
3. évfolyam (2023) 
1. szám, 103-114. 

www.onkentesszemle.hu 

 

 

 

PARADIGMAVÁLTÁS AZ IFJÚSÁGI ÖNKÉNTESSÉGBEN –  

EGY MÉDIA-KULTURÁLIS EGYESÜLET TÍZ ÉVES TAPSZTALATA 

SIMON ÁDÁM1  
___________________________________________________________________________ 

Absztrakt 
A H+ Média és Kulturális Egyesület jelenlegi szervezeti formájában immár hetedik éve, közösség 

formájában pedig kereken tíz éve fogad (ifjúsági) önkénteseket, valamint Iskolai Közösségi Szolgálat 

keretében középiskolás diákokat. Az esettanulmány célja, hogy bemutassam egy közösségi 

kezdeményezésből megszerveződött egyesület az önkéntességgel kapcsolatosan általában milyen 

problémákkal küzd a civil szervezeti életciklus különböző fázisaiban, illetve konkrétan pedig felvázoljam 

azokat az eredményeket és problémákat, amelyek – a szervezet szemszögéből nézve – a magyarországi 

ifjúsági önkéntesség és iskolai közösségi szolgálat helyzetét jellemzik. Az egyesület 2018-ban jutott el 

szervezeti és humánerőforrás fejlesztése révén oda, hogy paradigmaváltásként az önkéntességre és az 

Iskolai Közösségi Szolgálatra mint erőforrásra tekintsen. Ezt a paradigmaváltást a COVID-19 járvány 

időszaka megakasztotta, de a fiatalokkal való intenzív kapcsolattartás eredményeképpen a szervezet 

végül megerősödve, magasabb színvonalon tudott a válságos időszakból kikerülni. Önkéntes és 

közösségi szolgálatos programunkat tudatosan három elvre építjük: készségfejlesztés az egyénnek, 

közösségépítés a szervezetnek, értékközvetítés a társadalomnak. 

 

Kulcsszavak: önkéntesség, civil szervezetek, iskolai közösségi szolgálat, kultúra, média, szervezeti 

életciklus 

A paradigm shift in youth volunteering – the 10-year experience of a media and 
culture association 

Ádam Simon 

Abstract 

The H+ Media and Cultural Association has been hosting (youth) volunteers in its current organisational 

form for seven years, and in its community form for almost ten years, as well as secondary school 

students in the framework of the School Community Service. The aim of this case study is to describe 

the challenges that an association, organised as a community initiative, faces in relation to volunteering 

in general at the different stages of the NGO life cycle and to outline the specific achievements and  

concerns that characterise  youth volunteering and school community service in Hungary from the 

perspective of the organisation. In 2018, the association started to view volunteering and School 

 

1 Simon Ádám, informatikus könyvtáros és közművelődési szakember, a H+ Média és Kulturális Egyesület elnöke 
és a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnökségi tagja. 
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Community Service as a resource as a result of a paradigm shift through organisational and human 

resource development. This paradigm shift was interrupted by the COVID-19 epidemic, but as a result 

of the continued communication with young people, the organisation was finally able to emerge from 

the crisis stronger and with higher standards. Our volunteer and community service programme is 

consciously built around three principles: skills development for the individual, community building for 

the organisation, and value transmission for society. 

 

Keywords: volunteering, civic association, school community service, culture, media, organisational life 

cycle 

__________________________________________________________________________________ 

BEVEZETÉS  

A H+ Média és Kulturális Egyesület jelenlegi szervezeti formájában immár hetedik éve, 

közösség formájában pedig kereken tíz éve fogad önkénteseket, valamint Iskolai Közösségi 

Szolgálat keretében középiskolai tanulókat. Az elmúlt évtizedben a civil szektort érintő 

változások közül a jogi-szervezeti környezet, a társadalmi felfogás átalakulása emelhető ki, de 

mindemellett kitágult a szervezetek önkéntesfogadásának hatóköre is, hiszen új elemként 

megjelent az Iskolai Közösségi Szolgálat2. A digitális világ térnyerésének következtében egyre 

inkább jelentkeztek a változatos generációs különbségek is. Az elmúlt két évben mindezen 

jelenségeket „tovább színezte” a koronavírus-járvány, amely alapjaiban változtatta meg az 

önkéntességről alkotott képet. Ebben a cikkben a H+ Média példáján keresztül mutatom be, 

hogy egy közösségi kezdeményezésből megszerveződött egyesület milyen, az önkéntességgel 

kapcsolatos problémákkal küzd a civil szervezeti életciklus különböző fázisaiban. Célom, hogy 

az eredmények és problémák egyaránt megjelenjenek a cikkben, ezzel a lehető 

legkiegyensúlyozottabb képet nyújtva az olvasónak arról, hogy – az egyesület szemszögéből –

milyen ma a magyarországi ifjúsági önkéntesség és az Iskolai Közösségi Szolgálat helyzete. 

A KEZDETEK (2012-2016) 

A H+ Média és Kulturális Egyesület által működtetett hplusz.hu hírportál először civil 

kezdeményezésként, Hírlevél Plusz néven, egyfajta próbaüzemmódban kezdte meg 

 

2 Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ): a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között 
folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység, és annak pedagógiai feldolgozása a 
jogszabályban meghatározott nyolc területen. Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) fogalmai és alapelvei, 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/gyik (Letöltés dátuma: 2022.12.14.) 
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működését 2012. augusztus 20-án. A szombathelyi központú, Vas megyét átívelő 

kezdeményezés célja az volt, hogy nagyobb teret kapjanak a sajtóban is a civil és közösségi 

kezdeményezések, valamint történelmi, kulturális értékeink bemutatása. Az ötlet – és ezzel 

együtt a Hírlevél Plusz – mögé állt a Smidt Múzeumért Alapítvány és a Szombathelyi Civil 

Kerekasztal, biztosítva a kezdeményezés jogi kereteit, de teljes szerkesztői szabadságot adva 

az akkor még csak pár emberből álló önkéntes csapatnak. Az akkori önkéntesekkel együtt – 

amatőr eszközökkel és módon – a céloknak megfelelő anyagokat készítettünk. Ugyanakkor a 

próbát siker koronázta és 2013 januárjában hivatalosan is elindult az új hírportál, a Hírlevél 

Plusz.  

A Hírlevél Plusz első négy évében a portál fejlődése és az így jelentkező tartalomkészítési igény 

mellett a közösségfejlesztés is elsődlegessé vált, mind az önkéntesség terén, mind az Iskolai 

Közösségi Szolgálatot illetően.  

Helyi szinten az újdonság erejével hatott – és egyben kisebb idegenkedést is kiváltott –, hogy 

egy civil kezdeményezésű médiumban a szerkesztőség bárki számára önkéntes lehetőséget 

biztosít. Ennek fényében alakultak az első önkéntes felhívások jelentkezési arányai is: tízes 

nagyságrendben, főleg a fiatalabb, 14-18 év közötti korosztályból jelentkeztek a programra. 

Nagy támogatást jelentett az akkor még működő Vas Megyei Önkéntes Centrum és az újonnan 

alakuló Vas Megyei Civil Információs Centrum, hiszen nemcsak a felhívások kommunikációját 

segítették, hanem módszertani ajánlásokkal, mentorálással, képzésekkel készítették fel a 

formálódó szerkesztőségi közösséget az önkéntesek fogadására. Emellett közreműködtek 

abban is, hogy az akkori két, a Hírlevél Pluszt kiadó civil szervezettel közösen az önkéntes 

törvénynek megfelelő módon lehessen ezt a programot felépíteni. 

Jellemző erre az időszakra, hogy az önkéntességet vállaló fiatalok főként hobbiból, érdeklődés 

alapján jelentkeztek a feladatokra, de voltak többen, akik tanulmányaikhoz kapcsolódóan 

próbálták ki magukat e formában. Ekkor alakult ki a tevékenység egyik fő jellemzője – ami a 

mai napig motorja a programnak –, hogy a hírportál igénye és az önkéntesek belső igénye 

találkozott: az általuk készített anyagok a nyilvánosság elé kerülnek és így évről-évre növekvő 

számban, ezres nagyságrendben, készültek főleg fotó- és cikkanyagok, majd egyre több videós 

tartalom is. Az idő előrehaladtával az önkénteseket több intézményben és programon már 

visszatérő vendégként üdvözölték, munkájukat segítették a szervezők, ezzel pedig a feladat 



2023.3(1):103-114. 
 

SIMON ÁDÁM 

 

106 

fontossága és annak komolysága is megjelent munkájukban. Ez a jelenség később hasznos 

tapasztalattá válik az önkéntes program fenntartása érdekében folytatott munkában.  

Mivel az önkéntesség már munkánk kezdeti szakaszában jelen volt, ezért a civil és az (oktatási 

művelődési) intézményi szektor fokozatosan tanulta meg velünk együtt az Iskolai Közösségi 

Szolgálat fogalmát, és annak tartalmát. Véleményem szerint az Iskolai Közösségi Szolgálat, 

mint kezdeményezés, és annak célja üdvözlendő, hiszen a jelenlegi oktatási rendszerben 

pillanatnyilag csak ez a platform áll rendelkezésre a tizenéves korosztály számára, hogy a civil-

nonprofit és az önkéntes szektorral közelebbről is megismerkedjenek. Ugyanakkor a gyakorlati 

megvalósítás, a civil szervezetek és az iskolák felkészítése azonban eltért attól a szinttől, amely 

biztosította volna a közösségi szolgálatos lehetőségek kínálatának minőségi megfogalmazását 

és tartalmi kidolgozását. Ennek hátrányát megérezte közösségünk is, ugyanakkor fontos 

megjegyezni, hogy Vas megyében a Nyugat-Magyarországi Egyetem által egy pilot program 

keretében önálló irodát hoztak létre az Iskolai Közösségi Szolgálat megyei koordinálására. Itt 

regisztrált az iskolák és civil szervezetek zöme, így a kereslet és a kínálat egyfajta börze 

formájában találkozott az iroda tevékenységének jóvoltából. Ez ugyan megkönnyítette a 

közösségi szolgálatos lehetőségek kínálását, de módszertani és hosszútávon is működő 

tudásanyagot nem biztosított egyik fél számára sem.  

Mivel a Hírlevél Plusz a 2015. évtől kezdve az önkéntes programok felhívásait kiegészítette a 

közösségi szolgálatos lehetőségek felkínálásával, ennek eredményeképpen jelentősen 

megnövekedett a fiatal, 15-18 év közötti korosztály létszáma a szerkesztőségben. Ez pedig 

újabb kihívásokat jelentett. Ugyanis az önkéntes bázisban jelentősen eltolódott a résztvevők 

aránya az iskolai közösségi szolgálatos diákok irányába, míg a „valódi” önkéntesek száma 

csökkent. Évenként olyan nagy létszámú diák érkezett, amit a közösség vezetését ellátó 

önkéntesek – a megfelelő módszertan és tudásanyag hiányában érthető módon – nem tudtak 

kezelni. Abban sem volt még tapasztalatunk, hogy milyen formában lehet az önkénteseket és 

a közösségi szolgálatos diákokat egy időben, párhuzamosan, jól szervezett formában 

koordinálni. Ezek voltak azok a pontok, ahol jelentős változtatásokat kellett eszközölni ahhoz, 

hogy működőképes maradjon a kezdeményezés. 

Az első években kialakultak tehát azok a fő, egyrészt a szervezetet, másrészről az individuumot 

segítő és fejlesztő motívumok, melyek későbbi, kritikus vizsgálatával sikeresen 

továbbfejlesztettük az önkéntes fogadási mechanizmust és a megtartó erőt. Ugyanakkor 

2016-ra értük el azt a szintet, amikor már olyan humán- és eszközfejlesztési igény mutatkozott 
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a Hírlevél Plusz szerkesztőségi munkájának minőségi folytatásához, ami egy teljesen új 

működési formát és ezzel együtt egy komolyabb szervezeti önkéntesprogramot követelt meg. 

ÖNÁLLÓAN, DE NEM EGYEDÜL (2016-2019) 

A Hírlevél Plusz üzemeltetői az évek során több alkalommal változtak, ez a folyamat pedig 

jelentősen nehezítette az önkéntes program és a közösségi szolgálatos diákok fogadásának 

folytonosságát, adminisztrációját. 2016 decemberére – fél éves előkészület után – jutott el 

oda a szerkesztőség, valamint a hírportál körül kialakult szellemi holdudvar, hogy a 

függetlenedés jegyében, az addigi tapasztalatokat és tudásanyagot összefoglalva, önálló 

kiadásba került a Hírlevél Plusz. 2017 márciusára be is jegyezték a H+ Média és Kulturális 

Egyesületet, amelynek kiemelt feladata lett a Hírlevél Plusz portál működtetése. Ennek 

megfelelően az egyesület tevékenységének első feladatai között szerepelt a minisztériumi 

önkéntes regisztráció, valamint a helyi közösségi szolgálatos irodával történő együttműködési 

megállapodás megkötése. Ezek most már állandóságot biztosítottak adminisztratív és tartalmi 

szempontból is az önkéntes és a közösségi szolgálatos programnak. Mindezzel pedig jelentős 

lépést tettünk a további fejlődés irányába. 

2016-ban indult el a helyi médiaközpont és a több médium, valamint a Vas Megyei Civil 

Információs Centrum közreműködésével a „Civil Zsurnaliszta” program, melynek célja az volt, 

hogy újságírók képzésekkel segítsék a tartalomkészítés iránt érdeklődőket és az önkénteseket. 

A képzésben résztvevő sajtóorgánumok – például a Szombathelyi Televízió, a Vas Népe – ezt 

követően folyamatosan megjelentették a résztvevők cikkeit, fényképeit. A programba 

időközben becsatlakozó H+ Média Egyesület is szerepet vállalt a lebonyolításban, hiszen egy 

olyan korosztályt (a fiatal felnőtteket és az idősebb generáció tagjait) szólított meg a program, 

amely addigra eltűnt a szervezet önkéntesei közül. A közel száz résztvevő ugyanakkor az évek 

során – a partnerek kiválásával – folyamatosan lemorzsolódott, majd ez a képzési 

kezdeményezés megszűnt. Ez volt az egyik legfontosabb jelzés és tapasztalat azzal 

kapcsolatban, hogy egy önkéntességen alapuló program kiemelt feladata kell, hogy legyen a 

folyamatos kommunikáció és mentorálás, és ezeket a különböző korosztályok számára – a 

sajátosságokat figyelembevéve – megfelelő módon kell lebonyolítani és kommunikálni. 

Bár a „Civil Zsurnaliszta” kezdeményezés kudarcos véget ért, a H+ Média Egyesület ennek 

köszönhetően kezdte el tudatosan azonosítani az önkéntes és Iskolai Közösségi Szolgálathoz 
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kapcsolódó programjában jelenlévő erősségeket és gyengeségeket, valamint veszélyeket és 

lehetőségeket, azaz egy szigorú SWOT analízis alá vontuk a folyamatokat. 

Az analízis során nemcsak az egyesület vezetőségét, tagjait, hanem külső partnereket és nem 

utolsósorban a közösségi szolgálatos diákokat, valamint az önkénteseket is bevontuk. Így egy 

őszinte, tiszta és határozott kritikai elemeket is tartalmazó összefoglalót kaptunk az addigi 

évek módszereiről, tapasztalatairól, és a számos lehetőséget és rejtett erőforrást tartalmazó 

jövőképről. 

• A SWOT analízisben erősségként jelent meg, hogy a szervezet működési és tevékenységi 

területeiből adódóan olyan közösségi szolgálatos lehetőséget biztosított és biztosít a mai 

napig, amely az átlagosnál nagyobb felelősséggel, komolysággal, de annál több fejlődési 

potenciállal jár, mind amellett, hogy az egyéni igényeket is figyelembe tudja venni. Egy 

közösségi szolgálatos diák amatőr fotósként egy rendezvény tudósítása során az általa 

kedvelt énekessel, íróval, költővel kötetlenebbül találkozhat, mint egy átlagos 

programlátogató, esetleg rövid interjút is tud vele készíteni. Nem mellesleg olyan 

helyszínekre is eljuthat a feladatok teljesítése során, ahova más módon nem lenne 

lehetősége. Ezek jelentőségét ekkor, az analízis készítésekor értékeltük fel igazán.  

További pozitívumként fogalmazódott meg az is, hogy a régebbi önkéntesek és a szervezet 

vezetői mentorként igyekeztek segíteni az újonnan érkezőknek és egymásnak is. Ezzel egy 

önszerveződő, közös munka alakult ki, főleg nagyobb rendezvények esetén, amikor 

csoportmunkára volt szükség egy-egy tudósítás minőségi elkészítéséhez.  

Előnyként jelent meg az is, hogy az önkéntes, valamint közösségi szolgálatos feladatok 

során olyan gyakorlati munkára van lehetőség, amely nemcsak a szervezet számára 

hasznos, hanem kiemelten segíti az egyéni fejlődést, valamint a karrierút alakulását is 

támogatja. Ilyenek például a számtalan fotózási, videózási alkalmak, ahol különböző 

technikákat tanulhatnak meg az önkéntesek, de hasonlók tapasztalhatók meg az írás során 

is.  

Jellemző, hogy egyre több szervezet, intézmény és cég ezt a fajta önkéntességet releváns 

szakmai tapasztalatnak ismerte el. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy önkénteseink 

megjelenítsék az önéletrajzukban az önkéntességük időtartamát és helyét, feladatát.  

A fentiek fényében – úgy látjuk – az önkéntesek folyamatosan fejlődnek, ezáltal egyre 

minőségibb anyagokat készítenek. Ezzel pedig a szervezet megjelenését, a munka és a 

tevékenység színvonalának emelését is jelentősen segítik és javítják. 
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• Lehetőségként jelent meg az önkéntes program továbbfejlesztése és kibővítése, hiszen a 

tapasztalatok azt mutatták, hogy hasonló felépítésű és működésű program nem volt 

található sem a környéken, sem pedig országosan. 

 Lehetőségként jelent meg az is, hogy további oktatási intézményekkel történő 

kapcsolatfelvétellel bővíthetővé válhat a program iskolai közösségi szolgálatos oldala. 

Kiderült, hogy az önkéntes lehetőségek specifikusabb hirdetésével egy-egy munkatípus 

(például fotósok, írók) is jobban népszerűsíthetővé válhat. 

• Hátrányokat, azaz gyengeségeket is tapasztaltunk, ugyanis a fejlődéssel felbukkantak azok 

a krízispontok, amelyek egy civil szervezet életútjában akarva-akaratlanul is megjelennek. 

Az egyik legnagyobb hátrányunk az adminisztrációból és az ebből fakadó problémákból 

eredtek. Ennek oka az volt, hogy a szervezet nem tudta felvenni a tempót a folyamatos 

növekedés mértékével, így a humánerőforrás-fejlesztés nem megfelelő módja miatt 

komoly fennakadások jelentek meg, főleg a munkaszervezés során. Ez rávilágított arra a fő 

problémára, hogy az egyesület kis mérete ellenére – a tevékenysége révén – nagy 

szervezetként működött. Ebből következően nehezen érte utol a szervezeti tevékenységet 

a szervezeti struktúra- és humánerőforrás-fejlesztés. Mindennek következményeként 

megtorpant az önkéntesek és diákok szakmai fejlődésének biztosítása, miután az önkéntes 

program formális és nem formális képzését nem sikerült rendszerezetten végrehajtani, 

valamint több kritika érte a szervezeti csapatépítés hiányát is.  

Az átlátható struktúra és átlátható folyamatok hiányával pedig több olyan, főleg 

kommunikációs félreértés és feszültség is keletkezett, amely egyrészt megelőzhető lett 

volna, másrészt nem vezetett volna ahhoz, hogy többen nem érezték magukénak a 

programot és az általa nyújtott lehetőségeket.  

• Veszélyként is több elemet sikerült azonosítani. Többek között ilyen volt a nagy fluktuáció, 

aminek hátterében a fizetős munkalehetőségek nagyobb számú megjelenése állt. Ez a 

probléma sajnos a szervezet minden korszakában megjelent, és ennek kezelésére az 

önkéntes program tartalmi bővítésével sikerült választ adnunk.  

További veszélyként azonosítottuk a továbbtanulással járó lakhelyelhagyást. Sok önkéntes 

és főként a közösségi szolgálatot teljesítő diákok más városokban, főleg Budapesten 

folytatták tanulmányaikat, ezzel pedig helyi szinten nagyarányban vesztettünk önkéntes 
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munkatársakat. Ezt a program „helyfüggetlenítésével”, valamint budapesti szerkesztőségi 

csoportunk megnyitásával sikerült orvosolni.  

A H+ Média és Kulturális Egyesületet fejlődésének ezen időszakában fogalmazódott meg az az 

igény is, hogy a szervezet biztosítson valamennyi technikai feltételt az önkéntesek és diákok 

számára (mivel zömében még ma is az a jellemző, hogy saját eszközöket használnak a 

tartalomgyártáshoz). 

A szervezeti SWOT analízis rávilágított arra is, hogy minél nagyobb egy önkéntes program, 

annál költségesebb a végrehajtása. Ezt tudomásul kellett vennie a szervezet vezetőségének, 

hiszen, ha arányosítva és a munkaerőpiacot nézzük, és figyelembe vesszük a képviselt 

szektorok sajátosságait, egy nagy önkéntes program működtetése még mindig tizedébe kerül, 

mint az általános munkavállalói foglalkoztatási formák. 

A szervezet vezetősége a belső felmérés eredményét elfogadva stratégiát – és egyben 

paradigmát – váltott. Ezzel indult el 2018-ban a H+ Média máig tartó megújulása és 

többlépcsős átalakulása a professzionális civil szervezeti működés felé. 

PARADIGMAVÁLTÁS 2018 ÓTA: AZ ÖNKÉNTES MINT SZERVEZETI ERŐFORRÁS 

2018-ban több területen is jelentős újítást végeztünk, amelyek a következők voltak: 

• Külön felhívásban, korosztályokat megjelölve kerestünk önkénteseket és iskolai közösségi 

szolgálatos diákokat;  

• Különválasztottuk a számukra nyújtandó mentorálási lehetőségeket és programokat, 

valamint képesség- és készségfejlesztési módszereket.  

• Külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy folyamatos és őszinte kommunikációt tudjunk 

folytatni a nálunk önkéntes munkát végző és közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok felé.  

A szervezeti struktúra ugyan lassan, de folyamatosan elkezdte lekövetni a humánerőforrás 

bővülését, és azonosította az ezzel jelentkező, hatalmas tartalommennyiség kezelésével 

kapcsolatos kihívásokat. Nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy még több lehetőség nyíljon 

az egyesületben dolgozók számára – a különböző partneri együttműködések által – a 

fesztiválokról, a könnyedebb kulturális eseményekről szóló tudósítások növelésével. Ezzel 

párhuzamosan sikerült a komolyabb témákról szóló anyagok készítésébe is bevonni az 

önkénteseket és a középiskolás diákokat, így pedig jelentősen növekedett a szervezeti 

presztízs is. 2019 januárjától heti 30-35 percnyi rádióműsor és havi 30 perc televízióműsor 
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gyártását kezdhette meg az egyesület az önkéntesek és középiskolás diákok 

közreműködésével. Növekedett az olyan projektalapú lehetőségek száma is, amelyek 

keretében – egyfajta következő lépésként – alkalmi munkalehetőséget is biztosítani tudtunk 

azon emberek számára, akik régóta már a szerkesztőség tevékenységét segítették minőségi 

munkájukkal. 

A folyamat 2020 tavaszán akadt meg, amikor a koronavírus-járvány következtében olyan 

mértékű változások elé került a szervezet, amelynek következtében – az ismert szólást 

használva – újra kellett gombolni a kabátot. 

A H+ Média és Kulturális Egyesületet – mint a civil szektort általában – érzékenyen érintették 

a koronavírus-járványhoz kapcsolódó korlátozások és hatások, hiszen az addig fejlődő 

működést egy vészforgatókönyv alapú túlélési folyamat vette át. Sajnos ilyen téren az 

egyesületnek nem volt tapasztalata, és miután ismeretlen helyzettel álltunk szemben, a 

klasszikus válságmenedzsment sem működött megfelelően. Ennek következtében az önkéntes 

és iskolai közösségi szolgálatos program leállt, a tartalomkészítés akadozni kezdett, a 

mentorprogrammal és az egyesület alapműködésével együtt. Az egyesület vezetősége az első 

hullámot követően válságmenedzsment keretében – miután látható volt az, hogy a járvány 

újabb hullámai következnek – átstrukturálta a teljes szervezeti működést.  

Emellett ismételten alapjaiban kellett megváltoztatni az önkéntes és iskolai közösségi 

szolgálatos programjainkat, hiszen az időközben, és az azóta elkészült kutatások (Karner et al. 

2021) is bizonyítják, hogy nem kis mértékben érintette negatívan a kialakult helyzet az ifjúsági 

korosztályt mentálhigiéné szempontjából is. Például a mentális egészségről 2021-ben készült 

felmérés a WHO-5 mentális jólét skála (0–100) alapján mérve megállapította, hogy az Európai 

Unió 27 országának eredményeit átlagolva a mentális jólét 53-ról 45-re csökkent. A felmérés 

2020 nyara és 2021 tavasza között, főként a 18–24 éves fiatal korosztályra vonatkozó adatokat 

tartalmaz (Eurofound 2021). A felmérés szerint a 18-34 éves korosztály kétharmada (64 

százaléka) volt kitéve a depresszió kockázatának. A legtöbb társadalmi csoportban a stressz és 

a szorongás, valamint a magány és a depresszió jelenléte növekedett. A vizsgált csoportok 

közül a depresszió a fiataloknál volt a legjellemzőbb (Máté 2021). 

A felmérésekben leírtakat a szervezet önkéntesei, Iskolai Közösségi Szolgálatot végző diákjai 

körében is megtapasztalhattuk. Ennek következtében jelentős energiát fordítottunk arra, 

hogy rendszeres és hatékony kommunikációt folytassunk velük, és nemcsak szakmai 
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kérdésekben, hanem általános, őket foglalkoztató témákban is folyjon diskurzus. Ezzel a 

célunk az volt, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy a felmerülő problémákat, gondjaikat 

velünk is meg tudják beszélni. 

A fiatalok mentális igényeit kielégítve a szervezet végül megerősödve, magasabb színvonalon 

tudott a válságos időszakból kikerülni. A korábban megszakadt fejlődési folyamatot 2022 

végére tudtuk véghez vinni, melynek keretében a szervezeten belül, a tevékenységeknek 

megfelelő csoportok alakultak felelős csoportvezetőkkel. A szerkesztőség munkáját jelenleg 

egy hét tagú vezetőség irányítja. Az újonnan kialakított struktúra lényege, hogy az adott 

terület felelős vezetője koordinálja a szakmai munkát és segíti, mentorálja a hozzá tartozó, 

önkéntes és közösségi szolgálatot teljesítő fiatalokat. Szervezeti szinten az egyéb, 

önkéntességgel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a menedzsment csoport látja el. Így 

strukturált, szervezett, mégis decentralizált működési forma váltotta fel a korábban egy-két 

személyhez kötődő, centralizált szervezeti rendszert. Fontos megjegyezni, hogy a koronavírus-

járvány miatt kialakult helyzet sorsdöntő kérdés elé is állította az egyesület vezetését, 

nevezetesen: 

•  vagy megbízunk a több éve segítő fiatalokban és szerteágazóbb hatáskörrel, feladatkörrel 

járó, szervezett, jól ellenőrizhető struktúrában helyezzük el őket különböző, jelentős 

szerepekkel bíró pozíciókban;  

• vagy a fejlődési folyamatot megakasztva, továbbra is nagyon szűk körben történő 

működést folytat a szervezet.  

Az előbbi megoldás mellett döntöttünk, ennek megfelelően kezdődött el az a 

válságmenedzsment, amely nemcsak a koronavírus-járvány okozta, hanem a több éve fennálló 

problémákra is megoldást nyújtott.  

Első változás volt – az új működési modellnek köszönhetően –, hogy a szervezet vezetősége 

főleg a működés és fejlődés hosszú távú, egyenletes biztosítására koncentrálhatott, így a 

pénzügyi és infrastrukturális helyzet stabilizálódott. Eközben a szakmai feladatok zömét az 

önkéntesek vették át a több éve a szervezetnél tevékenykedő fiatalok vezetésével, így a stabil 

szervezeti háttér és magas szintű tudás, amellyel a fiatalok rendelkeztek több, olyan 

eredményt hozott, amely 2022-re professzionális szervezetté emelte az egyesületet. Többek 
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között megnyílt az egyesület első, magas minőségű, modern stúdiója Vas megyében3, 

amelynek berendezését teljes mértékben az önkéntesek választották ki. Így jelenleg bármilyen 

audiovizuális anyag készítésére van mód, a televízióműsoroktól kezdve a podcastokon át a 

fotózásokig. Továbbá a szerkesztőségi és egyesületi háttérmunkának is van lehetőség, ahogy 

kisebb képzések, készségfejlesztő, gyakorlat alapú program megtartására is.  

Az önkéntesek minőségibb és nagyobb mértékű bevonásának köszönhetően elindult az 

ÖkoPlusz fenntarthatósági és környezetvédelmi rovat, amely elnyerte a Planet Z ötletverseny 

második helyezésével járó díját. Ennek a pénzjutalma jelentett alapot az ÖkoPlusz Fesztivál 

megszervezésére, amelyet teljes egészében az egyesület önkéntesei végeztek. A programból 

hagyomány lett, ennek köszönhetően, az első fesztivál sikerén felbuzdulva sikeres volt a 

pályázati forrásbevonás, így 2023-ban és 2024-ben is biztosított a szervezés. A H+ Média és 

Kulturális Egyesületről így elmondható, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján 2023-ban 

már professzionális módon és módszerekkel, profi önkéntesekkel tudja folytatni a munkáját. 

ÖSSZEGZÉS 

A H+ Média és Kulturális Egyesületnek az elmúlt években számos olyan történéssel kellett 

szembenéznie, amely egyrészről megerősített minket abban, hogy érdemes energiát és erőt 

fektetni az önkéntes munkába. Más oldalról nézve pedig rávilágított arra, hogy sok türelemre 

és odafigyelésre van szüksége a fiataloknak, „hiába csak” egy iskolai közösségi szolgálatos vagy 

önkéntes programról van szó. Egyben fontos az is, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat és az 

önkéntesség keretében a fiatalok érthető, egyértelműen megfogalmazott feladatokat 

kapjanak, amelyeket megfelelő kommunikációs csatornán és módszerrel juttassunk el 

hozzájuk. Ezek a feladatok lehetőleg legyenek interaktívak és viszonylag – a szerepkörükhöz 

mérten – nagy felelősséggel járó folyamatok, ezzel biztosítva a figyelem és a komolyság 

fenntartását a lebonyolítás során. Fontosnak tartjuk, hogy kiemelten figyeljünk az őszinte 

visszajelzésekre, amelyek által lehetővé válik a szimpátia és a személyes kapcsolat kialakítása, 

így garantálva a hosszú távú elköteleződés lehetőségét. 

Zárásképp a mottómat szeretném megosztani az olvasóval, azzal a szándékkal, hogy minél 

többen elkezdjenek tudatosan építeni egy olyan iskolai közösségi szolgálatos és önkéntes 

 

3 Szombathelyi Televízió: Felavatták a H+ Média első stúdióját https://www.tvszombathely.hu/hirek/felavattak-
a-h-media-elso-studiojat-20220620) [Letöltve: 2022.12.30.]  

https://www.tvszombathely.hu/hirek/felavattak-a-h-media-elso-studiojat-20220620
https://www.tvszombathely.hu/hirek/felavattak-a-h-media-elso-studiojat-20220620
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programot, amelynek célja a készségfejlesztés az egyénnek, közösségépítés a szervezetnek, 

értékközvetítés a társadalomnak. 
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