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BEVEZETÉS 

Jelen recenzió témája Aileen Shaw2 és Pat Dolan3 2022-ben írt tanulmánya, amely az ifjúsági 

önkéntesség területén történt változásokat tárgyalja. A cikk három fő témával foglalkozik 

kiemeleten: a COVID-19 világjárvány hatása az ifjúsági önkéntességre, továbbá a fiatalok 

önkéntességének új formái, elsősorban a digitális önkéntesség térnyerése, végül pedig a 

megoldási lehetőségek, lehetséges irányok az ifjúsági önkéntesség jövőjére nézve.  

A TANULMÁNY FOGALMI BÁZISA: FIATALOK, ÖNKÉNTESSÉG 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2014-es állásfoglalása szerint az önkéntesség jelenléte a 

fiatalok életében fontos szerepet tölt be, mivel a társadalmi cselekvés és a tudatosság 

felkeltésének fórumaként jelenik meg és a fiatalok azon képességét hasznosítja, hogy 

személyes és strukturális szinten képesek változást előidézni. A dokumentum kiemeli, hogy 

ennek következtében a fiatalok erős állampolgári elkötelezettségre tesznek szert, ami képes 

olyan változásokat előidézni a közösségeikben, amellyel azt át tudják alakítani (UNDP 2014). 

Éppen emiatt egyre aktuálisabb a fiatalok mozgósítása és képessé tétele a változások 
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előmozdítására, a katasztrófák és konfliktusok idején. A COVID-19 világjárvány egy új nehezítő 

tényezőként lépett fel, amelynek következtében átalakultak az ifjúsági önkéntességet jellemző 

trendek. A tanulmány egyik kiemelet témaként, ebben nyújt áttekintést és megoldási 

javaslatokat.  

Shaw és Dolan cikkükben sorra veszik az ifjúsági önkéntesség ismert fogalmait.  Az ifjúság 

fogalma alatt a szerzők az ENSZ Közgyűlés által elfogadott definíciót ismertetik, amely a 15-24 

év közötti fiatalokat veszi alapul, de olyan meghatározásnak is teret hagynak, amely a 25-30 

év közötti férfiakat és nőket is ebbe a csoportba sorolja. Az ifjúság korosztályok szerinti 

megközelítését ketté lehet bontani a serdülőkre, akik a 12-17 éveseket jelentik, valamint a 

fiatal felnőttekre, akik a 18-30 évesek közül kerülnek ki.  

A szerzők az önkéntesség meghatározására az ENSZ Közgyűlés 2002. évi határozatában 

elfogadott definíciót használják, amely szerint az önkéntesség: „szabad akaratból, a közjó 

érdekében végeznek, és amelyeknél nem a pénzbeli jutalom a fő motivációs tényező” (United 

Nations Volunteers 2021). Ez a definíció különbséget tesz formális, vagyis szervezeten 

keresztül végzett önkéntes munka és informális, azaz a háztartáson kívüli, nem családtagoknak 

nyújtott fizetetlen munka között.  

A szerzők az ifjúsági önkéntességet az állampolgári aktivitás és nevelés szemszögéből közelítik 

meg – „az ifjúsági önkéntesség elsősorban az ifjúsági elkötelezettség alcsoportjaként, az 

állampolgári nevelés egyik aspektusaként jelenik meg” – és ennek alapján is tárgyalják a 

tanulmány további részében. Ez az értelmezés országonként eltérő lehet, de általában abban 

egyetértés van, hogy a polgári szerepvállalás, az aktív állampolgárság és állampolgári 

tevékenység magában foglalja az önkéntes tevékenységet is.  

A COVID-19 JÁRVÁNY HATÁSA AZ IFJÚSÁGI ÖNKÉNTESSÉGRE: NÖVEKEDÉS ÉS 

VISSZAESÉS, VALAMINT A DIGITÁLIS ÉS AZ EPIZODIKUS ÖNKÉNTESSÉG 

TÉRNYERÉSE 

Világszerte közel 1 milliárd ember számít aktív önkéntesnek, amelyből minden harmadik 

személy fiatal, vagyis, eszerint 600 millió fiatal számít aktív önkéntesnek (United Nations 

Volunteers 2020). Európában 2019-ben a fiatalok 34 százaléka nyilatkozott arról, hogy végzett 

szervezett önkéntes tevékenységet az előző 12 hónap során, ami a 2011-es 24 százalékos 

adathoz képest növekedést mutat (European Commission 2022). Egy 2019-es Egyesült 
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Államokban végzett kutatás szerint az amerikaiak 30 százaléka volt önkéntes valamilyen 

szervezet vagy egyesület kötelékében a felvételt megelőző évben. A felmérés azt mutatta, 

hogy a 20-24 évesek körében volt a legalacsonyabb a részvételi arány, míg a 16-19 éves 

korosztály részvétele az önkéntességben az országos átlaghoz közeli magas arányhoz 

közelített (AmeriCorps 2021).  

A COVID-19 járvány az önkéntes részvételre pozitív hatással volt, így például: az Egyesült 

Királyságban végzett kutatás szerint a 16-24 éves korosztály körében 2018 és 2020 között 30-

ról 40 százalékra ugrott az önkéntes tevékenységben résztvevők aránya (Roche 2020). 

Ugyanakkor a növekedést a pandémia után egy visszaesés követte, ami nagyjából a járvány 

előtti szintnek felelt meg.  

A szerzők a COVID-19 világjárvány hatásai közé sorolták az ifjúsági önkéntesség új formájának 

– a digitális önkéntességnek – elterjedését is. Ebben az időszakban az önkéntesség nagy része 

átkerült az online térbe, ami megmutatta, hogy a kiber-önkéntesség képes kiegészíteni a 

hagyományos önkéntességet. A digitális önkéntesség nagy előnyt jelent azon fiatalok számára, 

akik nincsenek abban a helyzetben, hogy fizikailag utazhassanak az önkéntes munka 

helyszínére. Így a digitális önkéntesség szélesebb körnek nyújt lehetőséget az önkéntes 

munkában való részvételre.  

A digitális önkéntességgel párhuzamosan egyre népszerűbbé vált az epizodikus önkéntesség 

is a fiatalok körében, amely rugalmas, rövid ideig tartó vagy egyszeri önkéntes tevékenységet 

jelent. A fiatalokat inkább az alkalmi, rövid távú és spontán önkéntes tevékenységek érdeklik, 

a rendszeresen, szervezett kereteken belül végzett önkéntes munkával szemben. 

A FIATALOK ÖNKÉNTESSÉGRE VALÓ KÉPESSÉGE 

Az önkéntességre való képesség több elemből tevődik össze, és Gil-Lacruz és munkatársai 

(2016) az ezt meghatározó tényezők két csoportját különböztették meg:  

• az egyéni és  

• a kontextuális tényezőket.  

Az egyéni tényezők között az iskolai végzettség és a jövedelemi helyzet szerepelnek, amelyek 

pozitív összefüggést mutatnak az önkéntes tevékenységben való részvétellel. A kontextuális 

tényezők esetében pedig a kormányzati kiadások növelése idézheti elő a széleskörűbb 
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önkéntes aktivitást. A kutatók, többek között Davies (2018) az akadályokat is felmérték az 

önkétességre való képességben, amelyek ugyancsak kétféle forrásból származhatnak. 

Egyrészt az objektív tényezőkből fakadó korlátok, amiben például a résztvevő elhelyezkedési 

körülményei lehetnek gátló tényezők. Másrészt a szubjektív tényezőkből eredő korlátok, 

amiben az önkéntességhez való negatív hozzáállás lehet a visszatartó erő. 

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK, JÖVŐBELI IRÁNYOK? A FIATALOK ÖNKÉNTES 

TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE 

A fiatalok önkéntes tevékenységekben való részvételének növelése érdekében Aileen Shaw és 

Pat Dolan javaslatot tesznek arra, hogy az ifjúságpolitikában a hangsúly a közösségi 

tevékenységekben való részvételre és az állampolgári tudatosság kialakítására kerüljön át. 

Taylor Collins és munkatársai (2019) erre az „ifjúsági társadalmi akció” kifejezést használták, 

aminek középpontjában az áll, hogy mind az önkéntes tevékenységben résztvevő fiatal, mind 

a közösség vagy érintett ügy számára hasznot jelent az önkéntes tevékenység. Ennek ismerete 

azért fontos, mert a fiatalok motivációi az instrumentális és altruista célok között mozognak.  

A fiatalok önkéntes tevékenységbe való széleskörűbb bevonása a politikai döntéshozók 

számára is fontos célnak kell(ene) lennie. Az ifjúsági önkéntesség a polgári és társadalmi célok 

széles skáláját foglalja magában, ezen belül a politikai válaszok egyre jobban a 

„másságorientált” eszközökre összpontosítanak, amelyek hosszútávon hozzájárulnak a 

befogadó és elkötelezett társadalom kialakulásához. A szerzők szerint három terület 

fejlesztése fontos a fiatalok társadalmi kötődésének kialakításában: az empátia, a társadalmi 

felelősségvállalás és az állampolgári szerepvállalás.  

ÖSSZEGZÉS 

Shaw és Dolan szerint az ifjúsági önkéntesség szerepe egyre fontosabb napjainkban, mivel 

mind gyakrabban merülnek fel olyan globális problémák, amire a fiatalok képesek gyorsan és 

hatékonyan reagálni. A COVID-19 járvány következtében a fiatal önkéntesek száma 

átmenetileg növekedett, majd ismét visszaesett a járvány előtti szintre. Ennek másik hatása az 

volt, hogy a fiatalok körében mind inkább teret nyert a digitális önkéntesség és az epizodikus 

önkéntesség. Végül pedig a szerzők az említett változások mentén megoldási javaslatként a 

fiatalok állampolgári szerepvállalását és az empátia fontosságát emelték ki. A cikk 
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megállapításait, következtetéseit ajánljuk olyan kutatóknak, akik az állampolgári nevelés és 

aktivitás kérdéseivel foglalkoznak, de leginkább azoknak a civil-nonprofit szervezetek 

vezetőinek és munkatársainak, akik ifjúsági önkéntességgel, illetve az Iskolai Közösségi 

Szolgálat keretében középiskolai tanulókat fogadnak.  
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