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ÖNKÉNTES-KOORDINÁTORI MUNKA A MENEDÉKHÁZ 

ALAPÍTVÁNYNÁL 

SURÁNYI ÁKOS1 
___________________________________________________________________________ 

Absztrakt 
Az önkéntes-koordinátor egy olyan foglalkozás, ami konkrétan nincs nevesítve a foglalkozási jegyzékben, 
még is létező hivatás azoknál a civil-nonprofit szervezeteknél, ahol nagyobb számú önkéntes munkáját 
kell összehangolni, irányítani és megszervezni. Írásomban először a Menedékház Alapítvány 
intézményesített és komplex segítőtevékenységét, valamint projektjeit, majd pedig az önkénteseit és az 
általuk végzett tevékenységeket mutatom be. Az esettanulmányban a Menedékház Alapítványnál 
szerzett tapasztalataim alapján mutatom be, hogy a hajléktalan emberek és rászoruló családok 
megsegítésével foglalkozó civil-nonprofit szervezetnél milyen feladatokból áll össze az önkéntes-
koordinátori tevekénység, illetve milyen készségek szükségesek e „pozíció” betöltéséhez. Végezetül arra 
is kitérek, hogy a COVID-19 járvány miként korlátozta az alapítvány működését és ez milyen kihívásokat 
jelentett az önkéntes-koordinátori munkában. 

Kulcsszavak: önkéntes-koordinátor, Menedékház Alapítvány, hajléktalan ellátás, családsegítés, 
önkéntesség, COVID-19 járvány 

Volunteer-coordinator at the Shelter Fundation 

Ákos Surányi 

Abstract 

Volunteer coordinator is an occupation that is not specifically listed in the occupational register, yet it 
is a profession that exists in nonprofit organisations where a large number of volunteers need to 
coordinate, manage and organise their work. In this paper I will first describe the institutionalised and 
complex assistance activities and projects of the Shelter Foundation, and then its volunteers and the 
activities they carry out. In the case study, I will use my experience at the Shelter House Foundation as 
a case study to describe the tasks and skills required to be a volunteer coordinator at a nonprofit 
organisation working with homeless people and families in need. Finally, I will also discuss how the 
COVID-19 epidemic has limited the Foundation's operations and the challenges this has posed to the 
volunteer coordinator's work. 

Keywords: volunteer coordinator, Shelter Foundation, homeless care, family support, volunteering, 
COVID-19 epidemic 
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BEVEZETÉS  

Magyarországon – pontos számok híján csak becsülni lehet, hogy talán – kétszáz önkéntes-

koordinátor segíti különböző civil-nonprofit szervezetek munkáját. Az önkéntes-koordinátor 

egy olyan foglalkozás, ami konkrétan nincs nevesítve a foglalkozási jegyzékben2, még is létező 

hivatás azoknál a civil-nonprofit szervezeteknél, ahol nagyobb számú önkéntes munkáját kell 

összehangolni, irányítani és megszervezni. A szervezeti hierarchiában köztes szerepet foglal 

el, mert hiszen fő- vagy mellékállású foglalkoztatottként – bár nem ritka, hogy maga az 

önkéntes koordinátor is önkéntes – közvetít a szervezet vezetése és az önkéntesek között. 

Jómagam 2019 októbere óta dolgozom a Menedékház Alapítvány önkéntes koordinátoraként. 

Amikor ez szóba kerül általában a következő kérdéseket teszik fel: Erre a pozícióra 

jelentkeztem vagy már évekkel azelőtt is az alapítvány munkatársa voltam? Netán egy 

önkéntes vagyok, aki végül ebben a szerepkörben tudott kiteljesedni, és azóta már 

„hivatásosként” segíti az alapítvány munkáját? Mit csinál valójában egy önkéntes-koordinátor 

azonkívül, amit a neve is sejtet? Milyen készségek, tudások kellenek ahhoz, hogy valaki 

önkéntes-koordinátor legyen? 

A következő rövid esettanulmányban mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnék, szükségszerű, 

hogy bemutassam a szervezetet és önkénteseit, ahol önkéntes-koordinátorként dolgozom. Ezt 

követően próbálom saját és mások tapasztalatai alapján felvázolni, hogy milyen készségek 

miért szükségesek egy önkéntes-koordinátornak. Végül pedig egy szerteágazó feladatokat 

felvállaló civil-nonprofit szervezetnél – amiből következően az önkéntes munka is igen 

összetett – milyen általános és konkrét feladatai vannak egy önkéntes-koordinátornak, és 

milyen kihívásokat, problémákat, de örömöket, sikereket is jelent ez a foglalkozás. 

A MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY 

A Menedékház Alapítvány 2010 óta dolgozik a hajléktalan emberek és rászoruló családok 

segítésén. Az alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy átmenetileg otthont adjon ezeknek az 

embereknek, és közben segítsen nekik a szociális munka széles eszköztárával, hogy az ellátott 

ügyfelek a későbbiekben külső segítség nélkül is megállják a helyüket a társadalomban. 

 

2 A Foglalkozások Egységes Osztályozási rendszere a felsőfokú vagy középfokú képzettségek között az egyéb 
ügyintéző alatt nevesíti a közösségi-civil szervezőt, a nonprofit menedzsert és a nonprofit ügyintézőt. 
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A szervezet Budapest XI. kerületében található székhelyén3 végzi a tevékenységét, ahol éjjeli 

menedékhelyet, hajléktalanok nappali melegedőjét, lábadozót és családok átmeneti otthonát 

működtet.4 

Az alapítvány által fenntartott intézmények telt házzal, várólistával működtek az előző évben 

is. Ez azt jelenti, hogy minden ágyon, minden éjszaka aludt egy rászoruló ember, sőt téli „krízis 

időszakban” bőven meghaladták a létszámot. 

Átlagosan naponta 20 családnak, 50-55 gyereknek, összesen 80 főnek nem kellett számukra 

nem megfelelő helyen, esetleg utcán, vagy egymástól szétválasztva tölteni az éjszakákat 2021-

ben. A hajléktalanellátó intézményben naponta 120 hajléktalan férfi és nő hajthatta fejét 

nyugovóra, ahelyett, hogy a kapualjakba, aluljárókba, erdőkbe kényszerültek volna. 

Az intézményesített és komplex segítőmunkán kívül a Menedékház Alapítvány igyekszik minél 

több projekt-jellegű megoldással kiegészíteni a tevékenységét, hogy ezzel is minél frissebb és 

hatékonyabb választ tudjon adni az egyre markánsabban jelen lévő társadalmi problémákra.  

Ilyen projekt jellegű tevékenységként valósult meg a Műhely-klub, amely 2012 óta fővárosi 

gyerekotthonokban élő fiataloknak nyújt pozitív közösségi élményt, és segíti őket a szabadidő 

hasznos eltöltésében. A magánadományokból fenntartott kerékpárműhely háttérbázisa 

annak, hogy sport általi pozitív feszültséglevezetési modellt, és értékrendet tanítsanak a 

srácoknak. Nem csak biciklikkel, gördeszkával és egyéb sporteszközzel látják el őket, hanem 

rendszeres sportélmény programokba is bevonják a csapatot. Az ott dolgozók elmondása 

alapján az elmúlt évek alatt egy olyan bensőséges, bizalmi légkört és összetartó közösséget 

sikerült építeniük, ahol a kamaszok meg tudnak nyílni és képesek őszintén beszélni a 

problémáikról. A valódi munka ezen a ponton kezdődik el. 

A másik ilyen projekt-jellegű tevekénység, az Angliából származó, de Magyarországon is egyre 

elterjedtebb és népszerűbb adománybolt (charity shop) megnyitása volt 2012-ben. A VII. 

kerületben a Dohány utcában a Menedékház Alapítvány által működtetett Mozaik 

Adománybolt egyfajta társadalmi vállalkozásként, főleg civilek által adományozott használt 

cikkeket értékesít, amiből a befolyó összeget az alapítvány intézményeiben élők 

életkörülményeinek javítására fordítja. Nem ritka, hogy a felajánlott tárgyi adományt (pl. 

 

3 1112 Budapest, Muskétás utca 1. szám. 
4 www.menedekhaz.hu; www.facebook.com/menedekhaz 

http://www.menedekhaz.hu/
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ruhákat, könyveket, háztartási cikkeket) közvetlenül az alapítványnál élő rászorulók kapják 

meg. 

A MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY ÖNKÉNTESEI 

A Menedékház Alapítványnál az önkéntesek jelenléte, a velük közösen végzett munka egyidős 

az alapítvánnyal. Gyakorlatilag a kezdetek – azaz 2010 – óta aktívan dolgozunk azon, hogy 

lehetőséget biztosítsunk eleinte magyar, majd 2012 óta külföldi önkénteseknek is arra, hogy 

bekapcsolódjanak az alapítvány munkájába.  

Szervezetünk működésének segítésében, szolgáltatásaink bővítésében, ügyfeleink életének 

könnyebbé, színesebbé tételében kiemelt szerepe van önkénteseinknek. A helyi és külföldi 

önkéntesek jelenléte az elmúlt évek során alapítványunk működésének szerves részévé vált, 

segítségükkel magasabb színvonalon tudjuk végezni szakmai munkánkat. Önkénteseink 

csapatban, egymással és kollégáinkkal együttműködve végzik önkéntes tevékenységüket, 

lehetőséget biztosítunk arra is, hogy magyar és külföldi önkénteseink közösen 

megvalósíthassák ötleteiket, programjaikat. Hiszünk abban, hogy az önkéntesség win-win 

szituáció – nem csak szervezetünket, ügyfeleinket segítik az önkéntesek –, hanem a 

tevékenységek során az önkénteseink is gazdagodnak élményekkel, pozitív érzésekkel, a 

tevékenység során személyesen vagy szakmailag is fejlődhetnek. 

Az önkéntes munkának egyik fontos „lába” a hazai önkéntesek, akiknek egy jelentős részét 

teszik ki a XI. kerületi iskolákban tanulók: középiskolák esetében főleg az IKSZ (Iskolai 

Közösségi Szolgálat) keretén belül, míg egyetemek esetében a tanulmányaik mellett önkéntes 

munkát végző diákok. A diákok mellett az önkéntesség legjellemzőbb formája a CSR-

programok keretén belül lefolytatott csoportos önkéntesség, de végeztek már önkéntes 

munkát az alapítványnál nyugdíj vagy főállású munka mellett. Jellemző az is, hogy valaki 

szaktudását ajánlja fel az alapítványunknak, legyen az akár nagyon speciális és komoly piaci 

értékkel bíró (pl. pszichológus, webdesigner, marketinges, kommunikációs szakember). 

Az önkéntesek toborzása alapvetően az alapítvány közösségi oldalain (Facebook, Instagram) 

történik, legtöbbször valamilyen célzott felhívással, legyen szó egyszeri alkalomról 

(gyerekprogram, konkrét segítség egy-egy rászorulónak) vagy rendszeres lehetőségről (heti 

rendszerességű tanulás, korrepetálás gyerekekkel, séta idősebb hajléktalanokkal stb.). A 

Menedékház Alapítványnál megforduló önkéntesek különböző életkorúak, különböző 
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háttérrel rendelkező emberek, akik szociálisan érzékenyek, belső motivációjuk van arra, hogy 

segíthessenek másoknak, különösen hátrányos helyzetű gyermekeknek, családoknak, 

hajléktalan embereknek. Közös bennük tehát az, hogy önkéntes tevékenységük által segíteni 

szeretnék az alapítványt és annak lakóit.  

Évente átlagosan 30-35 önkéntes fordul meg az alapítványnál, ennek 65-70százalékát teszik ki 

a középiskolai- és felsőoktatásban tanulók, míg a fennmaradó 30-35-uk a külföldi, céges, 

illetve az önkéntes munkát civil hivatásuk mellett végzők teszik ki. Általánosságban 

elmondható, hogy az önkéntesek majd’ négyötöde nő. 

Az alapítványnál végzett önkéntes munka alapvetően három nagy részre osztható: 

• munka a gyerekekkel a családos részlegen (CSÁO), 

• önkéntes munka a hajléktalan-szállón, 

• önkéntes feladatok az adományboltokban. 

Az elmúlt években az önkéntesek az idő legnagyobb részét a családok átmeneti otthonában 

(CSÁO) töltötték el. Itt elsősorban a gyerekekkel foglalkoztak egyéni és csoportos formában, 

de néha előfordultak családos programok is, ahol a szülők is részt vettek. Illetve ritkán volt 

olyan is, hogy csak a szülőkkel voltak programok. 

A CSÁO-ban végzett önkéntesen végezhető feladatok általában a következők lehetnek: 

gyermekrendezvényeken való segítségnyújtás; gyermekfelügyelet, szabad játék a 

gyermekekkel, meseolvasás; tanulásban való segítségnyújtás, felzárkóztatás, korrepetálás 

(akár egyéni, akár kiscsoportos formában); óvodáskorú gyermekek játékos fejlesztése; első 

osztályos diákok készségfejlesztése; sport-, kézműves vagy zenés foglalkozások tartása. 

segítség szabadidős tevékenységekben (csúszdapark, játszótér, Kamaraerdei Ifjúsági Park); 

egyéb kültéri- vagy beltéri programok (múzeum, kiállítás, játszóház); gyermekek mentorálása 

(tanulásban nyújtott segítség és emellett bizonyos időközönként szabadidős tevékenység 

biztosítása); gyermekek vagy szülők részére számítógépes ismeretek átadása; szülőklub 

tartása (anyukák számára beszélgető klub); főzőklub szülőkkel (ha valaki szeret főzni, akkor 

tudását, tapasztalatát megoszthatja); filmklub, mesedélután (ehhez van laptop meg projektor 

is); sporttevékenységek: ez lehet beltéri vagy kültéri tevékenység: egyszerű bújócska vagy 

összetettebb csapatsport; segítség a ruharaktárban (hajtogatás, rendszerezés - ha valakinek 

még marad energiája az adománybolt után). 
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Jó lenne azt mondani, hogy csak a csillagos ég szab határt a sporttevékenységek terén, de a 

létesítményeink miatt valójában korlátozottak. A kreatív ember még egy unalmas, jól ismert 

játékot is lenyűgözővé tehet.  

A hajléktalan részlegen az elmúlt két évben kevesebb tennivaló volt, elsősorban azért, mert a 

COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása okán az intézmény 2020. márciusától szinte 

folyamatosan izoláció alatt van, és ennek okán ott jelenleg nem tudtak önkénteseket fogadni. 

„Békeidőkben” ebben az intézményben a következő lehetséges feladatok jöhetnek szóba: 

ételosztásban segítség (ebéd és vacsora); szabadidő eltöltése a hajléktalanokkal - beszélgetés, 

társasozás, ping-pongozás; külső programokon való részvétel - múzeumlátogatás, kiállítások, 

szezonális programok. ügyfelek kísérése (pl. egészségügyi intézményekbe); állatmenhely 

látogatása a hajléktalan ügyfelekkel; közös kerti munkák (a hobbitelken és a ház körül); 

jógacsoport hajléktalanoknak; önkéntes pszichológiai beszélgetés hajléktalan emberekkel. 

A 2020-as évet az alapítvány még két Mozaik névre keresztelt adománybolttal indította, de a 

már említett COVID-19 járvány miatt végül csak eggyel fejezte be. Ugyan az Izabella utcai 

boltot be kellett zárni, de a Dohány utcai – a mindig aktuális jogszabályoknak és 

korlátozásoknak megfelelően – túlélte a 2020-as és 2021-es évet. 

Számtalan feladat adódik az adományboltban is: adományok szelektálása, rendszerezése, 

hajtogatása; kirakat berendezése; eladói-asszisztensi feladatok ellátása; Facebook oldal és 

Instagram oldal kezelése; angol fordítás; marketing tevékenység. 

Az önkéntesek választhatnak a felajánlott tevékenységek közül, érdeklődésüknek 

megfelelően. A felajánlott tevékenységek, ötletek mellett az önkéntesek saját ötleteiket is 

megvalósíthatják. Amennyiben van olyan tevékenység, feladat, program, amelyben fontos 

lenne önkéntes segítsége, arra a tevékenységre célzottan toborzunk. Az önkéntes 

tevékenységek az időbeli felosztás alapján alkalmi vagy rendszeres önkéntes tevékenységek is 

lehetnek. 

Alkalmi segítségre főképp a rendezvényeken van szükség: pl. nyári tábor, szabadidős 

programok tanszünetben és ünnepnapokon vagy egyéb alkalmakhoz kapcsolódó 

rendezvényeken, karácsony előtti adománygyűjtésen, vagy alkalmanként 

gyerekfelügyeletben való segítségnyújtás. 

Rendszeres önkéntes tevékenység lehet bármilyen a gyermekek, szüleik vagy akár a 

hajléktalanok számára szervezett rendszeres program; vagy netán valamilyen segítség az 
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adományboltunkban: adományok rendszerezése, kirakat berendezése, dekorálás. A 

gyermekek számára lehetséges programok: sport, kézműves, harcművészeti, tánc, zenei 

foglalkozások tartása, tanulás segítése, korrepetálás, akár egy-egy gyermek mentorálása is 

lehetséges, számítógépes ismeretek átadása. 

Mit ad az alapítvány számára az önkéntes program? Az önkéntesek által nyújtott 

tevékenységek sokat adnak az alapítvány számára, míg a Menedékház lakói számára több 

program, rendezvény lehetőségét, rendszeres vagy alkalmi tevékenységek, szolgáltatások 

lehetőségét nyújtják. Ezen felül, az önkéntes tevékenység révén az alapítvány ismertsége, 

láthatósága, kapcsolati hálója is növekszik. 

Mit nyer az önkéntes az önkéntes tevékenység révén? A folyamat kétirányú: az önkéntes 

azáltal, hogy ad, segít, ő is kap, fejlődik. Önmagában is jutalmazó értékű lehet a gyermekek, a 

lakók csillogó szemét, mosolyát látni, átélni azt a jóleső élményt, hogy segíthetett. Az 

önkéntesség révén az önkéntes egy mélyebb szinten – nem feltétlenül tudatosan - az életét 

jelentéstelibbnek élheti meg, és az önkéntes tevékenység elősegítheti személyes fejlődését. 

Emellett természetesen ott a tapasztalat, amellyel gyarapszik: nem csak a személyes, hanem 

akár a szakmai tapasztalat szerzésének lehetősége is (pl. tanárszakos hallgató korrepetál, 

pályakezdő manikűrös manikűrözik). Érdekes hozománya lehet annak az önkéntes számára, 

hogy betekintést nyer az alapítvány és az intézményi rendszer működésébe, hiszen ezzel egy 

olyan világot, miliőt ismerhet meg, amiről eddig talán tudomása sem volt. 

Külföldi önkéntesek 

A Menedékház Alapítvány 2012 szeptembere óta küldő és fogadó szervezetként 

bekapcsolódott az ESC (Európai Szolidaritási Testület - European Solidarity Corps), korábbi EVS 

(Európai Önkéntes Szolgálat - European Voluntary Service) programjába, melynek keretein 

belül egy éves időtartamra négy önkéntest fogadunk az intézményeinkben. Az egy éves 

időtartam általában a tanévvel esik egybe, tehát szeptemberben indul, és a nyári szünet végéig 

tart. Az évek során már szinte minden európai országból jártak nálunk önkéntesek 

Németországtól Törökországig, illetve Spanyolországtól, Franciaországon át Olaszországig 

(eddig 11 különböző országból, 38 fiatal segítette a munkánkat). 

Az Európai Szolidaritási Testület önkéntes programjában (korábbi EVS program) 18 és 30 év 

közötti fiatalok vehetnek részt, több hónapos, hosszú távú önkéntes projektekben. 

Egyidejűleg 4-5 önkéntes bevonására van lehetőség a projektben. Minden téren törekszünk a 
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sokszínűségre: amennyiben lehetséges, akkor vegyes csoportokat igyekszünk összerakni, 

amiben fiúk és lányok is szerepet kapnak, illetve az a legideálisabb felállás, ha minden 

önkéntes másik országból érkezik, hogy minél több nézőpontot, meglátást, kulturális 

értékeket tudjunk vegyíteni. 

Korábban fél éves időtartamra pályáztunk, de a szerteágazó és folyamatosan bővülő 

aktivitásaink és az ezt támogató önkéntes szolgálat sikeressége alapján úgy gondoljuk, egy 

éves időtartam alatt még hatékonyabban együtt tudunk működni a már felkészített és 

munkánkba szervesen bekapcsolódott önkéntesekkel. Tehát az utóbbi években 12 hónapos 

projektjeink voltak. 

A projekt hosszú távú célja, az alapítványunk és az Európai Szolidaritási Testület célkitűzéseivel 

összhangban a társadalmi szolidaritás- és felelősségvállalás, az esélyegyenlőség növelése, a 

hátrányos helyzetű rétegek támogatása, és emellett kulturális tapasztalatok gazdagítása. Ez 

egyrészt az intézményeinkben nyújtott tevékenységek révén közvetlenül, másrészt pedig a 

külföldi önkéntesek tanulási és személyes fejlődési folyamatán, illetve a projekt 

disszeminációján keresztül indirekt módon történik meg. A hátrányos helyzetű rétegek 

támogatása az önkéntesek által, a Menedékház ellátottjainak – hajléktalanok és hátrányos 

helyzetű családok, kiemelten a gyermekek számára – nyújtott színes, változatos 

tevékenységeken keresztül jön létre.  

Célunk egyrészt, hogy a külföldi önkéntesek munkánkba való bevonásával hatékonyabb 

munkát végezzünk, másrészt pedig folyamatosan olyan további innovatív programokat, 

projekteket valósítsunk meg, melyekkel ügyfeleink hátrányos helyzetükből való kikerülésének 

esélyeit növeljük. Ebbe a folyamatba ágyazódik be tehát önkéntes programunk is. A projekt 

célja emellett egyfajta kulturális találkozás létrehozása is - a Menedékház munkatársai és 

ellátottjai - hajléktalan felnőttek, hátrányos helyzetű családok - és a külföldi fiatal önkéntesek 

közt. A projektünk másik fontos célja a hozzánk érkező fiatalok önkéntes tevékenységének és 

tanulási folyamatainak támogatása, amely révén gondolkodásmódjuk formálódhat, 

szociálisan érzékenyebbé, és tudatosabbá, aktívabbá válhatnak a társadalmi felelősségvállalás 

tekintetében, mely hatás nem csak a projekt során, hanem hosszabb távon is megmutatkozik 

majd. Az önkénteseink nem csak a Menedékház Alapítvánnyal, hanem más szociális területen 

tevékenykedő szervezettel is megismerkednek majd.  
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Az önkéntesek az alapítvány munkatársaival és a magyar nemzetiségű önkénteseinkkel 

együttműködve valósíthatják meg ötleteiket, az együttműködés révén személyes 

kapcsolatokra tehetnek szert. A tevékenységek közül kiemelt fontosságú a nyelvi klub és 

nemzetközi főzőklub működtetése, a Menedékház Alapítvány rendezvényein aktív részvétel. 

Az önkéntesek számára a projekt kulturális tekintetben nagy fejlődési lehetőséget rejt 

magában. Egyrészt, mivel magyarokkal, illetve más nemzetiségű önkéntesekkel együtt, tehát 

multikulturális csapatban dolgoznak, másrészről pedig a célcsoporttal való személyes 

találkozás révén: más kulturális réteghez tartozó, hátrányos helyzetű családokat, hajléktalan 

embereket, és az ő történeteiket ismerhetnek meg. A folyamat másik oldala pedig, hogy az 

önkénteseink is gazdagítják dolgozóink, magyar önkénteseink, ellátottjaink hétköznapjait és 

szemléletmódját. 

ÖNKÉNTES-KOORDINÁTORI FELADATOK A MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNYÁL 

Azok, akik már idáig eljutottak az olvasásban, már láthatják, hogy milyen összetett munkát 

végez a tárgyalt szervezet, ahogy azt is, hogy ebben elég szerteágazó feladatokat látnak el az 

önkéntesek is. Na de hogy lesz ebből a sokszínű, buktatókkal tűzdelt, talán nehezen átlátható 

csokorból működőképes rendszer? Hogyan fog összeállni egy olyan egységes kép, ami 

mindenki számára egyértelműen mutatja, miért és milyen irányba tart ez a misszió?  

Szokás mondani, hogy az önként vállalt feladat is feladat, tehát úgy is kell állni hozzá: a tőlünk 

telhető legnagyobb pontossággal és odaadással kell elvégezni, megbízhatóan és az 

elvárásoknak megfelelően. Ettől függetlenül mégis más ennek a megítélése, hiszen éppen 

azért, mert a feladat önként vállalt, teljesen más a „számonkérhetősége”, illetve mások a 

következmények is. Az önkéntes-koordinátor feladata, hogy ezt a rendszert működtesse, 

konkrét „munkaviszony” hiányában is megfelelően motiválni tudja az önkéntest feladata 

elvégzésében, és abban, hogy hosszú távon se veszítse el a lelkesedést. Itt persze nem kell 

semmi ördöngösségre gondolni, hiszen az önkéntesben csak fent kell tartani azt a motivációt, 

ami már alapból meg volt benne, amikor jelentkezett a felhívásra. Ettől függetlenül fontos, 

hogy érezze: figyelnek rá, meghallgassák a javaslatait, ötleteit, elmondhassa, ha valamilyen 

öröm vagy bánat érte az elvégzett munka során, ha bármilyen siker- vagy kudarcélménye volt, 

és kapjon némi muníciót arra nézve, hogy mit érdemes, mit lehet ezekkel az érzésekkel, 

élményekkel kezdeni. Előfordul, hogy a kezdeti lelkesedést egy kis megtorpanás követi, 
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ilyenkor fontos, hogy az önkéntes-koordinátor ezt észlelje, és még azelőtt beszélni tudjon az 

önkéntessel erről, mielőtt számára kényszerré, „rosszízűvé” válik az együttműködés. Van 

olyan, amikor egy kis szünet, egy külső helyszínen megejtett informális, könnyed beszélgetés 

segít visszatalálni az önkéntesnek a kezdeti motivációjához, de az is előfordulhat, hogy 

közösen megállapítjuk, ezt a munkát nem neki találták ki, aminek szintén számos oka lehet.  

Nehéz erről bármilyen statisztikát is mondani, de tapasztalataim szerint fele-fele arányban 

vannak azok, akik a kezdeti lelkesedést akár évekig is fent tudják tartani, de legalább 50 

százalék azoknak az aránya, akik egy-két látogatás és foglalkozás után „bedobják a törölközőt”, 

és inkább más szabadidős elfoglaltság után néznek. De nincs is ezzel gond. A legfontosabb az, 

hogy az együttműködés „haszonélvezői”, az alapítvány lakói azt érezzék, hogy önkéntes 

szívesen és örömmel csinálja azt, amiért alapvetően jött. 

MIRŐL ISMERSZIK MEG AZ ÖNKÉNTES-KOORDINÁTOR? 

Először is a kiválasztódás: azaz, hogyan lesz valaki önkéntes-koordinátor? Az én tapasztalatom 

és meglátásom az sugallja, hogy a legtöbb helyen abból lett önkéntes-koordinátor, aki már 

régóta a szervezetnél dolgozott, ismerte a szervezeti kultúrát, az alapító okiratban felvázolt 

célokat, azt, hogy miért és hogyan küzd a kollektíva, így nagyobb kockázat nélkül el tudta 

sajátítani azokat a készségeket és képességeket, amik ennek a pozíciónak a betöltéséhez 

kellenek. Persze ennek a tudásnak a többségét is magától, elődjeitől, pályatársaitól tudja csak 

összeszedni az ember, hiszem a képzések is nagyon ritkák, a szakirodalom pedig jobbára nem 

is létezik még, noha mára azért tényleg a legtöbb szervezet felismerte már ennek a 

szerepkörnek a fontosságát. 

A saját történetem is hasonló, hiszen magam is évekig (egészen pontosan öt évig) voltam a 

Menedékház Alapítvány alkalmazottja, mielőtt megtalált volna az a felkérés, hogy az addigi 

munkaköröm helyett (illetve eleinte mellett) vállaljam el az alapítvány körül segítő, körülbelül 

30 önkéntes munkájának, feladatának koordinálását. A munkakör nálunk is elég 

körvonalazatlan és esetleges volt, minden elődöm más módszerekkel dolgozott, volt, aki más 

munka mellett csinálta, volt, aki igyekezett csak erre koncentrálni, de vélhetően mindenkiben 

közös volt a vágy arra, hogy kicsit tisztuljon a kép azt illetően, hogy pontosan mi is a feladat, 

milyen kritériumai vannak, hogyan is lehet ezt jól és hatékonyan csinálni, mitől – és 

legfőképpen – hogyan lesz valakiből jó önkéntes-koordinátor?! 
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A Cselekvő közösségek program5 által összeállított szakmai anyag szerint feladatai 

elvégzéséhez az alábbi, négy kiemelten fontos képességgel kell rendelkeznie – ideális esetben 

– egy koordinátornak: 

Kezdeményezőkészség, szervezőkészség, ami jelenti, hogy egyszerre több feladat elvégzésére 

kell képesnek lenni (multitasking); továbbá a projektvezetésben és koordinálásban, a 

döntéshozatalban részvétel, aminek párosulnia kell az önálló feladatvégzéssel, a kreativitással, 

innovációs készséggel és nem utolsó sorban alkalmazkodó készséggel és rugalmassággal. 

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 

Digitális készségek: adminisztratív és információs technológiai készség; pénzügyi és 

gazdálkodási tájékozottság. 

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; az önkéntes tevékenységek megfelelő kommunikálása és prezentálása a 

közösségi oldalakon. 

Nagyon nehéz általánosságban az önkéntes-koordinátori munkáról beszélni, mivel minden 

szervezetnél más és más, mindig az adott helyen fellelhető körülményeknek és kitűzött 

céloknak van alárendelve. Sok esetben amennyire hosszú paragrafusok és jogszabályok által 

szabályozott a szociális szférában közalkalmazottak munkaköre, annyira szabályozatlan és 

körvonalazatlan az önkéntes-koordinátori munka egy szervezetben. Ennek szükségessége és 

szükségszerűsége sehol nincs előírva, hasznossága is legfeljebb „szájhagyomány” útján terjed, 

a szervetek egymástól lesik el a „know-how-t”, a jó gyakorlatokat és értékes tapasztalatokat. 

Ahol tudnak, ott áldoznak erre, de az alapvető tapasztalat az, hogy hazánkban még nagyon 

gyerekcipőben jár az önkéntes-koordinátori „foglalkozás” és ezzel párhuzamosan az ehhez 

 

5 forrás: https://cskwiki.hu/az-onkentes-koordinator-feladatkore-es-kompetenciai/ 
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köthető előírások, szokások és gyakorlatok is. Ezen szerep betöltéséhez nagy segítség lenne, 

ha munkakör némiképp szabályozva lenne, megtörténne a szakmai sztenderdek kialakítása, 

rendszeres képzéseket szerveznének, fejlesztenék a képzési anyagokat és kialakításra kerülne 

egy olyan szakmai hálózat, amely segítené az ebben dolgozók munkáját. 

ÖSSZEGZÉS, AKTUALITÁSOK 

Az elmúlt időszakról nehéz (lehetetlen) úgy beszélni, hogy ne jusson eszünkbe a koronavírus 

és a COVID-19 járvány körül bizonytalanságok, korlátozások, nehézségek. Nem volt ez 

másképp a Menedékház Alapítvány életében sem, és talán mondhatjuk ezt, hogy ez leginkább 

az önkéntes programra volt a legnagyobb hatással. Ugyanis míg a dolgozóknak - az alapítvány 

alkalmazottainak - a szervezet könnyebben ír elő feltételeket és támaszt szigorú 

követelményeket a vírus elleni hatékony védekezés okán, addig egy önkéntes esetében ez 

több dilemmát is felvet. Miután egyre kockázatosabbá vált az önkéntesek bevonása (főleg 

csoportos módon) az intézmények munkájába, a ránk bízott lakók és a minket segítő 

önkéntesek biztonsága érdekében meg kellett hozni bizonyos óvintézkedéseket. Ennek okán 

gyakorlatilag 2020 márciusa óta csak nagyon korlátozott számban és indokolt esetben tudtunk 

önkéntest fogadni az intézményeinkben. Miután ilyen szempontból a legintenzívebb 

időszakok mindig az iskolai szünetek (tavasz, nyári, őszi) illetve a karácsonyt megelőző időszak, 

így látható, hogy hatalmas érvágás érte ezt a programot, és ezáltal az intézményeinkben 

élőket, valamint az őket segítőket is.  

Ez alól némiképp kivételt képeznek az ESC- projektek keretén belül minket segítő önkéntesek, 

hiszen a hosszú távú önkéntes program keretén belül a külföldi önkéntesek egyfajta 

munkatárssá válnak, és mivel ők is az intézmény falain belül, egy számukra kialakított, jól 

szeparált apartmanban élnek, így mindig szerves részei az alapítvány mindennapjainak. Nem 

volt ez másképp a COVID-19 járvány ideje alatt sem, hiszen kis csúszással, 2019 áprilisában 

kezdődött, így 2020 márciusáig tartott. Ennek okán a járvány berobbanása épp telibe kapta 

ennek a projektnek a végét, ami ugyan az önkéntesek többségének hazautazását nem 

érintette, viszont az egyik török önkéntesünk szó szerint „itt ragadt" az alapítványnál, ugyanis 

az utolsó tervezett járatait törölték, és azokat nyár végéig nem is indították újra, így a tervezett 
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március helyett, végül csak augusztusban tudott hazautazni Gazientepbe, így addig 

alapítványunk vendégszeretetét élvezhette6. 

Ezt követően aztán csak 2020 szeptemberében tudott elindulni a következő etap. Miután a 

vírushelyzet nem, hogy enyhült volna, sokkal inkább súlyosbodott, úgy döntöttünk, szakítva az 

eddigi hagyományokkal, nem egy szokásos értelemben vett külföldi önkéntes projektet fogunk 

tető alá hozni, hanem számolva azzal, hogy meg fog ismétlődni a 2020 tavaszán tapasztalt 

távoktatási formula, így a projekt keretén belül végül magyar anyanyelvű, külföldi 

önkénteseket, tehát határon túli magyarokat fogadtunk. A hosszú távú önkéntes szolgálat 

során hárman egy évre, ketten pedig fél évre érkeztek az alapítványhoz, akik a pandémia miatt 

kissé furcsára és korlátozásokkal telire sikerült évben főleg a családok átmeneti otthonában 

tevékenykedtek.  

Az önkéntesek alaposan kivették a részüket az intézményben élő gyermekek korrepetálásából, 

kézműves foglalkozást, társas délutánokat, és filmklubot tartottak nekik, valamint segítették 

őket a szabadidő aktív eltöltésében. Az intézményben élő szülőkkel és gyermekekkel 

rendszeres sportfoglalkozásokon vettek részt. Színesebbé és tartalmasabbá tették a lakók 

számára az ünnepi időszakot, lelkesen dekoráltak, ajándékokat csomagoltak, és még a 

karácsony esti közös mozizásra is időt szántak. 

Legnagyobb sajnálatunkra a csoportos önkéntesség szinte minden formáját (iskolai, CSR stb.) 

nélkülöznünk kellett a 2020-as és 2021-es évben, így régi partnereink önkéntesei nélkül telt el 

ez a két év. Egyedül a nyári időszak hozott némi felfrissülést, amikor a vírushelyzet és a 

körülmények engedték, igyekeztünk minél több színes programot kitalálni, és megvalósítani 

az önkéntesekkel együtt. 

 

 

6 A teljes történet a projekt facebook oldalán olvasható:  
https://www.facebook.com/menedekhaz/posts/3788056157934345/. 
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