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Absztrakt 
Az önkéntesség 21. századi formái számos szempontból kihívást jelenthetnek a fogadó szervezetek 

számára. A megnövekedett érdeklődés következtében elkerülhetetlen az önkéntes fogadás terén 

már kialakult lehetőségek újragondolása, szükség szerinti átstrukturálása és további programok 

kialakítása. A középiskolás és egyetemista fiatalok jelentkezése különösen körültekintő kísérést és 

odafigyelést igényel, de egy előzetesen jól kialakított struktúrában, megfelelő szervezés mellett ez 

a tevékenység hasznos és építő lehet a leendő önkéntes lelkület kialakítása szempontjából. 

Nagyszerű lehetőség, hogy az Ifjúsági Közösségek Hálózata projekt – másként, a fiataloktól kapott 

becenevén az „If You” program – által életre kelt és elérhetővé vált egy fiatalokat megszólító, 

bevonásra, motiválásra, érzékenyítésre, önkéntesek kísérésére és megtartására is alkalmas 

hatékony eszközrendszer. 

Az önkéntessé válás erősíti a közösségben játszott szerepeket, növeli az önbecsülést, önértékelést. 

Azáltal, hogy a hozzánk jelentkező fiatalok máltai önkéntessé válnak, egy olyan közösség tagjai is 

lesznek, amely elég erős megtartó erőt képvisel ahhoz, hogy számos egyéb lehetőséget is biztosítson 

a felnőtté válás során. 

Kulcsszavak: közösségépítés, ifjúsági önkéntesség, esélyegyenlőség, prevenció 

A network of youth volunteer communities: Connection – assistance – 
development 

Krisztina Hajdú – Renáta Rozsos 

Abstract 

Volunteering in the 21st century can represent a challenge for host organisations in many ways. 

Increased interest will inevitably lead to the necessity of rethinking of existing volunteer hosting 

opportunities, restructuring them,and developing additional programmes. The hosting of young people 
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from secondary school and university requires particularly careful monitoring and attention, but in a 

well-established structure and with appropriate organisation, this activity can be useful and constructive 

in terms of building the volunteer spirit of the prospective volunteer. It is a great opportunity that the 

Youth Communities Network project – nicknamed as "If You" by young people – has brought to life and 

made available an effective toolkit for reaching out to young people, engaging, motivating, sensitising, 

accompanying, and retaining volunteers. Becoming a volunteer strengthens roles in the community and 

increases self-esteem and self-worth. By becoming a Maltese volunteer, young people who work with 

us also become part of a community that is strong enough to provide a range of other opportunities as 

they grow up.  

 

Keywords: community building, youth volunteering, equal opportunities, prevention 

__________________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület az ország egyik legnagyobb karitatív 

szervezeteként évente több százezer rászoruló embernek nyújt segítséget. A máltai 

misszió fontos része a társadalom megszólítása és bevonása a segítő programokba. 

Tevékenysége mindig az emberre irányul, programjai, modellkísérletei súlyos társadalmi 

problémákra keresnek gyakorlatias válaszokat, melyekkel napjainkra meghatározó 

tényezőjévé vált a magyarországi kortárs szociális professziónak. Az önkéntesség, az 

önkéntes szemlélet a szervezetben alapérték, ezért a Szeretetszolgálat intézményeiben, 

programjai megvalósítása során alapvető az önkéntesek bevonása.3  

Önkéntességről beszélünk, ha a tevékenység önkéntes, kényszer nélküli, nem 

ellenszolgáltatás fejében végzik (bár a költségtérítés megengedett), mások (nem 

háztartástagok, személyek, csoportok, közösségek, társadalom) hasznára irányul (Czike – 

Kuti 2006:24). 

Az elmúlt években egyre többször tapasztaltuk, hogy a szervezet 40-60 éves felnőtt 

önkéntes tábora egyre népesebbé vált, és viszonylag kevesebben vannak aktív 

középkorúak a sorainkban. A fiatalok bevonása pedig csak szigetszerűen működött, egy-

egy nagyon elkötelezett és kivételes kollégánk körül, vagy egy-egy őket különlegesen 

megszólító segítő területen például Mozgó Játszótér.4 Az ifjúsági önkéntesek fogadásához, 

megtartásához szükségessé vált egy új módszer kidolgozása, és ebben volt segítségünkre 

 

3 https://maltai.hu/magyaronkentesseg 
4 A játszóbusz munkatársai abban segítenek, hogy mindenkinek legyen lehetősége jól játszani, különösen a 
telepeken élő gyerekeknek, hiszen ezeken a helyek nincsenek játszóterek sem. 
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az Ifjúsági Közösségek Hálózata projekt (EFOP-1.3.6-17-2017-00002). Beépült 

szervezetünkbe az önkéntes koordinátor státusz, így hatékonyabbá vált az önkéntes 

folyamatok megtartása, fejlesztése, kivitelezése. Azóta is könnyebben szólítjuk meg a 

fiatalokat, korosztályuk már egyre inkább részt vesz a programokon, érzékenyítéseken, és 

a karitatív munkában.  

Az esettanulmány, amelyben az Ifjúsági Közösségek Hálózata (If You) programot 

ismertetjük, négy fő részből áll. Először a program céljait és célcsoportjait, majd pedig az 

„If You” projekt jellemzőit, elemeit és specifikációit mutatjuk be. A második részben 

kitérünk a tervezett projekt tevékenység és az ezt megalapozó módszertanok 

ismertetésére. A negyedik részben kitérünk az „If you” program megvalósítására és egyes 

programelemeire és az esettanulmányt az eredmények, tanulságok összegzésével zárjuk. 

AZ IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA PROGRAM CÉLJAI ÉS CÉLCSOPORTJAI 

A pályázati felhívás5 céljaként azt fogalmazták meg a kiírók, hogy a megvalósítandó 

projektek a hazai közösségi nevelés továbbfejlesztésével és széleskörű elterjesztésével 

járuljanak hozzá a minőségi neveléshez; biztosítsák a cselekvő közösségi létformához való, 

egyenlő esélyekkel történő hozzáférését a társadalom tagjai számára; fejlesszék a fiatalok 

szociális kompetenciáit a közösségi önkéntes munka és az egyéni fejlődés közötti 

kapcsolódás vizsgálatával és disszeminációjával.  

Ennek megfelelően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ifjúsági Önkéntes Közösségek 

Hálózata („If You”) projekt fő célja volt – több pillérből álló elképzelés alapján – egy olyan 

ifjúsági önkéntes rendszer kialakítása és fenntartása, amely már a középiskola korai éveitől 

abba az irányba tereli a fiatalokat, biztosítja számukra a folyamatos részvételt, az 

önkéntesség által kialakult közösségi élményt és annak állandóságát, hálózatba történő 

szervezését. Továbbá fő célként fogalmazódott meg az ifjúságban rejlő erőforrások 

kibontása, a gyermekek és fiatalok önmaguk és mások jövőjét pozitívan formálni képes 

felnőttekké nevelésének és fejlesztésének elősegítése. A specifikus céljok között szerepelt, 

hogy bővüljön és növekedjen az ifjúsági szolgáltatások, a fiatalok társadalmi és fizikai 

aktivitását célzó programlehetőségek köre és minősége, erősödjön a fiatalok helyi 

 

5 http://efop136.maltai.hu/ 



2023.3(1):87-102. 
 

HAJDÚ KRISZTINA – ROZSOS RENÁTA 

 

90 

közösségi részvétele, illetve, hogy a helyi civil és intézményi szereplők közötti 

együttműködések és közösségi hálózatok alakuljanak ki. Végezetül, de nem utolsó sorban 

a fiatalok nem formális oktatásán keresztül a projekt hozzájáruljon a tanulás minőségi 

fejlesztéséhez, a kulturális értékteremtéshez, az önkéntesség elterjedéséhez, valamint a 

tudatos önfejlesztésen, értékeken alapuló közösségi társadalom kialakulásához. 

Közvetlen célcsoportoként a kevésbé fejlett régiókban élő, 8-25 év közötti gyermekek és 

fiatalokat – különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőket –, kívántuk a programba 

bevonni. Közvetett célcsoportként pedig azon személyek és szervezetek körét jelöltük 

meg, amelyek nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett 

mechanizmusokon keresztül a program eredményei és hatásai az ő helyzetüket is 

befolyásolták: a fiatalok aktív szerepvállalása és segítségnyújtása által a helyi ifjúsági 

közösségek, civil szervezetek (és ezek tagjai, önkéntesei), különösen a hátrányos 

helyzetűekkel foglalkozók.  

Az önkéntesség felé forduló fiatalok érdeklődésének és aktivitásának kielégítése 

szempontjából fontos célcsoport volt az őket oktató, gyermekekkel és fiatalokkal 

foglalkozó szakértők, pedagógusok, hitoktatók, lelkészek, illetve a közösségi ifjúságnevelés 

iránt érdeklődő felnőttek, illetve az érintett fiatalok családtagjainak bevonása a 

programba. A projekt átfogó céljainak teljesülése szempontjából ugyancsak a közvetett 

célcsoportok körét bővítették még a települési önkormányzatok és azok által fenntartott 

intézmények köre, illetve a jelen konstrukció által képviselt elvek mellett elköteleződött 

szervezetek, intézmények. 

A gyermekek, fiatalok bevonása a korosztályi sajátosságoknak megfelelő módokon 

történt:  

• a meglévő települési szervezeteken keresztül (iskola, polgármesteri hivatal); 

• a működő közösségeken keresztül (játszóház, sport klub, táncház, egyházi közösségek, 

kisebbségi önkormányzat, nagycsaládosok szervezetei); 

• az elmúlt évek során kialakult személyes kapcsolati háló felhasználásával;  

• online közösségi oldalak révén (kapcsolati hálózatok); 

• új egyéni és közösségi programok bevezetésével (nyílt nap, táborok, ünnepek közös 

megtartása stb.), egyénileg hasznos információk, lehetőségek elérhetővé tételével; 

• hiánypótló szolgáltatások (pl. szakértői segítség nyújtásával, internetezési lehetőség) 

nyújtásával;  
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• diákönkormányzatok, ifjúsági, integrált közösségi szolgáltató terek megszólításával; 

• civil kerekasztalok, kulturális intézmények, könyvtárak, sportkörök elérésével; 

• illetékes kormányhivatalokkal, munkáltatókkal, országos lefedettségű érdekvédelmi 

szervezetekkel való együttműködések által; 

• hagyományos hirdetés, reklám, hírlevél, szórólap, információs füzet kiadásával. 

Az „If You” program jellemzői, elemei és specifikációi 

Az „If You” program céljainak megvalósítása érdekében négy pillérre épülő modellt 

követett, ezek a pillérek pedig egymással összefüggően és külön-külön is működtek.  

• Az I. pillér a középiskolás diákok számára kínált ifjúsági segítő képzést takarta. A segítés 

lehet fizikai (elsősegélynyújtás), lelki (kortárs segítés) és szociális (érzékenyítés) 

egyaránt. A pillér megvalósítása során kidolgozásra kerültek az ezt biztosító képzések 

módszertani anyagai, oktatásra, képzésekre, kapcsolódó versenyekre és találkozókra, 

illetve táborra került sor. 

• A II. pillér az ifjúsági önkéntes munka szervezeti kereteinek biztosítását célozta. Így 

például részét képezte a fiatal önkénteseket fogadó helyek akkreditációja és 

minőségbiztosítása. A módszertan és akkreditációs rendszer nem csak az önkéntesek, 

hanem az őket fogadó, civil szervezetek számára is jól hasznosítható. 

• A III. és IV. pillér szorosan összefüggött, ugyanis a projektben kialakított önkéntességi 

modell, mint elméleti és átfogó cél a regionális önkéntes központok létrehozásán és 

működtetésén keresztül tudott a gyakorlatban is megvalósulni. A Máltai 

Szeretetszolgálat karitatív szervezetként több ezer önkéntessel dolgozik együtt, köztük 

sok fiatallal. A projekt keretein belül három területen vonták be a fiatal önkénteseket a 

munkába: a játék és a játszóterek, a sport, valamint a művészeti nevelés területein. A 

bevont gyermekek és fiatalok egész évben különböző találkozókon, versenyeken, 

fórumokon, kirándulásokon, táborokban találkozhattak. A résztvevő szakemberek 

pedig rendszeres szakmai műhelyeken, workshopokon, konferenciákon cserélhették ki 

tapasztalataikat. 
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A PROJEKT TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA 

A szakmai megvalósításban kitüntetett szerepe volt a hat konvergencia régióban található 

Regionális Ifjúsági Önkéntes Központnak. A projekttel kapcsolatos helyi (régiós) irányítás 

feladatát egy-egy régiós ifjúsági önkéntes koordinátor látta el. Alapfeladatuk volt, hogy az 

adott régió egyes MMSZ programjainak vezetőinél összegyűjtsék az önkéntes 

tevékenységre vonatkozó igényeket. Az ő dolguk volt az is, hogy az önkéntesnek 

jelentkezőket összekössék a megfelelő fogadó hellyel, olyan programhelyszínnel, ami 

megfelel az önkéntes igényeinek, képességeinek, és ami nagyon fontos: motivációinak, 

érdeklődési körének. 

A hálózatosodás kiépítése céljából országos és regionális ifjúsági központokat hoztunk 

létre, melyek összefogták mind a középiskolákban, mind a terepen folyó közösségi 

szervezést és ifjúsági közösségi munkát. A terepen és az önkéntes központokban dolgozó 

munkatársaknak, illetve a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakembereknek különböző 

kompetenciafejlesztő képzéseket biztosítottunk az önkéntes menedzsment, a 

játékkészség fejlesztés és a telepi segítés terén.  

Elsősegélynyújtó képzés. A saját erőből megvalósult projektelem a 12 órás 

elsősegélynyújtó képzés volt, amely képzésenként 50 fő részére 14 hazai középiskolában 

valósult meg, és összességében hatszáz fő bevonását jelentette. Az elsősegélynyújtó 

képzési programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálata és a Német Máltai 

Szeretetszolgálat tapasztalataira építve, iskolai elsősegély nyújtási tanfolyamok keretében 

valósítottuk meg. A tanfolyamokon általános és középiskolai diákok professzionális, az 

életkorukhoz igazodó elsősegély oktatásban vettek részt, távlati célunk, hogy a 

tanfolyamot legeredményesebben elvégzőkből iskolai elsősegély szolgálat alakuljon. 

Elsősegélynyújtó verseny. A Máltai Elsősegély Verseny a Máltai Elsősegély Tanfolyam 

szakmai tartalmára épült. A verseny sikeres szervezésének előfeltétele volt, hogy a 

résztvevők teljesítsék az Elsősegély Tanfolyamot. A tantermi környezeten kívül szervezett 

versenyszámok remek lehetőséget rejtettek magukban az elsősegélynyújtás valósághű 

környezetbe történő helyezésével. Ismert tény, hogy minél inkább valósághűbb a tanulási 

környezet (jellemző helyszínek, maszkolt sérültek, valós ruházat, szimulált sérültek), annál 
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mélyebben tud elmerülni a diák a tanulási folyamatban. Minél inkább valósághűnek éli 

meg a verseny résztvevője a szituációt, annál hasznosabb lesz számára a tanulási élmény.  

Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak. A komplex érzékenyítő képzést 

középiskolásoknak a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ6 végezte 118 fő részére. A 

nem formális keretek között zajló felkészítések, képzések célja a bevont fiatalok egyéni- és 

közösségi fejlesztése volt, különösen a társadalmi ismeretek, menedzsment és irányítás, 

civil- és közszféra tématerületek megismerésén, a vezetői kompetenciák fejlesztésén, 

valamint a társadalmi problémák projektjellegű megoldásán keresztül. Ezeken túlmenően 

a kompetenciafejlesztések (kulcskompetenciák: problémamegoldó képesség és 

kreativitás, tanulási és gondolkodási képességek), jártasságok és készségek fejlesztése, 

generikus tudásanyag fejlesztése, kapcsolatteremtő képességek, szociális készségek 

fejlesztése valósult meg. 

Ifjúsági vezetőképzés a játék- és élménypedagógia módszereivel. Az ifjúsági vezetőképzést 

az Élménypedagógia Egyesület7 trénerei tartották. Az ifjúsági vezetők képzésének fő iránya 

az volt, hogy a fiatalok közösségei, alulról jövő kezdeményezései megfelelő utat találjanak 

maguknak, hatékonyan tudjanak integrálódni a társadalomba, ezzel is teret engedve az 

innovációknak, a társadalmi újításoknak. További irány volt, hogy ifjúsági önkéntes 

csoportokat készítsen fel az önálló működésre, valamint az önkénteseket segítse a 

konstruktív életvezetési készségek kialakításában. A képzésen részt vevő 212 fő 

egyöntetűen kihangsúlyozta, hogy ez a programelem az egyik leghasznosabb volt 

számukra. Nem csak a tudásuk bővült, de nőtt az önbizalmuk is, ami az egyetem előtt nagy 

segítség volt számukra.  

Pedagógusok felkészítése – képzők képzése. Fontosnak tartottuk, hogy az iskolák részéről 

azok a pedagógusok, akik a későbbiekben szívesen foglalkoznának segítőkészség, 

játékkészség fejlesztésének oktatásával, részt vehessenek a tanfolyamokon, melyen 78 fő 

vett részt. A segítőkészség és játékkészség képzések elvégzése után közösen dolgoztuk ki 

az ezekre vonatkozó oktató-képző tanfolyam tematikáját, valamint szakmai tapasztalatuk 

segítséget nyújtott a tanfolyam tökéletesítéséhez.  

 

6 https://hetfa.hu/ 
7 https://elmenyakademia.hu/ 
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Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése. Ez a projektelem a célcsoporttal 

találkozó, foglalkozó szakemberek (szociális munkás, védőnő stb.) 

kompetenciafejlesztését foglalta magában, melyen 510 fő vett részt. A külső szakemberek 

kompetencia fejlesztése az alábbi területeket ölelte fel: érzékenyítés, játékkészség-képzés 

és segítő képzés programok. A képzések általános célja volt a hátrányos helyzetű 

emberekkel foglalkozó szakemberek és önkéntesek felkészítése a célzott csoport 

élethelyzetének könnyítésére irányuló feladatok elvégzése, életvitelükben való pozitív 

változáshoz segítés, valamint, hogy a programon résztvevők megismerjék a telepi munka 

és a játékalkalmak bonyolításának alapjait az egyes csoportok hatékony ellátása 

érdekében és a képzés elvégzése után képesek legyenek a telepeken való segítő munka 

végzésére és játékalkalmak vezetésére. 

Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés. Az önkéntes fiatalokkal a szakmai munkájuk során 

találkozó, fejlesztésükkel, nevelésükkel, oktatásukkal foglalkozó társadalmi szereplők 

(például önkormányzati ifjúsági referensek, pedagógusok, művelődésszervezők, 

hitoktatók, közösségszervezők stb.) számára kompetenciafejlesztés és szakmai felkészítés 

biztosítása volt a vállalásunk. A képzésbe 65 főt sikerült bevonni és hosszú távú kapcsolatot 

kialakítani. A képzések konkrét céljai az alábbiak voltak: 

• a résztvevő érzékenyítése az önkéntesség iránt, 

• képessé váljék rendszerben látni az önkéntességet mint társadalmi jelenséget, 

• felkészüljön arra, hogy tudatos döntést hozzon szervezete tervezett önkéntes 

programjára vonatkozólag, 

• képessé váljon átlátni az önkéntes menedzsment (ÖM) elemeinek összefüggéseit, 

• elsajátítsa a már működő önkéntes program kritikus, konstruktív értékelésének módját,  

• képessé váljon reális fejlesztési célokat megfogalmazni. 

Végezetül pedig a képzés során bemutattuk önkéntesek fogadására és koordinálására 

fejlesztett honlapunkat is. 

A képzésnek hat alapeleme volt: az önkéntesség mint társadalmi jelenség; az önkéntesség 

jelentősége, önkéntes programok típusai; az önkéntes törvény gyakorlati alkalmazása; 

mentorálás és koordináció, motiváció, értékelés; az ifjúsági önkéntes program 

szereplőinek és együttműködésük alapjainak ismertetése; a szervezeti kultúra és az 
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önkéntesség kapcsolata; az ifjúsági önkéntes programok fejlesztési lehetőségeinek 

bemutatása. 

A PROGRAMTEVÉKENYSÉGET MEGALAPOZÓ MÓDSZERTANOK KIDOLGOZÁSA 

Az ifjúsági önkéntes mint eszköz – a terepmunka módszertana 

A tevékenység egyik fő célja egy olyan módszertani anyag kidolgozása volt, amely a fiatalok 

bevonzásának, programban tartásának, a lehetséges tevékenységekbe való 

bekapcsolódásának módjait írja le. A módszertani anyag által kirajzolódott az akkreditált 

fogadóhelyeken megvalósuló ifjúsági önkéntesség modellje, ami a terepeken folyó konkrét 

segítő munkáról szól. A bevonzás-megtartás tevékenységhez kapcsolódó módszertannal 

kívántunk segíteni a helyi csoportok és a speciális programok működtetését. A módszertan 

elveit alkalmazva jött létre az Országos Ifjúsági Önkéntes Központ és a hat konvergencia 

régióban működő információs és logisztikai helyszín, amelyek közösségi térként is 

funkcionálnak. Feladatuk régiós szinten az ifjúsági önkéntesség színtereinek megismerése, 

a diákok, fogadóhelyek, ifjúsági csoportok informálása, illetve közösségi programok 

szervezése fiatal önkénteseknek. 

Az ifjúsági, önkéntes fogadóhelyek akkreditációjának módszertana 

Jelenleg Magyarországon az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) – mint „kvázi” önkéntes 

tevékenység – törvényi szinten szabályozásra került, ugyanakkor a fogadóhelyeknek 

hiányzik az akkreditációja, minőségbiztosítása. Az iskolák, a szülők és a gyermekek részéről 

az elmúlt években kapott visszajelzések alapján azt tapasztaltuk, hogy igény és ugyanakkor 

nagy szükség is lenne a fogadóhelyek megismerésére, minősítésére. Ez minden érintett fél 

– tanulók, szülők, iskolák és fogdószervezetek – számára megnyugtató és biztonságos 

megoldást jelentene. Ezért más civil fogadószervezetekkel együttműködve elkészítettük az 

ifjúsági önkéntesség és iskolai közösségi szolgálat fogadószervezeteknek szóló 

akkreditációját és minőségbiztosítását, mely szervezetünkön belül került kipróbálásra8. A 

rendszer szerint a megszerzett akkreditáció korlátozott ideig (2 évig) érvényes, melyet csak 

felülvizsgálat után lehet meghosszabbítani, megújítani. A kidolgozott módszertan 

 

8 Az akkreditáció főként az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében diákokat fogadó MMSZ szervezetekre 
vonatkozik, amelyhez 18 nem máltai, egyéb civil-nonprofit szervezet, illetve intézmény kapcsolódott (a szerk. 
megjegyzése). 
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meghatározott feltételei, szempontrendszerei alapján kerül sor a fogadóhelyek9 

minősítésére, illetve az akkreditáció megújítására is. A minőségbiztosítási eljárást egy 

független szakértői kör végezi, az akkreditációt csak a meghatározott feltételek teljesülése 

esetén ítélik oda a fogadóhelyeknek.  

Honlap és applikáció létrehozása10 Az ifjúsági önkéntesség fogadóhelyeinek 

minőségbiztosításához és akkreditációjához kapcsolódó, közösségi ifjúságnevelést segítő 

online felület (honlap) kialakítása is megtörtént, és egy telefonos alkalmazás, applikáció is 

elkészült, melyeknek célja, hogy az önkéntesek és az önkénteseket foglalkoztató 

szervezetek részére weboldalon és telefonos applikáción keresztül biztosítson lehetőséget 

a kapcsolatfelvételre, értékelésre, tapasztalatcserére. Az elkészült applikáció megkönnyíti 

az Iskolai Közösségi Szolgálat és ifjúsági önkéntesség fogadószervezeteinek akkreditációját 

és minőségbiztosítását. A két felület a használat során szerzett tapasztalatok alapján 

folyamatos fejlesztés alatt áll. 

Konferenciák. Fiataloknak és szakembereknek szervezett konferenciát évente egy 

alkalommal tartottunk, melyek témája az ifjúsági önkéntességgel, és segítségnyújtással 

kapcsolatos módszertanok megtárgyalása volt. Konferenciáink előadásai rávilágítottak a 

változásokra, új trendeket és megoldásokat mutattak be, az értékteremtés új lehetőségeit 

járták körül. Szándékunknak megfelelően a konferenciák lehetőséget adtak a téma 

kutatóinak, oktatóinak és szakembereinek találkozására és a szolgáltatások területén folyó 

kutatások és gyakorlati tapasztalatok széles körű megismertetésére. 

Jó Gyakorlatok gyűjtése. Az ifjúsági önkéntesség hazai népszerűsítéséhez és 

elterjesztéséhez elengedhetetlen a közös célért dolgozók folyamatos tapasztalat- és 

tudáscseréje.  Az ifjúsági önkéntességgel kapcsolatos jó gyakorlatok összegyűjtését több 

ok is indokolttá tette. Egyrészt tapasztalataink szerint egyre több fiatal egyre szélesebb 

körben került közel az önkéntességhez. Ugyanakkor nem jutott elég figyelem a fiatal 

önkénteseket fogadó szervezetekkel szembeni elvárásokra, sok fiatalt ért rossz élmény 

önkéntes szolgálatvállalás közben. Ez pedig közös felelősségünk. Másrészt az volt a célja, 

hogy elősegítse az ifjúsági önkéntességben érintettek kapcsolatépítését, egymás 

kölcsönös megismerését. Bízunk benne, hogy az ötletek motiváló hatása további ifjúsági 

 

9 http://ifyou.maltai.hu/fogadohelyek 
10 jelenlegi webcímek: https://onkentes.maltai.hu/ , http://ifyou.maltai.hu/  

http://ifyou.maltai.hu/fogadohelyek
https://onkentes.maltai.hu/
http://ifyou.maltai.hu/
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önkéntes programok tervezéséhez és megvalósításához is viszonyítási pontot 

jelenthetnek. Végezetül pedig a kiadvánnyal az is célunk volt, hogy a sikeres ifjúsági 

önkéntes programok minél több publicitást kapjanak, ízelítőként, szakmai segédanyagként 

szolgáljanak a téma iránt érdeklődők, magánszemélyek és szervezetek számára egyaránt.  

AZ „IF YOU” PROGRAMOK 

Táborok. A táborok a több napos ifjúsági programszolgáltatások körébe tartoztak. Ezek 

szervezésénél fontos szempont volt a szociális dimenzió, azaz a szegénységben, 

elszigeteltségben, bármilyen okból kirekesztettségben élők számára integrációs és 

részvételi lehetőség biztosítása. Célja sokszínű volt, úgy mint: 

• közösségformálás: az egymás számára ismeretlen résztvevők összeismertetése, egymás 

értékeinek elfogadása, a közösségi élet gyakorlása;  

• szocializáció: új értékek megismertetése, a másság elfogadása, a közösségi élet 

gyakorlása;  

• maradandó élmények nyújtása: jól előkészített programok, a vezetők figyelmessége a 

résztvevők felé, a résztvevőkkel közösen létrehozott produkciók, az otthoni megszokott 

élettől eltérő új élmények.  

A fenti célok alapján szervezett táborok egyben remek lehetőséget nyújtottak a fiatal 

önkéntes koordinátor utánpótlás „kinevelésére” is. A táborokban felügyelet mellett több 

napon keresztül próbálgathatták szárnyaikat a jövőbeli programszervezők, hiszen mindig 

volt mellettük valaki, aki tapasztalataival segítette őket.  

Kiemelt célunk volt a nehéz helyzetben lévő gyermekeknek és családjaiknak való 

segítségnyújtás. Erre jött létre az egyik legszélesebb rétegeket elérő módszer, a „Játszva 

megelőzni” program, amelynek egyik alprogramja – a „Játszva és sportolva megelőzni” a 

szabadidős, kulturális, gyermekvédelmi infrastruktúra hiányosságait igyekezett pótolni. 

1998 óta összesen 16 játszótér épült az ország öt régiójában. Ezek közül hét a fővárosban, 

nyolc pedig vidéki településen várja a gyerekeket. Az öt érintetett régió mindegyike 

konvergencia régiónak számít. A Máltai játszóterek egyik sajátossága, hogy a 

kisgyermekkortól a fiatal felnőttkorig szólítja meg használóit, és olyan speciális 

mikrokörnyezetet adnak, ahol a kisgyermekes anyák gyermekükkel, és a tizenéves 

kamaszok együtt szocializálódhatnak. 2185 fővel zártuk a tábor programelemünket. 
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Mozgó játszótér. A program keretei között egy játszóbusz is járta az ország 

leghátrányosabb11 kistérségeinek településeit, olyan helyeket, ahol a gyerekeknek 

nincsenek játszótereik, és olyan településrészeken, ahol a gyerekek számára nem elérhető 

játszótér, illetve nincsenek játékaik, közösségi terek és közösségi alkalmak. 

Ez a mobil játszóteret szállító jármű néhány fős személyzettel, szakképzett pedagógusokkal 

és önkéntesekkel felszerelten érkezett a településekre, ahol az előre megbeszélt témában 

játékra hívják a kicsiket, nagyokat – óvodásokat, általános iskolásokat, és néha szülői 

csoportokat. A közös játék élménye sajátos módszerként nyújtott segítséget, hiszen ezek 

az alkalmak egyben a települések életének megismerését is szolgálták. Lehetőséget 

teremtett arra, hogy jó kapcsolat alakulhasson ki a szülőkkel és pedagógusokkal, mint az 

ifjúsági munka kulcsszereplőivel, márpedig ahol kölcsönös a bizalom, ott a program tovább 

fejlődik: újra kialakulnak a közösségek, amelyek már saját maguk is képesek élményt 

nyújtó rendezvényeket szervezni.  

Művészeti programok rövid bemutatása. A fiatalok különböző korosztályainak eléréséhez 

az egyik leghatékonyabb módszer a művészetek, ezen belül is a zenei eszközök használata. 

A közös zenélés során a fiatalok megtapasztalják az egymásra figyelés, a közösen alkotás, 

az alkalmazkodás, a zenei önkifejezés és a fellépések élményét, pozitív versengés 

(motiváció) alakul ki a résztvevők között. Ez a sikerélmény növeli az önbizalmat, értelmet 

ad a kitartásnak. Hiszünk abban, hogy a zenélés és a zenekari lét maradandó pozitív 

változásokat képes okozni az emberek életében. Célunk volt, hogy a zenét és így a zenekart 

használjuk közösségépítő szocializációs eszközként. A közösségépítés elsődleges eszköze a 

helyi szintű, rendszeresen egymással találkozó gyerekek „zenekara”, ahol a csoport egy 

megtartó közösséggé válik. A csoportos zenetanulás számos készséget fejleszt, ám a fő 

célja a közös zenélés öröme. Fontos, hogy a gyerekek felléphessenek, mivel ez növeli 

önbizalmukat. A zenekari játék során minden gyermek együtt játszik, különböző nehézségű 

szólamokat, ez által megtapasztalják a csoportmunka erejét, valamint azt, hogy mindenki 

hasznos része lehet a nagy egésznek. A repertoárt a helyi igényekre reagálva és a 

csoportban résztvevő gyermekek tudása alapján választjuk ki: magyar és cigány 

népdaloktól és gyermekdaloktól kezdve a klasszikus hangszertanítás gyakorló darabjain át 

 

11 https://fete.hu/telepulesek/ 

https://fete.hu/telepulesek/
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a könnyű- és komolyzenei dalok átdolgozásáig terjed. A programelem hangsúlyos része az 

intenzív segítségnyújtáson túl az ifjúsági önkéntesség felé való terelés volt. Az önkéntes 

tevékenységekben való részvétel lehetőségének megteremtése, illetve a tanári 

példamutatás ehhez elengedhetetlenek. 940 gyermekkel sikerült zenei élményeken át 

kapcsolódni. 

Sportprogramok biztosítása. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország legszegényebb 

területein, a leszakadó közösségekben, nyomortelepeken végzett missziójának fontos 

eszköze a sport. A sport célt ad a hétköznapoknak, közösséget épít, és közben megtanítja, 

hogy a sikerért kemény munkát kell végezni. A testmozgás kulcsfontosságú szerepet játszik 

a gyermekek testi-lelki és szellemi fejlődésében. Kiemelt feladatunk volt, hogy elsősorban 

a telepeken élő gyerekeknek edzésre, sportolásra alkalmat, lehetőséget adjunk, melyek 

megvalósításában sok önkéntes is részt vett. A 853 bevont gyermek, fiatal hosszú távú 

sportolást tűzött ki célul. A hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok fizikai aktivitásban való 

részvétele elengedhetetlen, mivel hozzásegít a sikerekhez az élet későbbi szakaszában. Az 

edzéseken, edzőtáborokban megtanulják a közösségi szabályokat, napirendet, higiénés 

szokásokat, s ezeket az otthoni környezetükben is használni tudják. A sport a játék és az 

együttlét örömén túl, célt és sikerélményt ad, és sok olyan feladatot, amely jó terepe az 

önkéntes tevékenységnek.  

ÖSSZEGZÉS 

A kutatók megegyeznek abban, hogy az önkéntességnek mérhető szerepe van a szubjektív 

jóllétben és az élettel való elégedettségben (lásd Czike – Kuti 2006; Gyorgyovich et al. 

2020). Több százezer ember, köztük sok fiatal van, akik mindenféle kötelezettség, törvényi 

előírás nélkül valamilyen önkéntes munkát vállalnak szűkebb, tágabb környezetükben vagy 

éppen külföldön. 

Az önkéntes tevékenység egyre népszerűbb Magyarországon a fiatalok körében. Az 

önkéntes tevékenység előnnyel jár annak, aki nyújtja, és annak a közösségnek is, amelyik 

részesül belőle (Czike – Bartal 2005). Mivel ez a tevékenység egyfajta munka, ezért 

szabályozni szükséges. A projekt lehetőséget adott arra, hogy megismerjük és bemutassuk 

az önkéntességnek az Európai Unióban és Magyarországon leginkább elfogadott formáit, 
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az önkéntes tevékenység magyarországi szabályozási környezetét, kitérve az 

önkéntességnek nem minősíthető iskolai közösségi szolgálatra vonatkozó előírásokra is. 

Önkéntesek beszámolói szerint az önként vállalt szolgálat során megélhetünk olyan 

dolgokat a világban, melyeket különben nem vennénk észre, szembesülhetünk azzal, hogy 

vannak elesett emberek, akiknek szükségük van segítségre. Ezek a beszámolók kiemelik, 

hogy az önkéntesség lehetőséget ad arra, hogy új emberekkel ismerkedhessünk meg, és 

emellett jó érzés megtapasztalni, hogy egyre nyitottabbá válunk a helyzetekben, 

megszületik a bizalom két idegen ember között. Egyre segítőkészebbek, türelmesebbek, 

megértőbbek, elfogadóbbak leszünk egymás iránt. Megtanulunk másokhoz alkalmazkodni 

és másokkal együttműködni, megvalósíthatjuk kreatív ötleteinket, szolgálatunkkal példát 

mutathatunk. 

Az „If You” projekt során mi, a program megvalósítói is sok tapasztalatot szereztünk arról, 

hogy miért vállalnak az emberek önkéntes munkát. Láttuk, hogy a segítségnyújtásra 

alapozott önkéntes tevékenység hatással van az önkéntesre, elsősorban is a 

személyiségfejlődésére. A közösségben folyó munka hozzátesz az emberhez, különféle 

helyzetekből rendkívül sokat lehet tanulni, főként, ha egy mentortól folyamatosan 

érkeznek a visszacsatolások. A jó megoldások javítják az önértékelést, az énképet, ezek 

pedig nélkülözhetetlenek az egészséges személyiség számára. A projekt során szerzett 

tapasztalataink alapján bemutatásra került az ifjúsági önkéntesség általános módszertana, 

fókuszba állítva a fogadó helyek felelősségét. 

A megvalósított program alapvetően négy pillérre épült, melyeknek átfogó célja a fiatalok 

önkéntes segítőként való tevékenykedési lehetőségeinek elősegítése, vonzóvá és könnyen 

elérhetővé tétele, ennek érdekében és ezt fenntartandó országos és regionális ifjúsági 

önkéntes központok létrehozása és működtetése.   

Az iskolai közösségi szolgálat keretében feladatot vállalók ugyan még nem önkéntesek, de 

amennyiben a fogadó fél jól végzi a dolgát, megtalálhatja körükben azokat a 

középiskolásokat, akik a későbbiekben csatlakoznak a csapathoz – már valódi 

önkéntesként.  

Az ifjúsági önkéntes szeretne valami jót, hasznosat, az emberek javára szolgáló 

tevékenységet végezni, és ez az iskolai közösségi szolgálat keretében kötelezően 50 órányi 

közösségi szolgálatot vállaló diákokra is igaz. A gyerekek nehezen vagy egyáltalán nem 

tudják szétválasztani az önkéntesség fogalmát az Iskolai Közösségi Szolgálattól (IKSZ). Az 
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önkéntes koordinátorok tapasztalatai alapján elmondható, hogy ugyan vannak olyan 

diákok, akik csekély energiabefektetéssel szeretnék teljesíteni a szolgálatot, de arra is 

számos példa van, hogy ha a diákok egy kisebb közösségbe érkezve együttműködnek 

elkötelezett önkéntesekkel, megtalálják a helyüket és hatékonynak, sikeresnek élik meg a 

segítő tevékenységet. Azok a diákok, akiknek pozitív élményeik és kapcsolataik alakultak 

ki, szívesebben mennek vissza önkéntesnek a már kipróbált fogadóhelyre.  

Tény, hogy azok az ifjúsági korcsoportba tartozó önkéntesek, akik elkötelezetté válnak 

valamilyen közösségi munkavégzés irányában, visszacsatolást szeretnének, hogy 

munkájuk értékes volt. Mindenképp fontos, hogy kompetenciáiknak és érdeklődési 

körüknek megfelelő feladatokat kapjanak. Ebben az esetben várhatóan jól fogják magukat 

érezni az önkéntes fogadóhelyeken. Olyan tudásra, képességekre és készségekre tesznek 

szert, melyek hozzájárulnak személyiségük kiteljesedéséhez, akár olyan kompetenciára, 

amivel könnyebben tudnak majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

Az ifjúsági önkéntesség a környezetvédelem mellett leginkább a szociális segítő 

programokhoz kötődik. Az önkéntességnek a fordított integrációban betöltött szerepe 

egyre bővül, fontos, hogy egyre több helyszínen, programon találkozhatnak, 

beszélgethetnek, működhetnek együtt a fiatalok, ezáltal olyan mintákat megismerve, 

amelyek segítik az integrációt (Hajdú 2015). 

Elakadások, nehézségek leginkább a fiatalok megszólításánál és a tanévenkénti 

újratervezésnél voltak, hiszen gyakran különböző volt a fiatalok önkéntes aktivitása 

iskolaidőben és a szünetekben, illetve sok középiskolás felvételt nyert felsőoktatási 

intézménybe és ennek megfelelően elköltöztek. Ilyenkor mindig nagyobb az esélye a 

lemorzsolódásnak, de ebben is sokat segített a hálózatosodás, amin keresztül könnyen 

átvezettük az önkénteseket egyik fogadóhelyszínről a másikra, tartózkodási helyének 

megfelelően. A másik külön figyelmet igénylő rész volt a folyamatban a fiatalok körül az 

önkéntesség kísérésével, szervezésével megbízott felnőttek elfáradásából fakadt, sokan 

nem látták a saját szerepük fontosságát, nem élték meg sikeresnek a munkájukat ezen a 

területen, nehezen szereztek megbízható fogadó helyet a diákoknak, nem érezték 

hatékonynak magukat a kísérésben. Ezért is nagyon fontos volt az ő megszólításuk, 

különböző technikák, módszertani eszközök felkínálása, az esetleges burn out jelenségek 

ellensúlyozásában, többeknek sokat segített már a közösségbe szerveződés is, a közös 
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élmények, tréningek pedig – általában a kezdeti nehéz indulás után-, lelkesítőek, kellően 

motiválóak voltak nagyon fontos munkájuk folytatásához.  

Összességében elmondható, hogy a program egyedisége és értéke abban rejlik, amiben a 

nehézsége is, hogy egyszerre több célt volt képes megvalósítani, a fiatalok számára új 

perspektívát nyitott, megmutatta a segítségnyújtásban rejlő örömöket és lehetőségeket, 

és erősítette a közösségi összetartást is. Mindezek mellett fejlesztette az önbizalmat és a 

felelősségvállalás képességét, továbbá új szemléletet hozott az ifjúsági önkéntesekkel 

foglalkozó szervezetek számára is. 

A kapcsolódás egy olyan folyamatot indított el, mely a program lezárulta óta (2017.09.01.– 

2021.03.31.) is folyamatosan működik, fejlődik. Külön öröm, hogy a program által 

megismert fiatalok egy része azóta is az önkéntes csapatokat erősítik, illetve indultak el a 

szociális szakma irányába – így munkatársaink között is köszönthetjük őket. 
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