéséről, szakmai kritériumrendszerének, struktúrájá-
nak kialakításáról, közzétételéről, valamint hatékony, sikeres adaptációjá-
ról, ezek nyomon követéséről.

Kelemenné Csuhay Zsuzsanna (1963) a „Cselevő közösségek – aktív közössé-
gi szerepvállalás”  EFOP-1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projekt keretében 
megvalósult Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létre-
hozásához és működtetéséhez c. módszertani útmutató megalkotásának 

Dánielné Babos Zsuzsánna (1986) a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás” EFOP 1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projektben az Intézményi 
önkéntesség módszertani munkacsoport szakértője. Okleveles andragógus. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, 
Neveléstudományi Doktori Iskola végzett ösztöndíjas PhD. hallgatója, 
jelenleg doktorjelöltje. Óraadó oktatóként az ELTE PPK Andragógia és 
Művelődéselmélet Tanszékén különböző felnőttképzési- és közösségfej-
lesztési tárgyakat oktatott 2014-ig. Jelenleg a Zsigmond Király Egyetem 
óraadó oktatója. Kutatási területe az önkéntesség andragógiai folya-
matainak vizsgálata a hazai civil szervezetekben, valamint az állami, 
önkormányzati intézményekben egyrészt az önkéntesek felkészítéséért, 
képzéséért és koordinálásáért felelős dolgozók, az önkéntes-koordináto-
rok, másrészt az önkéntesek tapasztalatait vizsgálva a felkészítésükkel, 
képzésükkel, a motivációjukkal – a tanulási élményeikkel kapcsolatosan. 
Elméleti tudását 2011 óta a gyakorlatban települési – és közösségfejleszté-
si civil szervezet elnökeként, majd tréner – tanácsadóként, illetve függet-
len önkormányzati képviselőként hasznosította.

Eszenyiné dr. Borbély Mária (1966) a Debreceni Egyetem Informatikai Kará-
nak adjunktusa. Több mint két évtizedes felsőoktatásban töltött tapasz-
talattal rendelkezik az informatikus könyvtáros képzésben.
Tudományos fokozatát (PhD) a matematika- és számítástudományokból 
szerezte, disszertációjában az automatizált könyvtári rendszerek minőségi 
kérdéseivel foglalkozott.
Kutatóként elsősorban a digitális kompetencia mérése és értékelése, vala-
mint a könyvtárak szervezeti minőségének vizsgálata foglalkoztatja jelenleg.
Pályafutása során gyakorló könyvtárosként is dolgozott, és két éven ke-
resztül a Hajdú-Bihar megyei könyvtár igazgatója volt. Jelenleg is aktív 
könyvtári szakértő, és hosszabb ideig megyei vezető szakfelügyelőként is 
tevékenykedett. A TÁMOP 3.2.3. pályázat kapcsán pályázati szakértői, érté-
kelői tevékenységet is végzett. 
2011 óta tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének, és elnö-
ke az MKE és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös Oktatási és 
Képzési Bizottságának.

F. Tóth András (1974) az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója a 
szervezet alapítása (2002) óta. 1998-ban kezdett az önkéntesség fejleszté-
sével hivatásszerűen foglalkozni, mint a Nonprofit Információs és Oktató 
Központ Alapítvány programvezetője, ahol 1996 és 2002 között dolgo-
zott. Az ÖKA vezetőjeként hozzá fűződik az Önkéntes Központ Hálózat, 
az önkéntes menedzsment képzői kör elindítása, az ÖTLET és Önindító 
Program létrehozása, továbbá a Közérdekű önkéntességről szóló törvény 
előkészítése. Az utóbbi években számos cég vállalati önkéntes és pro bono 
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Sághi Ilona (1964) a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” 
EFOP 1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projekt Marketing és kommuniká-
ciós csoport vezetője az Országos Széchényi Könyvtárban, a Könyvtári 
Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály projektfeladatokra ki-
emelt munkatársaként. 
Tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán Szegeden könyvtá-
rosként végezte, a Pécsi Tudományegyetemen humánmenedzsment diplo-
mát szerzett. 
A kulturális szektor több területén szerzett gyakorlatot (kisvárosi könyv-
tár, pályáztatási rendszer, több száz fős kulturális intézmény, főiskolai 
oktatás, országos hatókörű európai uniós pályázat). 
Számos szakkönyv szerkesztője, tanulmányok szerzője, lektora, rádió- 
és televízióműsorok közreműködője és társszerkesztője, kultúrtörténeti 
programsorozatok alapítója. Szakterülete: PR, kommunikáció, marketing, 
szervezetfejlesztés, felnőttképzés, szolgáltatás- és látogatómenedzsment.

Szu Annamária (1976) a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” 
EFOP 1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projektben kutató-fejlesztő csoportve-
zető a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központban. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai 
Csere János Tanítóképző Főiskolai Karának művelődésszervező szakán 
szerzett diplomát. A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumá-
ban dolgozott művelődésszervezőként közönségkapcsolati területen, majd 
a Confluent Kft.-nél múzeumi projektfejlesztéssel, -tervezéssel, -megvaló-
sítással foglalkozott. Érdeklődésének középpontjában a muzeális intézmé-
nyek megvalósítható és fenntartható fejlesztése, a nemzetközi múzeumi 
jó gyakorlatok hazai adaptálása áll.

Varga-Sipos Andrea (1972) a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerep-
vállalás” EFOP 1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projektben a Gyakorlati 
útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működte-
téséhez c. kiadvány szerzőjeként vett részt az NMI Művelődési Intézet 
Nonprofit Közhasznú Kft. alkalmazásában.
A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező szakán 
végzett. A Békés megye Képviselő-testülete Megyei Művelődési Központ-
ja által szervezett OKJ-s képzésen Közösségfejlesztő szakember felsőfokú 
szakképesítést szerzett. A Nemzeti Művelődési Intézet Országos Önkén-
tességi Szakmai központját vezette, többéves tapasztalata van az intézmé-
nyi önkéntes menedzsment létrehozásának és működtetésének területén. 
Legszívesebben ifjúság- és településfejlesztéssel foglalkozik. Civilként szá-
mos önkéntes kezdeményezés kezdeményezője, segítője, mentora.

közreműködője. A Ho Si Minh Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán 
végzett, majd az Eszterházy Károly Főiskolán szerzett német nyelvtaná-
ri diplomát Egerben. Egyetemi informatikus könyvtáros végzettségének 
megszerzése után pedagógus képesítését könyvtári programok szervezé-
sében is kamatoztatja. Jelenleg az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár szolgáltatási igazgatóhelyettese. Több éves tapasztalatot szer-
zett európai uniós és hazai pályázatok megírásában, lebonyolításában, a 
TÁMOP 3.2.4.B-11/1 régiós pályázat projektmenedzsere volt. Szolgálta-
tásokért felelős igazgatóhelyettesként a civil kapcsolatok, az iskolai kö-
zösségi szolgálat és a könyvtári önkéntes tevékenység aktív szervezője, 
mentora.

Letenyeiné Mráz Márta (1959) a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi sze-
repvállalás” EFOP 1.3.1-15-2016-00001 kódszámú projektben az Intézmé-
nyi önkéntesség munkacsoport tagja. Pedagógus, művelődési és felnőtt-
képzési menedzser, ifjúsági szakértő. A szekszárdi Illyés Gyula Főisko-
lán általános iskolai tanítói, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola 
művelődésszervező alapszakán, és a Debreceni Egyetem művelődési és 
felnőttképzési menedzser mesterszakán szerzett diplomát, a Pécsi Tudo-
mányegyetemen ifjúsági szakértői   képzésben vett részt. Tapasztalatokat 
szerzett az oktatás, a közművelődés ágazataiban, a közigazgatásban, az 
üzleti és a nonprofit szektorban hazai és nemzetközi szinten, az ifjúsági 
munka fejlesztője és oktatója, több civil szervezet alapítója és aktív tagja, 
a Polip Ifjúsági Egyesület elnöke.

Molnár Melinda (1965) munkásságát a pedagógia, ismeretterjesztés-feldolgozás, 
közösségalakítás, tradíciók, hagyományápolás köré alakította. Kezdte óvó-
nőként (1983), folytatta mint tanító (1986–1989 JTFI), óvodapedagógus 
(1992–1993 BTÓF) és mint tanár (1998–2002 EKTF).
Hagyományok iránti érdeklődése az etnográfusi végzettség (1995–2000 
DE) megszerzésével teljesedett be. Pedagógiai munkája mellett vezetésével 
létrejött a Vehiculum-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Múzeumpeda-
gógiai Tagintézmény (2009), amikorra múzeumpedagógussá és szaktanács-
adóvá is vált (2007-2009 ELTE). Az irányításához szükséges végzettséget 
(Múzeumi vezetői ismeretek 2012. MOKK. Szentendre) a minőségi mun-
kavégzés és széleskörű kapcsolatrendszer kialakítása érdekében szerezte 
meg. Mindezt ugyanannál a munkáltatónál, a jelenlegi Chiovini Ferenc 
Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola alkalmazá-
sában Besenyszögön, 34. éve. 2007-től a Besenyszögért Alapítvány kura-
tóriumának elnöke.
Munkájában és vállalt társadalmi tevékenységében törekszik a maximumra.




