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AZ ÖNKÉNTESSÉG SZEREPE AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN –  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK HELYZETE, 

2020-2022 

VÁRFALVI MARIANNA1  

Absztrakt  

A hagyományos önkéntes tevékenységek az egészségügyben főleg a betegségből adódó életminőség 

deficit kompenzálásában, az alapvető emberi szükségletek és komfort igények elérhetővé tételében, a 

haldoklás és a halál feldolgozásában alakultak ki. Az önkéntes tevékenységek – az új népegészségügyi 

kihívásokkal kibővülve, mint a COVID-19 pandémia, vagy pedig az Ukrajnából hazánkba érkező háborús 

menekültek – hozzájárulnak az emberek, közösségek és a nemzet egészsége iránt vállalt társadalmi 

felelősségvállaláshoz. Az egészségügyben vállalt önkéntes feladatokat kétségtelenül sajátos 

körülmények, testi-lelki-mentális szükségletek és az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés 

figyelembevételével lehet jól teljesíteni. Az egészségügyben a nonprofit szervezeti formák között az 

alapítványok nagyobb arányban szerepelnek, amelynek száma 2020-ban 1757 volt, az összes 

alapítványok 8,9 százaléka. Az egészségügyi társas civil szervezet ugyanakkor 671 volt, ami az összes 

társas civil-nonprofit szervezet 1,6 százalékát jelentette. Az egészségügyi civil-nonprofit szervezetek 

körében megvalósuló önkéntesség nagy kihívása, hogy az új szempontoknak, további 

többletterhelésnek és kapacitásigénynek meg tudjanak felelni. Ezekben a váratlan, ismeretlen, 

állandóan változó kihívásokban a régi tapasztalatok mellett új elemekre, módszerekre is szükség van a 

szervezés, a toborzás, a képzés-felkészítés, a motiválás-elismerés, a tevékenység-koordináció és 

értékelés területein. 

 
Kulcsszavak: egészségügy, egészségügyi civil-nonprofit szervezetek, COVID-19-járvány, háborús 
menekültek, kihívások, 
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The role of volunteerism in health care – The state of healthcare nonprofit 

organisations, new challenges in 2020-2022 

MARIANNA VÁRFALVI 

Abstract  

Traditional volunteer activities in healthcare have mainly evolved to compensate for the deficit in the 

quality of life caused by illnesses, to provide basic human needs and comfort, and to help coping with 

dying and loss. Volunteer activities, extended by new public health challenges such as the COVID-19 

pandemic or the Ukrainian war refugees arriving in our country, enhance social responsibility for the 

health of the individual, the smaller community, and ultimately, the nation. Volunteer tasks in the health 

care sector can undoubtedly be performed successfully if specific circumstances such as physical-mental 

needs and collaboration with health professionals exist. Foundations constitute the majority of the 

nonprofit organisational forms (NPOs) in the health sector; in 2020, 1,757 foundations were involved in 

health care, that is 8.9 percent of all foundations. In addition, 671 health-related NGOs were involved, 

accounting for 1.6 percent of all NGOs. A major challenge for volunteering among health-related NPOs 

is to meet the new criteria and capacity needs and to cope with the additional workload. In these 

unpredictable and ever-changing challenges, in addition to the existing experiences, new elements and 

methods are required tot organize, recruit, train, motivate and recognize, and coordinate and evaluate 

activities.  

 
Keywords: health, health-related NGOs, COVID-19, war refugees, challenges,  

____________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

Magyarországon más európai országhoz hasonlóan a betegek ellátása, a szegények, árvák 

ellátása, támogatása a XIV. századig egyházi keretek között történt. Németországban a XIII. 

században Árpád-házi Szent Erzsébet saját vagyonából és önkéntes munkával ápolta a 

betegeket, 1225-1226-ban alapított kórházakat Wartburgban, Gotha-ban, majd 1228-ban 

Marburgban (Jaksche – Kuklay 2011:85). A XVIII. századtól elindultak a kórházépítések, és a 

betegsegélyezési egyesületek szerveződései. A XIX. századtól az állam is egyre nagyobb 

szerepet vállalt az egészségügyi ellátásban, de a II. világháború végéig mégis a 

magánjótékonyság és a segítő egyletek vállalták a meghatározó szerepet a betegek 

ellátásában. 1948-1989 között az államszocialista rendszerben civil szervezetek létrehozására 

nem volt lehetőség az egészségügyben (Bocz – Kmetty 2008:59). 

Az önkéntes segítés az emberiség történelmével egyidejű, de minden korban megvoltak és 

megvannak a társadalmi, vallási, etikai, közösségi szabályok, amelyek kifejezik a mások 
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sorsáért való felelősségvállalást, meghatározták az emberek egymást segítő kapcsolatait, így 

a társadalmi szerepvállalásnak is részévé válnak. Magyarországon törvényi szinten 

szabályozott az önkéntes tevékenység2, amely az intézményesült feltételrendszer 

megteremtéséhez jelentős mértékben hozzájárult. 

Az önkéntesség, a másokon való segítség nyújtása tehát az emberi civilizáció alapértékeinek 

egyike, emberi magatartásunk alapvető része. Ez a segítség ellenszolgáltatás nélküli, önként 

vállalt, mondhatnánk úgy, hogy a szeretet átadásának, a kiszolgáltatott, bajban lévővel, 

beteggel, rászorulttal, haldoklóval való együttérzésnek kifejezése. A segített helyzetének 

megoldásában, vagy jobbá, elviselhetőbbé tételében nyilvánul meg, ami jó érzéssel tölti el a 

segítőt, és a segítettet egyaránt, hasznos a család, a közösség és a társadalom szempontjából 

is.  

Az önkéntesség vállalása az emberek társadalmi helyzetével, demográfiai jellemzőivel szoros 

összefüggésben van. Az önkéntes saját idejét, munkaerejét adományozza a tevékenységeken 

keresztül egy-egy embertársának, egy közösségnek, szervezetnek — rövidebb vagy hosszabb 

ideig — egy alkalommal, vagy rendszeresen. Az önként végzett tevékenység tehát 

értékteremtő, példaadó, közösségépítő. Ezt a tevékenységet lehet szervezett intézményes 

keretek között végezni, de közvetlen belső indíttatásból, egyéni kezdeményezésre és emberi 

kapcsolatok során is kialakulhat és végezhető önkéntes segítségnyújtás.  

Magyarországon az önkéntes tevékenységnek nem feltétele, hogy az civil szervezeti vagy 

intézményi keretek között történjen, ugyanakkor — különösen speciális tevékenységi 

köröknél, mint az egészségügy — hatékonyabb, ha szervezeti, koordinációs háttér 

támogatással történik. 

Az emberi lét élethelyzetei, az egészségi állapot, a gyermekvárás-szülés, a gyermekgondozás, 

a betegek, sebesültek ápolása, a véradás, az idősek, fogyatékkal élők, haldoklók támogatása, 

a halál feldolgozása az önkéntesmunka hagyományos és egyben legfontosabb területei is. 

Ehhez az önkénteseknek az átlagemberhez képest több ismeretre, tudásra és speciális 

készségek elsajátítására lehet, illetve van szükségük.  

A tanulmány célja a civil-nonprofit szervezeteknek és önkénteseik szerepvállalásának 

bemutatásán túl, hogy az egészségügyi ágazatban a jövőben fejleszthető ösztönzők és feladat-

 

2 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.) 
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összehangolás a szervezeti struktúrák hatékonyabb együttműködését is elősegítse, amelyben 

hangsúlyt kap a tevékenységterület sajátos megközelítése, szervezettség igénye, több anyagi 

és erkölcsi támogatása, egészségügyi és társadalmi elismerése.   

Tanulmányomban az önkéntes alapon szerveződött egészségügyi tevékenységcsoporthoz 

kapcsolódó civil-nonprofit szervezetek és önkénteseik helyzetét, tevékenység területeit, a 

COVID-19-járvány hatásait az egészségügyi civil-nonprofit szervezetekre, a háborús 

menekültek ellátásában való civil-nonprofit feladatvállalás jelen kihívásait kívánom 

bemutatni.  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2005 

– 2020 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON 

Az egészségügyi civil-nonprofit szervezetek alacsony aránya, számuk csökkenése figyelhető 

meg az adatok elemzése során, amelyet az 1. táblázat foglal össze.   

1.táblázat: Az egészségügyi tevékenységcsoporthoz tartozó nonprofit szervezetek száma, évenkénti 
megoszlása a teljes nonprofit szervezetekkel összehasonlítva (2005-2020) 

 
 

Évek 

Alapítványok Társas nonprofit szervezetek   

Összes 
alapítvány  

 

Egészségügyi 
alapítvány  

 

Összes társas 
nonprofit 

szervezetek  
 

Egészségügyi társas 
nonprofit 

szervezetek 
 

2005 22255 (100%) 2049 (9,2%) 34439 (100%) 589 (1,7%) 

2006 22464 (100%) 2090 (9,3%) 35478 (100%) 649 (1,8%) 

2007 23732 (100%) 2230 (9,4%) 38675 (100%) 690 (1,8%) 

2008 24096 (100%) 2266 (9,4%) 40829 (100%) 742 (1,8%) 

2009 23667 (100%) 2196 (9,3%) 42478 (100%) 811 (1,9%) 

2010 23456 (100%) 2246 (9,6%) 41531 (100%) 823 (2,0%) 

2011 23236 (100%) 2229 (9,6%) 42325 (100%) 873 (2,1%) 

2012 22965 (100%) 2191 (9,5%) 42290 (100%) 879 (2,1%) 

2013 22500 (100%) 2155 (9,6%) 42042 (100%) 837 (2,0%) 

2014 21954 (100%) 2096 (9,5%) 41940 (100%) 828 (2,0%) 

2015 21044 (100%) 1960 (9,3%) 41108 (100%) 770 (1,9%) 

2016 20643 (100%) 1898 (9,2%) 40973 (100%) 750 (1,8%) 

2017 19927 (100%) 1830 (9,2%) 41224 (100%) 733 (1,8%) 

2018 20235 (100%) 1838 (9,1%) 41256 (100%) 710 (1,7%) 

2019 19874 (100%) 1782 (9,0%) 41016 (100%) 691 (1,7%) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2020. 
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Számszerűen az összes alapítvány száma 2008-ban volt a legmagasabb, ez 24096 volt, és 

ugyanebben az évben volt az egészségügyi alapítványok száma is a legmagasabb, 2266 

szervezettel. Ezt követően 4022 szervezettel csökkent az összes alapítvány száma 2008 és 

2019 között. Ezzel párhuzamosan 2008-tól csökkent az egészségügyi alapítványok száma is, 

2019-ben 267-tel kevesebb, vagyis 1782 ilyen alapítvány működött.  

Az összes társas nonprofit szervezet száma 2009-ben volt a legtöbb (42478 szervezet), míg az 

egészségügyi tevékenységet ellátó társas nonprofit szervezetek száma 2012-ben érte el a 

„csúcsot” (879 szervezet). Ehhez képest 2019-re 188 szervezettel csökkent az egészségügyi 

társas nonprofit szervezetek száma. 

Az összes egészségügyi civil-nonprofit szervezeten belül az alapítványok magasabb számának 

és arányának oka, hogy az egészségügyben az alapítványok elsősorban forrásszerző céllal 

alakultak és nagy többségük az egészségügyi intézmények, szolgáltatások bevételeit bővítik 

annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátás jobb minőségben, magasabb eszköz-, illetve 

szakmai háttérrel működhessen az egészségügyi ellátórendszer társadalombiztosítási 

finanszírozásának kiegészítésére.  

A társas civil szervezeteknek részben szerepük van a humánerőforrás helyzet problémáinak 

csökkentésében, részben pedig a szakmai fejlesztésekben, a tudományos tevékenységekben 

és egyéb ágazathoz kapcsolódó minőségfejlesztési célok megvalósításában, új 

kezdeményezésekben, mozgalmakban és érdekképviseletben.  

Az összes civil-nonprofit szervezet száma 2020-ban 60673 volt, ebből alapítványi formában 19 

689 (32,5 százalék), társas civil szervezeti formában 40984 (67,5 százalék) működött. Az 

egészségügyi civil-nonprofit szervezetek száma 3559 volt, ami az összes civil nonprofit 

szervezet 5,8 százalékát jelentette. Egészségügyi alapítványi formában 2423 szervezet 

működött, ami az összes alapítvány 12,3 százaléka, míg az összes civil-nonprofit szervezet 3,9 

százalékát tették ki. Egészségügyi társas civil szervezetek száma 1136 volt 2020-ban, ami az 

összes társas civil-nonprofit szervezet 2,7 százalékát, és az összes civil-nonprofit szervezet 1,8 

százalékát tette ki (2. táblázat). 

A részletesebb tevékenységi osztályozás szerint, 2020-ban a 3559 egészségügyi civil-nonprofit 

szervezet közül 1 704 szervezet (48 százalék) az egyéb egészségügyi ellátás, 1131 szervezet (32 

százalék) a bentlakásos, nem kórházi ellátás, míg 453 szervezet (13 százalék) a fekvőbeteg 

ellátás területén és végül pedig 271 szervezet (7 százalék) a mentál egészségüggyel, 

kríziskezeléssel foglalkozott. 
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2.táblázat: A nonprofit szektor főbb adatai szervezettípus és a Nonprofit Szervezetek 
Nemzetközi Osztályozási Rendszere (ICNPO) tevékenységi főcsoportok és csoportok szerint, 

2020 

Kód Megnevezés 

A nonprofit 
szervezetek 

száma 
Alapítványok 

A nonprofit 
szervezetek 

száma 
Társas 

nonprofit 
szervezetek 

A nonprofit 
szervezetek 

száma összesen 

1 Alapítványok 19 689 – 19 689 

2 Társas nonprofit szervezetek – 40 984 40 984 

 Összesen 19 689 40 984 60 673 

3100 Fekvőbeteg ellátás 422 31 453 

3200 Bentlakásos, nem kórházi ellátás 666 465 1 131 

3300 Mentál egészségügy, kríziskezelés 154 117 271 

3400 Egyéb egészségügyi ellátás 1 181 523 1 704 

3 Egészségügy 2 423 1 136 3 559 

  Összesen 19 689 40 984 60 673 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2022. https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0069.html 

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK ÖNKÉNTESEINEK LÉTSZÁM ÉS 

TELJESÍTMÉNY ADATAI 2020-BAN 

Magyarországon 2020-ban a 60673 civil-nonprofit szervezetnél 311357 fő önkéntes szerepel 

a statisztikában. Az egészségügyi ágazathoz kapcsolódó 3559 civil-nonprofit szervezetnél 

pedig 16423 fő önkéntesről számoltak be a szervezetek (ami a teljes önkéntes létszám 5,2 

százalékát tette ki), és ez 1 212 főállású foglalkoztatásnak felel meg a számított foglalkoztatási 

adatok szerint (3.táblázat). 

Az önkéntes munka becsült időtartama a teljes civil-nonprofit szektorban 42,6 millió óra, ez az 

egészségügyi szervezeteknél 2,5 millió óra volt. Az önkéntesség becsült bérmegtakarítása a 

teljes civil-nonprofit szektorban 237 millió eurót tett ki, míg az egészségügyi civil-nonprofit 

szervezetek 13,6 millió euró bérmegtakarításról számoltak be. 

Részletesebben nézve, a fekvőbeteg-ellátásban az önkéntesek száma 1424 fő volt 2020-ban, 

az összes egészségügyi civil-nonprofit szervezet (16423) 8,6 százaléka. Ez az önkéntes szám az 

egészségügyi tevékenységcsoportok közül a legalacsonyabb arány, továbbá e téren volt a 

legalacsonyabb a becsült önkéntesórák időtartama és a becsült bérmegtakarítás is. Mindez 

egyrészt jelzi, hogy a fekvőbeteg-ellátás speciális igényeket támaszt az önkéntesekkel 
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szemben, másrészt azt is, hogy a COVID-19-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzeti 

intézkedések itt hatottak leginkább az önkéntes munkavállalásának lehetőségeire. 

3.táblázat A nonprofit szektor főbb adatai szervezettípus az (ICNPO) tevékenységi főcsoportok és 
csoportok, valamint az önkéntességre vonatkozó adatok szerint, 2020 

Kód Megnevezés 

A 
nonprofit 
szerveze-

tek 
száma 

összesen 

Önkéntesség  
Az 

önkéntesek 
száma (fő) 

Önkéntesség  
Számított 

önkéntesként 
foglalkoz-
tatottak 

száma (fő) 

Önkéntesség 
Az önkéntes 

munka 
becsült 

időtartama, 
(millió óra) 

Önkéntesség 
becsült 

bérmegtakarítása 
(millió euró)  

1 Alapítványok 19 689 83 354 4 844 10,1 56,0 

2 

Társas 
nonprofit 

szervezetek 
40 984 

228 003 15 642 32,5 181,0 

  Összesen 60 673 311 357 20 486 42,6 237,0 

3100 
Fekvőbeteg 

ellátás 453 1 424 53 0,1 0,6 

3200 

Bentlakásos, 
nem kórházi 

ellátás 1 131 5 249 347 0,7 3,9 

3300 

Mentál 
egészségügy, 
kríziskezelés 271 3 025 363 0,8 4,2 

3400 

Egyéb 
egészségügyi 

ellátás 1 704 6 725 449 0,9 5,2 

3 Egészségügy 3 559 16 423 1 212 2,5 13,6 

  Összesen 60 673 311 357 20 486 42,6 237,0 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2022. https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0069.html 

 

A bentlakásos, nem kórházi ellátásban tevékenységet folytató önkéntesek száma 5249 fő volt, 

ami a második legtöbb önkéntes számot adja az egészségügyi tevékenységcsoportok közül, 

31,9 százalékkal. Meglepő ez a magas arány a fekvőbeteg ellátás számaihoz képest, hiszen a 

zárt közösségekben a járványügyi szabályok fokozottabb előírást jelentettek az önkéntesek 

számára.  

A mentál-egészségügy, kríziskezelés ellátásban 3025 önkéntes teljesített szolgálatot, ami 18,4 

százalékát adja a teljes egészségügyi civil-nonprofit szervezeteknél önkéntesként 

nyilvántartottaknak.   

Az egyéb egészségügyi ellátás területén vállalt a legtöbb ember (6725 fő) önkéntes munkát, 

ami 40,9 százalékát adja az összes egészségügyi civil-nonprofit önkéntesek számának. Ez jól 

mutatja a tevékenységterület heterogenitását és a járvány alatti önkéntes 

https://www.ksh.hu/stadat_files/gsz/hu/gsz0069.html
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munkalehetőségeket is. Meg kell jegyezni, hogy nyilván ezzel függ össze, hogy a legmagasabb 

becsült munkaórák és a legnagyobb bérmegtakarítás ezen egészségügyi 

tevékenységcsoportban jelentkezett. 

EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ÉS ÖNKÉNTESEKET FOGADÓ 

SZERVEZETEK A KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES SZERVEZETI REGISZTER SZERINT, 2022 

A Miniszterelnökség honlapján a Fiatalokért Felelős Főosztály kezelésében található 

Közérdekű Önkéntes Regiszter egy olyan adatbázist is működtet, amelyben lekérdezhetők az 

önkéntesek fogadására regisztrált szervezetek meghatározott adatai. A lekérdezés 

településenként, tevékenységi kör és jelleg alapján teszi lehetővé a keresést. Ennek 

segítségével készült a 2. táblázat, amely országosan és Budapest viszonylatában mutatja be az 

önkénteseket fogadó szervezetek számát, a szervezetek típusa szerint (4. táblázat). 

4.táblázat: Egészségügyi önkéntes tevékenység fogadására regisztrált szervezetek országosan és 

Budapesten 2022-ben 

Fogadó szervezet típusa Egészségügyi 
tevékenységet 

végző, 
önkénteseket 

fogadó szervezetek 
száma/országosan 

Egészségügyi tevékenységet 
végző, önkénteseket fogadó 
szervezetek száma/Budapest 

és aránya az adott sorban 

Közhasznú jogállású szervezet 472 150 32% 

Közhasznú jogállással nem rendelkező civil 
szervezet 

428 94 22% 

Költségvetési 
szerv és 

önkormányzatok 

Költségvetési szerv 101 70 69% 

Helyi önkormányzat, 
azok társulása 

39 2 5% 

Nemzetiségi 
önkormányzat 

5 0 0% 

Egyház, belső egyházi jogi személy 37 15 40% 

Egészségügyi szolgáltató 111 33 30% 

Intézmények szociális, 
gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi 
szolgáltató intézmény 

29 15 52% 

köznevelési intézmény 18 2 11% 

felsőoktatási 
intézmény 

4 1 2% 

Összesen 1220 373 30% 

Forrás: https://kot.gov.hu/kot/kozerdeku_onkentesseg/index.html 

https://kot.gov.hu/kot/kozerdeku_onkentesseg/index.html
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A regiszterbe bejelentkezett egészségügyi tevékenységet folytató önkénteseket fogadó 

szervezetek hat főcsoportba sorolhatók. Az összes, országosan egészségügyi tevékenységet 

végző, önkénteseket fogadó szervezet 39 százaléka volt közhasznú jogállással rendelkező, míg 

35 százaléka ilyen jogállással nem rendelkező szervezet. A költségvetési szerv és 

önkormányzatok aránya az egészségügyi tevékenységet végző, önkénteseket fogadó 

szervezetek között 12 százalék, az egyház, egyházi belső jogi személyeké 3 százalék, az 

egészségügyi szolgáltatóké 9 százalék, a különféle intézményeké pedig 4 százalékot tett ki. 

Budapesti viszonylatban a 150 közhasznú jogállású szervezet, illetve 98 közhasznú 

minősítéssel nem rendelkező civil szervezet képviseli az egészségügyi tevékenységet.  

Költségvetési szerv 71, egészségügyi szolgáltató közül 33 fogad önkéntest. A legkisebb számot 

az országosan 4, Budapesten 1 felsőoktatási intézmény képviseli, de találunk 5 nemzetiségi 

kisebbségi önkormányzatot is, ami Budapesten nincs.  

AZ EGÉSZSÉGÜGYI CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉG 

TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI, PÉLDÁI 

Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a fekvőbeteg-ellátásban – a hospice ellátás példája 

alapján 

A fekvőbeteg-ellátásban is az önkéntes munka koordinációjának fő elemei a toborzás, a 

képzés, a megtartás és a koordinálás, irányítás. Fontos, hogy egy meghatározott személy 

legyen, aki az önkéntesekkel foglalkozik, irányítja őket. Továbbá, szerepe legyen az intézmény 

döntéseinek meghozatalában, része legyen a szervezet életének. Meg kell pontosan határozni, 

hogy melyek a szervezeti és önkéntes célok, mit várunk pontosan az önkéntesektől. Erről 

leírást kell készíteni. Fontos, hogy a fizetett munkaerő értse és elfogadja az önkéntesek 

szerepét és tevékenységét, annak jelentőségét. Az önkéntesek feladatait úgy kell 

meghatározni, hogy saját kompetenciájuk, érdeklődésük alapján ők válasszanak. Érdemes a 

feladatok csoportját érdekes felvetések keretében bemutatni, hogy kedvet csináljanak hozzá 

az önkéntes számára.  
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A fekvőbeteg-ellátásban résztvevő önkéntesség egyik példájának tartom a hospice ellátást. 

Ezért először egy amerikai konferencia beszámoló alapján3 mutatom be ezen ellátási terület 

és az önkéntesség jellemzőit, majd rátérek a magyarországi helyzetre is, két tanulmány 

eredményeinek ismertetése alapján. Az amerikai példa szerint a hospice önkéntesek 80 

százaléka nő, átlagos életkorú, 55 éves kor feletti, több mint 30 százalék 63 év feletti volt. Az 

önkéntesek fele rész- vagy teljes munkaidőben dolgozott, 2002-ben a Buffalo Hospice 

Központban.  

A beszámoló szerint a hospice önkéntes tevékenység – mint minden más önkéntes 

tevékenység – szervezésének központi kérdése, hogy hol találják meg a megfelelő, és az adott 

feladatra motivált személyeket. Gyakorlatukban bevált a vallásos kiadványok és csoportok 

informálása a hospice önkéntesség lehetőségeiről, de a főiskolákat, egyetemeket is 

felkeresték a fiatalok megnyerésére. Különösen azokat a képzőhelyeket célozták meg, ahol 

egészségügyi-szociális képzés folyt. Ugyancsak eredményesen találtak önkénteseket a 

nyugdíjas szervezeteknél, és azokat a személyeket tudták a leginkább vonzani, akik 

egészségügyi, szociális, spirituális gondozási, ellátási tapasztalatokkal rendelkeztek. Szintén 

eredményes toborzást valósítottak meg azok körében, akik már kapcsolatban voltak hospice 

szolgáltatással, például korábbi ápolók, barátok körében, akiknél sokat számított a lojalitás, a 

büszkeség, és az, hogy viszonozhatja, amit korábban kapott.  

A hospice önkéntesek képzését egy rendszeres, több alkalomból álló, felépített tematika 

alapján végezték a buffaloi Hospice Központban. A képzések alkalmat adtak az önkéntesek 

jobb megismerésére, motivációik részletesebb feltárására. A hospice ellátást bemutató 

szervezet fontos célja volt, hogy az önkéntes megértésre és megelégedettségre találjon. 

Kiemelték a holisztikus, interdiszciplináris megközelítés jelentőségét, a csapatmunka 

módszereit a haldoklók és családtagjaik ellátásában. 

Az önkéntes megtartásának alapvető jelentősége van, hiszen mind az őt foglalkoztató 

szervezetnek, mind az ellátottaknak nehézséget okoz az önkéntesek gyakori cseréje, pótlása. 

Fontos tehát, hogy önkéntes munkájuk megbecsült legyen. Az elismerésüknek számos 

lehetőségét mutatta be az előadás: önkéntesek ünnepe ebéddel egybe kötve, bevonásuk a 

 

3 A New York Állam Buffalo Hospice Központjában működő ellátás tapasztalatait így foglalta össze Dipizio (2002) 
egy zágrábi konferencián (Conference on key issues in palliative care and its solutions in family medicine) 
Zagraeb, 2002.03.21 
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döntéshozatalba, rendszeres tájékoztatás az egészségügyi és palliatív ellátásokban 

bekövetkezett változásokról. Hasznos, ha az önkéntes tevékenységgel töltött időt pontosan 

nyilvántartják és visszajelzik az önkéntesnek. Megtartásuk fontos része még és nem utolsó 

sorban az önkéntes tevékenységgel kapcsolatos programokra és eszközökre, szolgáltatásokra 

forrást biztosítani.  

A budapesti hospice ellátók önkéntes-menedzselési gyakorlatáról készült tanulmány (Wild 

2016) képet ad a hazai hospice ellátás szervezeti kereteiről és problémairól, valamint az 

önkéntes munka feltételrendszeréről, fejlesztési lehetőségeiről. A szervezetekkel készült saját 

kérdőíves interjú keretében dolgozta fel Wild (2016) a hospice ellátás szervezetenként eltérő 

gyakorlatát, az önkéntesek feladatkörét, az önkéntesség szervezeti és rendszerszintű 

támogatását. Az önkéntesek saját környezetükben is eredményesen be tudják tölteni azt a 

szerepet, hogy feloldják, átformálják a haldoklással, halállal kapcsolatos korábbi szemléletet. 

Ugyanakkor ahhoz, hogy társadalmi szintű párbeszédre és új megközelítésre nyíljon lehetőség, 

további fejlesztésre van szükség Wild (2016) megállapításai szerint. A szerző kiemelte a 

szervezeti háttér fejlesztését, az önkéntes tevékenység koordinálását és menedzselését, 

amely a meglévő ellátást még hatékonyabbá tehetné.  

Hasonlóan az amerikai tapasztalatokhoz a Wild (2016) ugyancsak hangsúlyozta, hogy az 

önkéntesek motivációinak megismerése szintén eredményesebbé teszi a rendszert, mert 

személyes kompetenciáikra tud építeni, ezzel erősödik a tartósan önkéntes tevékenységben 

maradók elhivatottsága, és a szemléletváltozás következményeként növelhető az önkéntes 

tevékenységet vállalók száma is. Véleménye szerint a javasolt fejlesztések és a 

szemléletváltozás hozzájárulhatnak a közösségi, társadalmi mentálhigiéné pozitív 

formálásához, átalakulásához.  

A kutatási eredmények összegzésében a szervezetek pénzügyi hátterének és 

feltételrendszerének különbözőségét írta le a szerző. Úgy látta, hogy ez kiszolgáltatottsághoz 

vezet, és ez a helyzet jelentős energiákat von el az ellátási és fejlesztési feladatok rovására. 

Wild (2016) megállapította, hogy a hocpice ellátásban dolgozó egészségügyi civil-nonprofit 

szervezetek horizontális kapcsolatrendszere alacsony, a vertikálisak dominálnak inkább.  

Mucsi (2016) tanulmányában felhívta a figyelmet az Európa Tanács 2003. évi 24. számú 

ajánlására, amelyben a palliatív szakellátás személyzeti követelményeinek felsorolásában a 
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kiképzett önkéntesek is megjelennek. A hazai jogi szabályozás4 rendelkezik a 

multidiszciplináris hospice team összetételéről, amelynek tagjai között az önkéntesek is 

szerepelnek. A szabályozás hospice tanfolyami végzettséget ír elő team tag, így az önkéntesek 

számára is. Mucsi (2016) hangsúlyozta az önkéntesek számára a hospice filozófia 

elsajátításának fontosságát, a képzéseken való részvételt és a hospice team tagjaival való 

szoros együttműködést. A szerző Hotchkiss et al. (2014) alapján úgy látta, hogy az önkéntesek 

hatékony alkalmazása bővíti a beteg és a hozzátartozók számára biztosítható szolgáltatások 

körét, továbbá az adott szolgáltatással való elégedettséget, mind az ellátottak, mind a 

hozzátartozóik körében. Kiemelte, hogy az önkéntes tevékenység hatékonyságának fokozását 

segíti a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület Önkéntes Projektje, amely egy önkéntes közvetítő 

szolgáltatás működtetésével járul hozzá mind az önkéntesek, mind pedig a hospice 

szolgáltatók számára a legoptimálisabb megoldás megtalálásához (Farkas 2016). 

Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a bentlakásos, nem kórházi ellátásban – Boldog Gizella 

Otthon példája 

A demográfiai tendenciák, az idősek száma, különösen számbeli aránya az aktív korosztály 

számbeli csökkenésével együtt komoly feladatok elé állítja a társadalmat. Az idősellátás és a 

demenciában szenvedőkről való intézményi gondoskodás egyre nagyobb társadalmi igény, de 

az érintett családok és maguk az ellátásra szoruló emberek is szükségét érzik ennek a fajta 

segítségnyújtásnak. Az önkéntesség és az önkéntes munka fontos területe az ilyen 

ellátásokban való közreműködés, mivel az idős és demens emberek számára a személyes 

foglalkozás, gondoskodás alapvetően meghatározó szerepet tölt be. Ezt nem csak a 

családtagok, de a településen élő segítő személyes kapcsolata összekötő hidat alkotnak az 

ellátási formák jellegétől függően.   

A biatorbágyi Boldog Gizella Otthont egy 2001-ben létrehozott alapítvány működteti. Az 

intézmény egyike a kiemelkedő szakmaiságú és keresztény szellemiségű, az időseket, krónikus 

betegeket és demens embereket ellátó szervezeteknek. Küldetésük, stratégiájuk alapelve, 

hogy a személyes intim szféra megőrzése mellett annyi és olyan segítséget kapjanak az 

ellátottak, amit az állapotuk szükségessé tesz. Alapszemléletük része az emberi méltóság 

 

4 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet 2. sz. melléklet; 1/2012. (V.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 
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megőrzése akkor is, ha az életkor előrehaladtával, a krónikus betegségek okozta 

állapotromlással a mindennapi élet és önellátás elnehezül.  

A tartós és átmeneti bentlakásos ellátás mellett több nappali szolgáltatást is nyújtanak, 

amelyek hozzájárulnak a település érintett lakosságának testi-lelki, szellemi és szociális 

jólétéhez a városi önkormányzattal, a családsegítő központtal, a környező településekkel is 

együttműködve. A szociális alapellátási formák között működik idősek klubja, demens nappali 

intézet és támogató szolgálat. Az idős klub –– a szociális elmagányosodás és a mentális 

segítségre szorulás megelőzésére – az önkéntes munka egyik változatos területe. Olyan 

közösségi térben végzik a segítő tevékenységet, ahol az ellátást igénybe vevők meglévő 

kompetenciáira épít.  

Az otthonban szakosított ellátások között nyújtanak átmeneti-, tartós bentlakásos- és a súlyos 

demenciában szenvedőknek tartós bentlakásos elhelyezést. Forrásbevételeiket a normatív 

állami hozzájárulásokon kívül a térítési díjak, adományok és pályázati források alkotják. 

A folyamatos szakmai-módszertani fejlesztés minta referencia intézménye az ellátó 

rendszernek. Akkreditált képzéseket nyújtanak, és a Szociális Klaszter két modellkísérlete 

zajlott az intézményben. (Zene és egyéb művészetterápiás, és demens ellátási módszereik 

nemzetközi érdeklődést és magas szintű hazai elismerést is kiváltottak, kapcsolatrendszerük 

folyamatosan bővül).  

A módszertani fejlesztési programok között kiemelkedő a Boldog Gizella Alapítvány – Memória 

Café5 szolgáltatása. Tapasztalatuk szerint megemelkedett a demenciával élők ellátása iránti 

igény, amit a hozzájuk fordulók is megerősítettek. Mivel úgy látták, hogy alacsony e betegség 

társadalmi ismertsége, elfogadottsága, ezért hozták létre a Memória Cafét. Ez a fórum 

lehetőséget teremt, hogy megosszák tapasztalataikat, információt cseréljenek, kapcsolatokat 

építhessenek elfogadó, támogató légkörben a demenciával élők, családtagjaik, gondozóik, 

valamint azok az érdeklődők számára, akik előrelátásból szeretnének felkészülni az időskor 

esetlegesen bekövetkező nehézségeire. Az alapítvány dolgozói önkéntesként, idős, demens 

ápolásban szerzett szakmai tapasztalataikat felhasználva vesznek részt a rendezvényen, amely 

így válik támogató közösségi eseménnyé. 

 

5 https://szocialisportal.hu/boldog-gizella-alapitvany-memoria-cafe/ Letöltve: 2022.05.18. 

https://szocialisportal.hu/boldog-gizella-alapitvany-memoria-cafe/
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Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek a mentál egészségügy, kríziskezelés területén – az 

Ébredések Alapítvány példája alapján 

Az Ébredések Alapítvány6 1991-ben alakult, majd 1995 óta innovációs misszióval működő 

bölcsőszervezet, amely számos innovatív programot és civil szervezetet bocsájtott útjára az 

elmúlt két évtizedben. Mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban kiemelkedő szakmaisággal 

és módszertani innovációs eredményekkel végzik tevékenységüket. A szervezet általános 

missziója a pszichiátriai ellátás és a mentálhigiéne közösségi- és felépülés alapú 

paradigmaváltásának elősegítése Magyarországon.  

Alapszemléletük, hogy azoknak, aki hozzájuk fordulnak mindig a személyes szükségletekre 

alapozva, magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak, azért, hogy klienseik és hozzátartozóik 

teljes életet élhessenek és maguk tartsák kézben az életüket. Ezt a folyamatot nevezik 

felépülésnek. A felépülés-út során a szakemberek kísérők, de az érintettek határozzák meg az 

útvonalat. A kísérők közt felépült felhasználók, más néven tapasztalati szakértők és 

hozzátartozók is jelen vannak, akiket kísérő szakértőknek neveznek. A folyamat alapja tehát 

az önsegítés.  

Az Ébredések Alapítványnál indult el hazánkban először, önsegítő alapon a Hanghallók 

Csoportja, amely a pszichotikus problémákkal élők számára a felépülés új dimenzióját nyitja 

meg. A szervezet felvállalta a pszichiátriai problémával élők érdekvédelmének ügyét, és 

megalapította az első országos beteg-érdekvédő szervezetet, a Pszichiátriai Érdekvédelmi 

Fórumot. Több civil szervezet, többek közt a Szigony Alapítvány, a Gyöngysor Alapítvány, a 

KESZ megalakulásánál is segítettek.  

Az alapítvány vezető munkatársainak nemzetközi tréningjét és tanulmányútjait követően 

1995-től honosították meg a közösségi pszichiátriát és addiktológiát Magyarországon. Ez a 

program képezi alapját a magyarországi közösségi pszichiátriai szolgáltatásoknak, 

irányelveknek, köztük a Szociális Törvényben leírt közösségi ellátásnak.  

A közösségi pszichiátriai gondozás elsősorban a krónikus pszichiátriai zavarokkal élő 

személyeket célozza meg, akik folyamatos gondozást igényelnek. Működése különbözik a 

szakrendeléstől: a közösségi pszichiátriai gondozó szorosan együttműködik a háziorvossal és 

más szolgáltatókkal, munkatársai mobilisak és a terápiás és rehabilitációs igények szerint 

 

6 www.ebredesek.hu Letöltve: 2022.05.18. 

http://www.ebredesek.hu/
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kapcsolatba lépnek más segítőkkel (például a nappali klub, a drog-ambulancia, a családsegítő, 

a kórház munkatársaival) akikkel a teammunka elvei szerint együtt dolgoznak. A közösségi 

pszichiátriai gondozás céljai közé tartozik a tartós intézeti tartózkodás megelőzése (közösségi 

integráció fenntartása). Ezért az érintett gondozásában, illetve rehabilitációjában az 

intézményes lehetőségekkel szemben a természetes segítők aktív közreműködését és az 

egyéni megoldásokat preferálja. 

Számos önkéntes pszichológus és szociális munkás is becsatlakozott az alapítvány 

tevékenységébe, amelyet 2009-től a Semmelweis Egyetem akkreditált képzőhellyé 

nyilvánított a közösségi pszichiátriai szakorvosképzés terén.  

A mentális zavarral élő emberek felépülésének folyamatát segítő pszichoszociális 

beavatkozások közül kiemelkedő fontosságú a munkarehabilitáció, ezen belül is a nyílt 

munkaerőpiaci foglalkoztatás, amely jelentősen csökkenti a mentális zavarral élő emberek 

stigmatizációját és elősegíti a társadalmi reintegrációt. Az Ébredések Alapítvány már a 

kilencvenes évektől megkezdte a támogatott foglalkoztatás és a felépülés-alapú közösségi 

ellátás módszerének alkalmazását a mentális zavarral élő emberek segítésében. Az 

alapítványnál a komplex rehabilitáció részeként jelenik meg klienseink munkához segítése, a 

hátrányok leküzdéséhez és a pszichiátriai rehabilitáció hatékonyságának fokozásához. 

Egészségügyi civil-nonprofit szervezetek az egyéb egészségügyi ellátások területén – a Magyar 

Védők Egyesülete példája alapján 

Az 1915-óta működő védőnői szolgálat országos lefedettséggel, minden gyermeket váró és 

gyermeket nevelő család számára, valamint az iskolákban és a kórházakban is nagy szerepet 

töltött be az egészség védelme, a betegségek megelőzése, az egészséges életmód érdekében.  

A rendszerváltást követően a jogszabályi környezet lehetőséget biztosított a társadalmi- és 

civil szervezetek létrejöttére. Az egészségügyi ágazatban is számos civil és szakmai szervezet 

alakult meg a korábbi tudományos társaságok és más hagyományos szerveződések mellett. Az 

ágazatban akkoriban kiemelkedőnek számított, hogy szakdolgozók is létrehoztak szakmai civil 

szervezeteket, alapítványokat. Ezek a szakmai, civil szerveződések az egyes szakterületek 

tevékenységének elősegítésére, a szakmai és tudományos fejlődés előmozdítására, az 

egészségügyi rendszer átalakulása érdekében létrejövő közéleti tevékenységben való aktív 

részvételre alakultak és vállaltak önként feladatot. Ezzel új korszak nyílt a védőnői hivatás 

történetében is. 
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A védőnői ellátáshoz több civil szerveződés kapcsolódik. Az első, a Magyar Védőnők 

Egyesülete (MAVE)7 1991-ben alakult, a rendszerváltást követő egészségügyi átalakulási 

időszakban. Életre hívását az akkori szakpolitikai szemlélet provokálta, amely összefüggött a 

háziorvosi rendszer átalakításával és amely felvetette a védőnői ellátás szükségességének, 

további működtetésének kérdését. A MAVE megalakulását ez a helyzet tehát erősen 

motiválta, szinte kikényszerítette. A háziorvosi és védőnői feladatok strukturális szétválása, a 

háziorvosi praxisok privatizációja, a védőnői ellátás formális és funkcionális leválása a 

praxisokról 1991-re egy olyan koncepciót eredményezett, amely a védőnői szolgálatot meg is 

szüntette volna.  

A hivatásért felelősséget érzők körében rövid idő alatt kialakult az az egyértelmű, elszánt 

akarat, hogy a védőnői szolgálat megmentésére, és a védőnői jövő lehetőségeinek, irányainak 

és fejlődésének meghatározására egy a védőnői hivatás érdekeit védő egyesületi keretek 

között működő szervezetet hozzon létre. A megalakulás másik fontos célja volt a védőnői 

ellátás minőségfejlesztése, hogy a családok gondozása a mindenkor élethelyzetük, testi-lelki 

és szociális egészségi állapotuknak megfelelően történjen.  

Az első feladat a szervezet építése, a tagtoborzást volt, továbbá ismertté kellett tenni az új 

szervezetet, egyéni és szakmai érdekeltségeket kellett kialakítani az új belépőknek és a már 

felvett tagoknak.  

Az egyesület „szervezetfejlesztése” három dimenzióban indult el. Az egyik alapelv és rendszer 

elem a területi elv volt, vagyis a védőnők földrajzi elhelyezkedésük, munkahelyük szerint 

tudjanak csatlakozni a hozzájuk legközelebb álló szakosztályhoz. A szakosztályi keretek közé 

ékelődtek a második szerveződési dimenzió mentén többek között a sajátos helyzetükből 

adódó főiskolai szakosztályok. A főiskolai szakosztályok egy intézményileg meghatározott és 

évről évre változó tagsággal működtek. A harmadik szerveződési szempont a szakmai 

érdeklődés orientációja és figyelembevétele volt. Szakmai műhelyek szerveződését 

ösztönözte az egyesület annak érdekében, hogy a védőnői ellátás módszertana fejlődjön, 

megújuljon.   

A kezdetektől fontos volt, hogy a védőnői szakma állami vezetőivel, szakfelügyeletével 

folyamatos, rendszeres együttműködés, párbeszéd alakuljon ki. Az egyesület szerepet vállalt 

 

7 Várfalvi Marianna elnök előadása alapján a MAVE alapításának 30. évfordulója és a Védőnők Napja alkalmából 
2011. június 15.  
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és kapott több, azóta is meghatározó jogszabály szakmai koncepciójának kialakításában, mint 

a magzati élet védelméről szóló törvény, az egészségügyi törvény és a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény.  

Az egyesület törvényes szervezeti működésének megvalósítása érdekében állandó jogi 

képviselőt bízott meg. A rövid idő alatt folyamatosan bővülő, összetett szerkezetű, országos 

szervezet gazdálkodásának kialakítása, a pénzügyi, számviteli törvények követelményeinek 

való megfelelése, a bevételek, támogatások és a kiadások dokumentálása rendkívüli 

felelősséget rótt mind az elnökségre, mind a szakosztályokra.        

Az egyesület társalapítóként létrehozta a „Védőnőkért, Új szülők- és Újszülöttekért 

Alapítványt”, majd pár évvel később a „Felsőfokon az Egészségért Alapítványt”. A szakmai 

fejlődés és fejlesztés, a módszertani ismertek átadásának szándékával került megalapításra a 

„Védőnő” folyóirat is.  

Kétségtelen tény, hogy az első 10 évben igen kitartó, következetes és elszánt munkát követelt 

meg a tagságtól, az országos elnökségtől és az elnöktől az egyesület ismertté és elismertté 

tétele érdekében. Az egyesület tevékenységét teljességében – a terjedelmi határok miatt – 

szinte lehetetlen összegezni, de az semmit nem von le abból az értékből, amelyet az első 

három választási ciklusban teremtett és még 20 év után is folytat, a mai napig.  

Olyan erős, működőképes, nagy tekintélyű szervezetet hoztak létre, amely beteljesítette és 

beteljesíti azokat a célokat, amelyeket az alapításkor kitűztek. Tagjai és vezetői példaképei, 

elismert szereplői az egészségügynek. Következetes, kitartó és szakmailag kiváló 

minőségfejlesztést valósítottak és valósítanak meg, amely a védőnői hivatás jövőbeli záloga is 

egyben.  Büszke vagyok arra, amit az egyesület első három ciklusában 1991-1998-ig a 

szervezet elnökeként az egyesület minden tagjával és támogatójával tettünk a Magyar 

Védőnők Egyesülete létrehozása, működése, valamint a védőnői hivatás értékeinek ápolása 

és fejlesztése érdekében.  

ÚJ KIHVÁSOK, 2020-2022 

A civil önkéntesek a világjárványban jelentős személyes áldozatot hoztak. Az önkéntes 

szolgálatban nemcsak a közvetlen és civil szervezetekhez kapcsolódó önkéntesek úgynevezett 

laikus állampolgárok vettek részt, hanem az egészségügy és a szociális szféra szakemberei is 

napi munkájuk mellett önkéntes feladatokat is vállaltak, amelyekért nem kaptak, sokszor nem 
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is kértek pénzbeli ellenszolgáltatást. Ma már elmondható, hogy a segítő szakterületek és az 

önkéntes szektor is megfáradt a több hullámban érkező és most már évek óta tartó 

küzdelemben, félelemben, a saját komfort igények, a családi, baráti és közösségi kapcsolatok 

tartós visszaszorításában, a betegségekkel és halálozásokkal kapcsolatos stressz 

feldolgozatlanságában. Mentálhigiénés szakemberek is alátámasztják ennek a pandémiának 

ma még sokszor láthatatlan további szálait, de a láthatók kezelésére és megoldására is keresik 

a nagy tömegeket érintő és leghatásosabb megoldásokat.  

Ebben a helyzetben villámcsapásként jött a szomszédos Ukrajnából naponta áramló főleg 

kisgyermekes családok fogadása, ellátása, magyarországi ideiglenes vagy hosszabb távú 

tartózkodásuk, annak feltételeinek megteremtése. Az egészségügyi civil, a karitatív 

szervezetek és az állami hatóságok, intézmények és az önkéntesek itt is derekasan részt 

vállaltak a szervezésben, a toborzásban és az ellátóhelyek kialakításában, az emberekkel való 

együttműködés és kommunikáció írott, verbális és digitális formáinak kialakításában. A 

menekültekkel való kommunikációs helyzetben hatalmas nehézséget jelentett az idegen 

nyelv. Tolmácsok sokasága önként jelentkezve teljesített szolgálatot a határokon, a 

befogadóhelyeken, az ellátások különböző formáiban.  

A háborús menekültek ellátásában a pandémiához hasonlóan most is a civil önkéntesek 

mellett jelentős többletfeladatokat látnak el például a védőnők, akik már az első napokban 

gondoskodtak az Országos Kórházi Főigazgatóság Kollegiális Védőnői Mentorrendszerén 

keresztül a legfontosabb anya-gyermek ellátással kapcsolatos dokumentumok több nyelvre 

való lefordítására és minden védőnőhöz, minden karitatív és családokkal foglalkozó civil 

szervezethez való eljuttatásában, megkönnyítve a nyelvi nehézségekből adódó időráfordítást. 

A menekültek megnyugtatásában, feszültségük csökkentésében sok digitális, 

metakommunikációs, gyakorlati megoldásokat alkalmaznak. Információkkal látják el a további 

egészségügyi ellátást igénylőket. Szakmailag irányítják, támogatják a közvetlen, 

alkalomszerűen érkező civil önkénteseket mind a határállomásokon kialakított gyermek és 

baba-mama fogadóhelyeken, mind a központi budapesti és nagyvárosokban kialakított 

állomásokon.  

Az önkéntes munka támogatottságára, elismerésére soha nem volt még nagyobb szükség, 

mint ebben a helyzetben, amikor kimerülőben vannak a személyes idő és energiatartalékok. 

Megfigyelhetők ugyanakkor közösségi médiacsoportokban olyan egymást erősítő, lelkesítő 
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kommentek, amelyek az önkéntes munka lelki és általános emberi értékeit, közösségformáló 

erejét bizonyítják.  
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