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Kedves Kollégák! Kedves Diákok! Kedves Olvasó!

Az elmúlt évtized sok-sok tanulságának egyike az a hiányérzet, amit az 
egymásért végzett munka, a másokra való figyelés és a cselekvő szere-
tet gyakorlásának visszaszorulása miatt érzett át egyre nyomasztóbban 
a magyar társadalom sok jóakaratú tagja. Mi idézte elő ezt a sajnálatos 
módon kialakult hiányállapotot? Lehet-e és hogyan változtatni rajta? Ha 
igen, az oktatási rendszernek kell lépnie. Mert a 14-18 éves fiatalok világ-
látását még lehet alakítani, és az iskola érzékennyé teheti őket a szociális 
kérdések iránt. Ha nemcsak önmagukért, hanem a közösségért is élő és 
tevékenykedő felnőttel alkotta egészséges társadalmat akarunk építeni, 
a közösségi munkát az iskolás évek alatt kell megkedveltetni az ifjúság-
gal. Ennek a felismerésnek a jegyében indult el az a nagyszerű program, 
amelyről a jelen kötetben beszámolnak annak aktív részesei.

Miközben az elmúlt évtizedben a társadalom mindinkább magába 
zárkózott, mintegy búvópatakként, egymástól függetlenül, országszer-
te mintegy 300 iskolában vagy kollégiumban indult el olyan program, 
amely a diákok szociális érzékenységének növelését tűzte ki célul. 

Ezzel párhuzamosan kezdődtek meg az új közoktatási törvény mun-
kálatai. Ez a törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelés-
re, ezért is épült bele az a javaslat, amely az érettségit minden magyar 
diák számára meghatározott idejű közösségi szolgálat teljesítéséhez 
köti. Az érettségi leendő előfeltételének üzenete, hogy elengedhe-
tetlenül szükség van a társadalom nehéz helyzetben lévő tagjainak, 
közülük is hangsúlyozottan a segítségre szorulóknak a támogatására, 
társadalmi beilleszkedésük elősegítésére, a hátrányos helyzetű embe-
rekkel szembeni előítéletek csökkentésére és a környezettudatosság, 
az állampolgári aktivitás erősítésére. A felnövekvő nemzedékekben 
hosszú távon is tudatosítani kell, hogy egy nemzet tagjaiként össze-
tartozunk, és nem hagyhatjuk sorsukra a bajba jutottakat, a rászo-
rulókat. A segítségnyújtás mindannyiunk elemi emberi kötelessége, 
amely mindkét fél számára kölcsönös gazdagodással jár. Mindegyi-
künknek megvan a maga helye, szerepe, egyéni képessége ahhoz, 
hogy tegyen valamit a másikért. A közösségi szolgálat egyben lehe-
tőség arra, hogy mindenki fejlessze a képességeit, bővítse az ismere-
teit, vizsgálja felül a sztereotípiáit, keresse az önkifejezés, az alkotás 
egyénileg rá szabott útjait. Miként Velkey Balázs fogalmaz e kötetben: 
„Lehetőséget és segítséget adjunk a fiataloknak, hogy <<másokért 
élő emberekké>> váljanak.” 
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Ezt a célt követve született az a kezdeményezés, amely a TÁRS-prog-
ram (Társadalmi Szolidaritás Program) keretében − kísérleti jelleggel 
− országos pályázat kiírásával lehetővé tette a pályázatban részt vevő 
iskoláknak, hogy felderítsék, saját környezetükben milyen lehetősé-
gek adódnak a rászorulók megsegítésére. A 2010. december 22-én a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága ál-
tal meghirdetett program keretében a 355 pályázóból 148-an valósít-
hatták meg elképzeléseiket. Erre három hónap állt a rendelkezésükre. 
A program annál is inkább időszerű volt, hiszen 2011 az Önkéntesség 
Európai Éve, s a pályázat az év egyik kiemelt programja lett. A kis kö-
tet első részében a TÁRS-program tanulságait, a közösségi szolgálatban 
lehetséges együttműködés tapasztalatait, a közreműködő szervezetek 
bemutatkozását tartalmazza. A második rész a megvalósított pályáza-
tok közül a legjobbakat mutatja be. 

„Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo” − szól a latin mon-
dás: A csepp kivájja a követ, de nem erővel, hanem gyakori esésével. 
Mindnyájan tudjuk, hogy a szemléletformálás lassú, aprólékos munkát 
igényel. Egyik napról a másikra nem lehet nemzedékek világlátását át-
alakítani. A közelmúltban Magyarországot sújtó viharkárok, árvizek, a 
vörösiszap-katasztrófa a társadalom egészéből kiváltotta a közösségi 
összefogást, s rámutatott a szolidaritás egész nemzetet összekovácsoló 
erejére. Tehát van készség társadalmunkban a másik felé fordulásra. Ezt 
csak erősíteni kell mindenkiben.

 A közösségi szolgálat révén elérhetjük, hogy Magyarország minden 
polgára egymás iránt felelősséget érző emberek közösségévé váljék. 

Hosszú folyamat fontos állomásához érkeztünk ezzel a kötettel, Ked-
ves Olvasó. Minden középiskolás és tanár ötleteket meríthet belőle, 
hogy aztán a saját iskolájában használja fel őket. Remélem, ezek a rövid 
beszámolók minden olvasót meggyőznek, hogy érdemes másokért, a 
közösségért érdek nélkül jót tenni.

Budapest, 2011. június 8.
 Barátsággal: Dr. Hoffmann Rózsa
 



5

a
 s

ze
m

él
yi

sé
g

 f
ej

lő
d

és
e 

a 
k

ö
zö

ss
ég

i 
sz

o
lg

ál
at

ba
n

 

A személyiség fejlődése a közösségi szolgálatban

A személyiségnek a szociális érzékenység fejlesztésén át történő ki-
bontakoztatását, illetve e fejlődés iskolai lehetőségeinek rövid elméleti 
áttekintését, majd az iskolán belüli közösségi szolgálat egy gyakorlati 
példáját, kialakítását, az éves program felépítését mutatom be. 

Az iskolai nevelésnek, oktatásnak lényeges szerepe van a kompe-
tenciafejlesztő programok kialakításában, megvalósításában. Egyre 
nagyobb igény mutatkozik a szociális képességek fejlesztésére, egyre 
szükségesebbnek ítélhetők az ezt célzó programok, mivel egyre több 
szociális és viselkedési problémával szembesülünk az iskolai tanítás so-
rán. Előtérbe kerül a szociális képességek fejlesztése iskolai keretek kö-
zött. Elsősorban helyi kezdeményezések és nagy országos akciónapok 
jelentik a pozitív példákat.
Az Európai Tanács 2002 tavaszán a kulcskompetenciák között emelte ki 
a személyközi és állampolgári kompetenciát. Ezen belül jelenik meg a 
szociális kompetencia, amely minden olyan társas kompetenciát (kap-
csolatot, érintkezést) magába foglal, amely nélkül nem lehet sikeres az 
egyén szocializációja. A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési felada-
tai támogatják a szociális kompetencia fejlesztését. Ennek következmé-
nyeként 2004-2008 között a Sulinova Kht. szervezésében és szakmai 
irányításával kidolgozták a szociális, életviteli és környezeti kompe-
tenciák fejlesztési programját. A részletesen kidolgozott módszertani 
anyag mindenki számára elérhető.1 Elsősorban az osztályközösségben, 
a legújabb tanítási módszerek alkalmazásával építi fel a program a fej-
lesztendő kompetenciák rendszerét. 
Az új közoktatási törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a neve-
lésre, ezért szerepel benne az a javaslat, amely szerint 2014-től az érett-
ségi előfeltétele lesz egy meghatározott idejű közösségi szolgálat tel-
jesítése. Így az elméleti felkészítés lehetősége mellett megjelenik egy 
kötelező, gyakorlati, tapasztalati tanulás is a szociális kompetenciák 
fejlesztésében. A segítőkészség, megértés, elfogadás, együttérzés, ki-
tartás, hűség, megbízhatóság, tolerancia, türelem, empátia elsősorban 
valós helyzetekben fejleszthetőek. Az oktatásért felelős államtitkárság 
felhívást intézett a középfokú nevelési–oktatási intézményekhez, hogy 
vegyenek részt a számukra elindításra kerülő TÁRS-programban. Isko-
lánk kilenc éve működő szeretetszolgálati programjával vett részt a pá-
lyázatban.
1 www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/index.html
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A tantárgy neve: szolgálat

„Azt hittem, könnyű dolgom lesz, csak viccelődünk, játszunk a beteg gyere-
kekkel, de sajnos nem ilyen egyszerű. Néha szinte euforikus hangulatot sikerül 
teremtenünk, de olyan is előfordult már, hogy hiába próbálkoztunk bármivel, 
a kis beteg csak üldögélt csüggedten. Amikor megkérdeztük, hogy magára 
hagyjuk-e, csak a fejét ingatta, hogy ne.” (Eszter, a Gyermekegészségügyi 
Központról, 2005.)

„Eleinte alig tudtam megállni, hogy ne nevessek rajtuk, olyan groteszk-
nek tűntek, de most, megismerve őket, az ő szemükkel is látva a világot, ve-
lük nevetek. Pontosan nem tudom, mi visz hozzájuk - talán a barátsághoz 
hasonlítható leginkább, amit érzek.” (Dávid, a Szimbiózis Alapítványról, 
2003 – 2006)

„Szinte csak a halál közelsége foglalkoztatta Dezső bácsit. Hiába kér-
dezgettem, nem tudott semmi olyat felidézni, ami az utóbbi időkben kicsit 
is boldoggá tette volna. Eleinte annyi volt, hogy elmentünk hozzá, kezet 
fogtunk, meghallgattuk, aztán elköszöntük tőle. A kézfogásból aztán kéz-
szorítás és puszi lett, majd azt vettem észre, hogy szinte nem akarok haza-
menni tőle. Nekem tartást adott a szolgálat, talán egy hivatást is kitűzött.” 
(Blanka, a Szent Erzsébet Szeretetotthonról, 2004.)

„A néni, akinek ebédet vittem, megkérdezte, mennyit kapunk mi ezért. Meg-
lepődött, mikor mondtam, hogy semmit. Egyre többször vittem én az ebédjét, 
aztán már nemcsak az ebéddel mentem. Szerettük egymást hallgatni. Amikor 
Rómában voltam, küldtem neki egy képeslapot, mert arról nagyon sokat me-
sélt. Éppen nála voltunk, amikor rosszul lett, remegni kezdett, hívtuk az orvost. 
Most októberben halt meg…” (Melinda, egy lakótelepi néniről, 2005.)

Minden iskolának a saját diákjaira, környezeti adottságaira kell kiala-
kítania azokat az elveket, amelyek segítségével működtetni szeretnék 
közösségi szolgálati programjukat.

Szociális kompetenciafejlesztés a miskolci Jezsuita Gimnáziumban
Szeretetszolgálati programunk megfelel az államtitkárság közoktatási 
törvénytervezetében megfogalmazott, társadalmi tevékenység végzé-
sére vonatkozó előírásoknak, feltételeknek. Közösségi szolgálatunk a 
kilencedik évfolyam diákjainak kötelező. Ezzel az a célunk, hogy min-
den diáknak megadjuk azt a lehetőséget, hogy a tanulmányokon túl 
más képességekben is fejlődjön. Tapasztalataink döntésünket meg-
erősítik. Lényeges változást figyelhetünk meg sok olyan tanulónál, akik 
egyébként nem biztos, hogy csatlakoznának egy fakultatívan választ-
ható szolgálathoz.

2002 óta több mint 600 diák vett részt programunkban. A szeretetszol-
gálat eredménye, hogy a munkát végző tanulók sokkal elfogadóbbakká, 
megértőbbekké válnak a hátrányos helyzetű gyerekekkel, illetve felnőttek-
kel szemben, mint az általában jellemző kortársaikra. A mindennapjaiktól 
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lényegesen eltérő élethelyzetekben kell helytállniuk, döntéseket hozniuk, 
és ezek a tapasztalatok érlelik őket. Az elmúlt években iskolánk programját 
15 oktatási intézmény adaptálta helyi viszonyaira. Velük együtt így évente 
közel 1000 diák végez közösségi szolgálatot az alábbi elvek mentén.

A feladatokban nem a szociális munka végzése volt az elsődleges cél. 
Hangsúlyozni kívántuk a tevékenység „szolgálat” jellegét. A megszokott, 
mindennapi körülmények közül kilépve, új környezetben, új emberek 
között, velük kapcsolatot létesítve kellett helytállni. Nemcsak a másokon 
való segítés, hanem a résztvevőknek önmaguk megismerése és kipróbá-
lása, empátiás készségük fejlesztése is fontos szempont volt.

Célok Az iskola által meghatározott célok szabják meg a közösségi 
szolgálat kereteit. A mi iskolánk programjának elsődleges célja diák-
jaink képesség-, és személyiségfejlesztése, közösségi szolgálat által. 
Lehetőséget és segítséget adjunk a fiataloknak, hogy „másokért élő 
emberekké” váljanak. Előmozdítjuk, hogy a program során diákjaink ta-
pasztalják meg az adás örömét és az elfogadás képességét, ismerjék 
meg jobban önmagukat, táguljon világképük és társadalmi felelősség-
vállalásuk. Folyamatosan erősödjön bennük a szociális érzékenység és 
elköteleződés. A szociális tapasztalat a tanulmányi, közösségi és lelki 
fejlődést segítő programok sorába illeszkedjen.

Időkeret A képességfejlesztés hosszantartó, rendszeres feladatválla- 
lás során alakítható ki. Így diákjaink hét hónapon át heti rendszeresség-
gel végzik vállalt szolgálatukat. Ez 20-30 alkalmat és 25-50 óra közös-
ségi szolgálatot jelent diákonként. A gyakorlati munkához kapcsolódik 
még a felkészítésre, reflexióra, feldolgozásra szánt 15 óra. 

Feladatok A célok alapján olyan feladatok kerültek a programba, ahol 
a konkrét tevékenység végzése közben adott a személyes kapcsolat le-
hetősége. Ez hosszabbtávú hatással van a tudásszerzésben és a szemé-
lyes értékek felismerésében. A diákok időbeosztását és választását segíti, 
hogy a hét minden napjára biztosítunk feladat végzésére lehetőséget, 
előre egyeztetett időpontban. Fontos, hogy minden segített intézmény-
nél legyen egy olyan munkatárs, aki kapcsolattartóként segíti a közös 
munkát. Ha lehetséges, akkor az iskola közelében érdemes a szolgálati 
helyeket választani, mert így a diákok számára könnyebb a tanítási órák 
után elvégezni a vállalt feladatot. A feladatok „nehézsége” és a segítettek 
korosztályos megoszlása alapján is sokszínűségre kell törekedni.

A képességfejlesztés mellett a konkrét segítségnyújtás is fontos ered-
ménye a szolgálatnak. Legtöbb segítségre az elszigetelten élő, egye-
dülálló időseknek van szükségük. Érdemes a programok közé beiktatni 
egy közelben lévő óvodát (közös játék) és általános iskolát (korrepetá-
lás). Ezeket a programokat szívesen választják a diákok.

Az elmúlt évben 17 intézménnyel működtünk együtt. Az idősgondozás-
ban öt, a gyerekek között hét, a fogyatékkal élők segítésében három, és 
kortársak korrepetálásában két csoport végzi a szolgálatát. Önkormányzati 
(városi, megyei), egyházi (református, görög katolikus, római katolikus) és 
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alapítványi fenntartású intézmények kapcsolódtak a programhoz. Tizen-
négy feladatnál ugyanazokkal találkoznak diákjaink minden alkalommal. A 
segítettek köre 90-100 fő között szerepel. Három szolgálatnál nehézséget 
jelent, hogy minden alkalommal új kapcsolatokat kell kialakítani. Ezeknél 
az intézményeknél 40-50 emberrel kerülnek kapcsolatba diákjaink.

dIákok  Évenként 120 diák végez rendszeres szolgálatot. Iskolánkban a 
kilencedik évfolyam számára kötelező. Lényeges, hogy azok a diákok, akik 
szeretnék folytatni a szolgálatot, azok még három éven keresztül szerezhet-
nek tapasztalatokat. Az intézmények többségében egy konkrét feladatot 
két diák lát el közösen. Így lehetőségük van egymást is segíteni, miközben 
az adott szolgálatra koncentrálnak. A diákok önállóan látják el feladatukat. 
Az iskola és intézmény távolsága miatt három esetben van állandó kísérés. 
Ha szigorúan ellenőriznénk mindenkit és állandó felnőtt kísérettel vennének 
részt a diákok a szolgálatban, akkor sokat veszítenénk a program hatékony-
ságából, eredményességéből. Az eddigi tapasztalat ezt a hipotézist erősíti.

MotIválás Elsősorban az idősebb diákok tapasztalatait használjuk fel, és 
az is fontos, hogy választott feladatot végezhetnek. Nincs állandó ellenőrzés, 
így önállóan alakíthatják ki kapcsolataikat. Pozitív példák bemutatása, erősí-
tése. Évfolyamonként a diákok 15-25%-a jelentkezik, hogy szeretné folytatni 
a munkát ott, ahol eddig tevékenykedett, vagy új helyet szeretne választani.

tanárok szerepe, többletMunkája A tanár lelkesedése és kitartása hat 
minden diákra is. Az intézmények megismerése, a feladatok kiválasztása 
az első évben jelent többletmunkát, de a gyakorlat során egyre könnyebb-
nek, természetesebbnek tűnik a meglévő kapcsolatok fenntartása, fejlesz-
tése. A diákok kísérését elsősorban az osztályfőnökök végzik. Beszélgetés, 
megerősítés, reflexió, önreflexió elősegítése, nehézségek, problémák fel-
tárása az elsődleges feladatuk. Törekszünk arra, hogy minden diák érezze a 
támogató jelenlétet a szolgálat során. A diákok vezetése a közösségi szol-
gálat során egészen más lépéseket vár el a tanártól, mint amit az a tanítási 
órák során alkalmaz. Pozitív tapasztalatunk volt az évek során, hogy a kol-
légák diákokkal való kapcsolataira is hatással volt ez a fajta támogató-kísé-
rés. Az osztályfőnököknek lehetőséget ad a program arra, hogy diákjait új 
oldalukról ismerjék meg. 6-8 kolléga kapcsolódik konkrét feladatok szerve-
zésével, vezetésével a közösségi szolgálathoz. Rajtuk kívül még 6-8 tanár 
segíti csoportvezetőként a reflexiós alkalmakat.

IntézMényvezetők, kapCsolattartók Az intézmények kiválasztásánál 
alapvető, hogy legyen egy kapcsolattartó személy, akihez a diákok, illetve 
a szervező tanárok is fordulhatnak kérdéseikkel, problémáikkal. Diákjaink 
tevékenységére adott észrevételeik, a program év végi zárásakor elmon-
dott véleményük sokat segítheti és megerősítheti közös munkánkat.

szülők Szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az adott év kiemelt 
programjáról. Kérésünk a szülők felé, hogy beszélgessenek a szolgálatról, 
élményekről, tapasztalatokról. A szülő-gyermek kapcsolat alakulására is 
pozitívan hathat a szolgálat azáltal, hogy a 15-16 éves fiatal szívesen me-
sél konkrét (nem kortársakhoz kapcsolódó) élményeiről.
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értékelés A rendszer önkéntességre épül. Nincs ellenőrzés, nincse-
nek érdemjegyek, a diákok lelkiismeretére bízzuk, hogy mennyit fog-
lalkoznak vállalt feladatukkal. Az értékelés a szolgálat folyamatában, az 
évközi reflexiós összejöveteleken és az év végi zárásokon szóban tör-
ténik. Arra törekszünk, hogy mindenki saját maga is értékelje önma-
gát. A program zárása előtt mindenkitől egy kérdőív kitöltését kérjük, 
melyben a diákok a programról, saját tevékenységükről mondhatják el 
véleményüket.

továbbI eredMények
n A diákok úgy végzik a segítő tevékenységet, hogy ezt folyamatos 

szakmai figyelem kíséri – mind szociális/egészségügyi, mind oktatási 
részről – ezáltal az intézményi célok összeegyeztethetővé válnak.

n A legfontosabb eredmény talán az, hogy, mind a tanárok, mind a 
partnerintézmények részéről az a visszajelzés érkezik a beszámolókat 
követően, hogy „Én nem is gondoltam, hogy „xyz, vagy „a mai fiatalok” 
ilyenre is képesek!”

n Megnyílnak az iskola kapui, és egy alapvetően oktatási intézmény 
nem csak ágazati, de fontos közösségi feladatot is ellát azzal, hogy a 
diákok az iskola falain kívül tevékenykednek, illetve, hogy olyan em-
berek jönnek az iskolába, akik egyébként ott nem jelennének meg (pl.: 
fogyatékos sport a tornateremben stb.).

n A szeretetszolgálat révén kibontakozhatnak azok a tanulók is, akik 
kamaszként sem a tanulásban, sem a sportban, sem egyéb területen 
nem tűnnek ki különösebben, nehezen tudták előtte elfogadtatni ma-
gukat, kevés sikerélményük volt, s most valami megváltozott bennük.

közösségI szolgálatunk éves tervezése, FeladataI

időpont feladat

Szeptember, október Egyeztetés az intézményekkel

Október közepe Tanúságtétel: az előző évben végzett diákok beszámolói 

Október közepe Egyeztetés az osztályfőnökökkel és kísérő tanárokkal

Október közepe Bevezető foglalkozás (2 óra)

Október vége Szolgálati helyek bemutatása (2 óra)

Október vége Jelentkezés

November eleje Beosztás és a választott feladatok átadása

November eleje – június eleje Szeretetszolgálati program

Január vége I. reflexió (2 óra)

Március-április II. reflexió (2 óra)

Június eleje Zárás (7 óra)
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bevezető Foglalkozás Kiscsoportos munkában együtt gondolko-
zunk arról, hogy kik és miért kerülnek ki a társadalomból? Miért van 
szükség szociális gondoskodásra?

szolgálatI helyek beMutatása A szolgálat indításakor a választha-
tó feladatok bemutatását az előző évben végzett diákok segítik. Sze-
mélyes élményeiket átadva ajánlják az általuk végzett szolgálatot a 
program új résztvevőinek. A diákok ezek után választanak szolgálati 
helyet maguknak. Fontos, hogy már e döntés is az önismeret erősíté-
sét szolgálja.

I. reFlexIó Erre a találkozásra akkor kerül sor, amikor a tanulók már 
legalább négy alkalommal végeztek szolgálatot. Ezen egy tanár és egy 
már tapasztalt, idősebb diák vezetésével mindenki bemutatja a végzett 
szolgálatot, és beszámol arról, hogy mit adott és mit kapott. Ötletbör-
zével segítjük egymást a szolgálatban.

II. reFlexIó Egy-egy intézményhez kapcsolódó diákokkal történő be-
szélgetés a végzett munka örömeiről, nehézségekről az adott szolgálati 
helyszínen.

zárás A programban résztvevő diákok azokat a helyzeteket idézik 
fel a kapcsolattartók, a program- és intézményvezetők előtt, amelyek-
ben azt élték meg, hogy akkor és ott segíthettek. Tablókkal, video- és 
hangfelvétellel, zenei előadással, diavetítéssel, élménybeszámolóval 
mutatják be féléves munkájukat és osztják meg mindenkivel a végzett 
szolgálattal kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat. A tanulók egymás 
beszámolóját hallgatva értékelhetik önmagukat.

„Megtanultam,hogy a fogyatékosok teljesen más emberek és ha kicsit 
másképpen nézünk rájuk vagy kicsit jobban ismerjük őket mint az átlag, 
rájövünk, hogy ők sem betegek csak másképpen élnek a világukban.” (Ju-
dit, MÁON Református Otthonról, 2011.)

„Korrepetáltam egy általános iskolában. … Türelmesebb lettem a ta-
nítás alatt másokkal. Megtanultam elfogadni, hogy néha nehéz a taná-
roknak. Megtanultam örülni egy kettesnek is vagy, hogy megtanítottam a 
szorzótáblát.” (Gergő, Herman Ottó Általános Iskoláról, 2011.)

„Az idős néniknek, akik teljesen egyedül élnek, nagyon nagy szükségük 
van ránk. Az nem is számít annyira, hogy miről beszélgetünk, az a lénye-
ges, hogy beszélgetünk, és ott vagyunk”. (Luca, Ilonka néniről az avasi la-
kótelepen, 2011.)

„Nekem az volt a jó, hogy nagyon sok embert hallottam arról beszél-
ni, hogy mennyit küzdöttek azért, hogy gyermekük lehessen … . Találkoz-
tam olyan fiatalokkal, akik annyi idősek voltak, mint én, nagyon megdöb-
bentet … . Sokat beszélgettem olyan emberekkel, akikkel egyébként nem 
társalogtam volna. Nagyon jó beszélgetéseim voltak olyan cigányasszo-
nyokkal, akik nagyon rossz körülmények között éltek… nagyon kedvesek 
voltak…”(Detti, Megyei Kórház Szülészeti Osztályról, 2011.)
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A TÁRS – programba való bekapcsolódásunk évi közösségi szol-
gálatunkat is gazdagította. Kórházi feladataink bővültek. A miskolci 
Gyermekegészségügyi Központ mellett a megyei kórház szülészeti, 
belgyógyászati, pszichiátriai és az ortopédiai osztályán is vállaltunk 
feladatokat. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy két intézménynél 
közös faültetést és egy idős vak bácsinál festést szervezhettünk. Diák-
jaink büszkék voltak arra, hogy konkrét segítségnyújtást is szervezhet-
tek szolgálati helyükön.

„- És neked mit adott?- kérdezik sokan, ha a szeretetszolgálatról van szó. 
Amíg nem kezdtem el, nem értettem a kérdést. Hogyan tud az adni vala-
mit, amit Te végzel, és a Te feladatod lenne, hogy adj? Lehet, hogy sokan 
még most sem értik, de azt hiszem, én már rájöttem.

Hospice. Gyengén megvilágított folyosók. Valahonnan halk beszélge-
tés szűrődik ki. Az ápolók és az orvosok is bepillantanak a szobákba, hogy 
megnézzék: minden rendben van-e. Végigmegyek a folyosón és lepakolom 
a cuccaimat. Egy pillanatra végigfut a fejemen a gondolat: na, én most mi-
ért vagyok itt? Szükségük van rám, vagy teljesen felesleges az, hogy mellet-
tük legyek? Egy kicsit elszomorodtam. Lehet, hogy rajtuk már nem tudok 
segíteni? De szerencsére nincs több időm gondolkodni, hiszen már jön is a 
doktor úr, és indulunk, hogy „találjunk” egy beteget. Hamarosan rábukka-
nunk egy ideális szobára: Jóska bácsi ébren fekszik az ágyában, és egyedül 
van. Már le is ültem az ágya mellé, és beszélgetni kezdünk. És Jóska bácsi 
mesélt. Az életéről, az utazásairól, a családjáról. Humoros történeteit nem 
álltam meg nevetés nélkül. És milyen régen beszélgetett vele valaki úgy... 
igazán. Csak mondta az élményeket, és éreztem: itt rám szükség van! Mert 
itt vagyok mellette, és tudja, hogy most csak Őt hallgatom, csak rá figyelek. 
És neki ez mindennél többet jelent.

Lassan el kellett indulnom. Mikor felálltam az ágya mellől, egy pillanat-
ra megfogta a kezem, és azt mondta: „Köszönöm, hogy itt voltál, remélem, 
még találkozunk...” Az épületből kilépve egyszerre nagyon nagy boldog-
ságot éreztem. Kaptam, nem is keveset. Már értem a kérdést, tudok is rá 
válaszolni.

Remélem Te is.” (Paholics Erzsébet, 2007.)
 Velkey Balázs  

(programszervező tanár,  
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium  

és Kollégium, Miskolc)
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Iskolai önkéntesség – vállalati segítséggel

„Sohase kételkedj abban, hogy egy kis csoport meg-
gondolt és elkötelezett polgár megváltoztathatja a világot. 

Tulajdonképpen ez az egyetlen mód rá.” (Margaret Mead)

A következő oldalakon a vállalatok gondolkodásmódjába szeretném beve-
zetni Önöket, abból a célból, hogy sikeresen találjanak iskolai önkéntesprog-
ramjaikhoz vállalati partnert. Az összefoglaló első részében (Vállalati gondol-
kodásmód) három fontos fogalmat közelítek meg vállalati szempontból: a 
fenntartható fejlődést (sustinable development, SD), a társadalmi felelős-
ségvállalalást (corporate social responsbility, CSR) és a vállalati önkéntessé-
get (employee voluntaring, EV). Meggyőződésem, hogy ha megértjük, miért 
fontosak ezek a vállalatok számára, és hogyan képzelik ezek megvalósítását, 
akkor reális eséllyel tudunk kapcsolódni hozzájuk saját iskolai önkéntessé-
gi programjainkkal. A tanulmány második része (Miért pont ezt válasszam?) 
olyan praktikus szempontokat sorakoztat fel, amelyek megkönnyítik az 
együttműködés létrejöttét a vállalat és az iskola, vagy iskolai alapítvány kö-
zött. 

I. VállAlAtI GondolkodáSmód
Egy vállalat gondolkodási és működési logikáját nem mindig egyszerű civil-
ként megérteni. Különösen akkor nem, ha az ember nem a vállalati, hanem a 
közszférában dolgozik. A gazdasági társaság abban különbözik minden más 
szervezettől vagy személytől, hogy per definicionem profitot termel. Műkö-
désének minden részletét a minél nagyobb profit határozza meg, és – ezt 
nekünk, civileknek sokszor nem könnyű elfogadni – akkor teszi jól a dolgát, 
ha ez a profit minél magasabb. Jövedelméből – normális esetben – adót fi-
zet, embereknek biztosít munkát és azzal járó fizetést. Tulajdonosi köre is azt 
várja tőle, hogy egy forintból kettőt vagy hármat csináljon. A tulajdonos nem 
mindig filmekben szereplő, kövér, szivarozó amerikai befektető, hanem Ön is 
az lehet, ha például részvényt vásárol a tőzsdén. Részvényének értéke akkor 
fog nőni, ha a vállalat jól végzi a dolgát és nem fecsérel forintokat felesleges 
dolgokra. A vállalatok néha mégis adományokat adnak, részt vesznek jóté-
konysági akciókban, egyesületeket, alapítványokat, rendezvényeket, segély-
szervezeteket támogatnak vagy akár létre is hoznak ilyeneket, szóval olykor 
nem látjuk egyértelműen a profitszerzési logikát működésükben. Pedig 



13

Is
k

o
la

i 
ö

n
k

én
te

ss
ég

 –
 v

ál
la

la
ti

 s
eg

ít
sé

g
g

el
 

ezekben az esetekben is ez a logika húzódik meg a működés mögött.
Amikor azon gondolkodunk, hogyan lehet bevonni az iskolai közösségi 
szolgálat feltételeinek megteremtésébe, az önkéntesprogramok megszer-
vezésébe a vállalatokat, nem árt, ha pontosan tudjuk, mi motiválja őket, 
amikor jószolgálati szerepet vállalnak, profitjukból pénzt forgatnak vissza 
a társadalom különféle céljaira. Amikor ugyanis el akarunk adni valamit – 
márpedig rövidesen az iskolák azzal a feladattal fognak szembesülni, hogy 
kitalálják és lehetőség szerint potenciális támogatóiknak „eladják” önkén-
tes programjaikat, azaz sikeresen vonják be őket a finanszírozásba – a 
legfontosabb azt tudnunk, hogy mi van a vevőjelölt, vagyis a kiválasztott 
vállalat koponyájában. Információtengerben élünk, záporoznak ránk az 
információk a médiából, az utcán, embertársainktól, ezért csak az a kom-
munikációs stratégia lehet sikeres, amely kapcsolódni tud valamihez, ami 
a vevőjelölt fejében már ott van. Minden mással az történik, mint a neve-
lői jótanácsokkal az egyszeri gyermek fejében: egyik fülén ki, másikon be. 
Marketingszakemberek szerint egyenesen az a legjobb stratégia, amikor 
olyasmit akarunk eladni a vevőjelöltnek, amire annak égető szüksége van, 
de nincs energiája, ereje, alkalma annak megteremtésére, létrehozására. 
Nos, marketingszakemberként jó hírem van az Önök számára: az iskolai 
önkéntesprogramok egy ilyen meglévő szükségletet elégítenek ki a válla-
latok részére. Ehhez azonban az kell, hogy okosan legyenek kitalálva. Ezért 
érdemes megismerkedniük három, a vállalatok számára fontos fogalom-
mal, amely a legfelelősebb gondolkodású vállalatok esetében stratégiai, 
vezetői szinten épült be a működésbe.

Fenntartható fejlődés
Az úgynevezett szabad piac, a kapitalizmus térhódításával egyes vállala-
tok egyre nagyobb profitra tettek szert, és egészen a nyolcvanas évek első 
nagy botrányaiig nemigen törődtek azzal, hogyan teszik ezt. Pedig súlyos 
problémák merültek fel etikai, emberjogi, környezetvédelmi és más tekin-
tetben. Végül néhány súlyos baleset, elhíresült emberjogi konfliktus, kör-
nyezetszennyezés mind a közvéleményt mind a törvőnyhozókat szíven 
ütötte. Részben a közvélemény nyomására jogszabályi keretek között sza-
bályozták a vállalatok etikus működésének alapjait, megalkotva a fenntart-
ható fejlődés fogalmát (sustinable development).

Az egyes vállalatok csak akkor tudnak kiegyensúlyozottan működni, 
ha emberi, természeti és gazdasági környezetük is kiegyensúlyozottan 
működik. A fenntartható fejlődés szempontjainak beépítése a vállalati 
stratégiába ma már nem csak jogi vagy erkölcsi kérdés, hanem a ver-
senyképesség feltétele is. 

Hogyan gondolkodnak a vállalatok a fenntartható fejlődésről? Leg-
jobb, ha nem próbáljuk meg kitalálni, hanem megkérdezzük őket. Az 
egyik legnagyobb magyar vállalat, a MOL-csoport, amely fenntartható 
fejlődési stratégiájáért és tevékenységéért már számos díjat kiérde-
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melt, így ír honlapján a fenntartható fejlődésről:
„A fenntartható fejlődés számunkra olyan vállalati elkötelezettség, 

amelynek célja, hogy kiegyensúlyozott mértékben integráljuk a gazda-
sági, környezetvédelmi és társadalmi tényezőket mindennapi üzleti tevé-
kenységeinkbe, a hosszú távú értékteremtés maximalizálására és a társa-
dalomtól kapott „működési engedélyünk” megőrzésére. 

A fenntartható fejlődés – a bolygónk adta erőforrások korlátain be-
lül egy növekvő számú népesség számára egyre jobb életkörülmények 
kialakítása – a huszonegyedik század egyik legnagyobb kihívása. A cél 
eléréséhez minden társadalmi szereplő hozzájárulása szükséges: az 
egyének a mindennapi viselkedésükkel és fogyasztási szokásaikkal, a kor-
mányzati szervek a megfelelő szabályozással és piaci ösztönzéssel, a civil 
szervezetek a közérdekek képviseletével, és végül a vállalatok a termé-
keik és szolgáltatásaik fenntarthatóvá alakításával tehetnek a legtöbbet. 
Egy részvénytársaság számára ehhez a „vállalati fenntarthatóság” nyújtja 
a legjobb keretet, melynek lényege, hogy a társaság a hosszú távú gaz-
dasági sikeréhez fontos tényezőket, a környezetvédelmi kihívásokat, és a 
társadalmi hatásokat is figyelembe veszi működése során. (...)

A fenntartható vállalati működést, és ezzel a fenntartható fejlődés 
kialakulásához történő hozzájárulást úgy is meg lehet határozni, mint 
a hármas optimalizálás elvének megfelelő működést. Ez azt jelenti, 
hogy a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi téren is teljesít-
ményének folyamatos javítását tűzi ki célul.

A gazdasági pillér kiemelkedő jelentőségű a piacgazdaság résztvevői, 
így a MOL számára is. A stabil pénzügyi helyzet és a befektetőknél meglévő 
hitelesség megőrzése kulcsfontosságú eleme a fenntartható üzleti modell-
nek, és alapvető előfeltétele, hogy „jó vállalati polgárként” működhessünk. 
Ezen túlmenően ide soroljuk mindazon területeket, melyek a vállalat hosszú 
távú gazdasági sikeréhez hozzájárulnak: termékfejlesztés, kockázatkezelés, 
ügyfélkapcsolatok, társaságirányítás („corporate governance”), üzleti etika 
és átláthatóság („transparency”). A környezeti dimenzió a környezetvédel-
mi jogszabályoknak való megfelelésen túlmutatóan a környezeti lábnyom 
csökkentését és az ún. öko-hatékonyság javítását is jelenti. A kibocsátások 
csökkentése, az elfolyások megelőzése, a kiváló hulladékgazdálkodás, a ter-
mészeti értékek megőrzése mellett a hatékony vízfelhasználás és a javuló 
energiahatékonyság is a környezeti pillérben való jó eredmény feltétele. A FF 
társadalmi pillére kiterjed mindazon területekre és témakörökre, amelyek 
esetében az érintett felek, azaz a helyi közösségek, a munkavállalók, illetve 
a tágabb közönség közvetlenül befolyásolják a vállalat működését. Ide tar-
tozik az emberi jogok tiszteletben tartása, a kultúra támogatása, az együtt-
működés és a tudás megosztása, az esélyegyenlőség biztosítása, továbbá a 
MOL-csoport munkavállalóinak folyamatos képzése, és a biztonságos mun-
kahelyek és -feltételek megteremtése.” (www.mol.hu/hu)

A fenti idézetből kiderül, milyen sokrétűen épül be egy magára va-
lamit is adó vállalat stratégiájába a 21. század elején a fenntartható fej-
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lődés gondolata. Számunkra most különösen is fontos az úgynevezett 
hármas optimalizálás elvének harmadik pillére, a társadalmi pillér. Ez az 
a terület, amely a vállalat társadalmi környezetével, azaz a vállalat mű-
ködése által érintett emberekkel foglalkozik, legyenek azok dolgozók, 
vagy a gyáregység környezetében élő lakosság, a helyi közösség. Mie-
lőtt ehhez a gondolathoz kapcsolnánk az iskolai közösségi szolgálatot 
vagy más önkéntes tevékenységet, ismerkedjünk meg egy másik fon-
tos fogalommal, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával.

társadalmi felelősségvállalás
Talán nem is igen van írástudó ember, aki ne találkozott volna manapság a 
CSR rövidítéssel: konferenciák, újságmellékletek, honlapok, díjak, szakmai 
egyesületek foglalkoznak vele. Definíciója szakmai körökben is sok vitát vált 
ki, sokan éppolyan szélesen értelmezik, mint a fenntartható fejlődés fogal-
mát, mondván, hogy amikor egy vállalat gazdasági és természeti környeze-
tére figyel, akkor is a társadalom, az emberiség érdekében cselekszik, hiszen 
az emberek számára óvjuk természeti értékeinket, közös jövőnk érdekében 
működünk gazdaságosan és átláthatóan. Mások úgy gondolják, hogy a CSR 
leginkább a fenntartható fejlődés három alappilléréből a harmadikba tarto-
zó tevékenység összefoglaló neve, azaz a közvetlenül a társadalom haszná-
ra visszafordított pénz, energia, idő a vállalatok részéről. Vannak, akik még 
szűkebben értelmezik a CSR fogalmát, és elsősorban azokat a programokat 
tekintik egy vállalat CSR tevékenysége részének, amelyek kifejezetten jószol-
gálati ügyek. Minden irányzatnak vannak képviselői. A legfontosabb, hogy 
azt tudjuk, a CSR betűszó mindig olyan vállalati szemléletet jelent, amely 
nem elsősorban a közvetlen profitszerzést tartja szem előtt, hanem a meg-
szerzett profitból – a maga jól felfogott érdekében – visszaforgat valamit 
különféle társadalmi, civil, de semmiképpen nem vállalati célokra. A magam 
tapasztalatából azzal tudom ezt kiegészíteni, hogy a „fenntartható fejlődés” 
elsősorban közgazdászok, stratégák, környezetvédő szakemberek fogalma 
– míg a CSR elsősorban a kommunikációs iparág megközelítése. Minél ana-
litikusabban közelítjük meg ezeket a fogalmakat, annál inkább kiderül, hogy 
végső soron ugyanaz a szemlélet húzódik meg mögöttük. Látjuk tehát, hogy 
a modern vállalat nem csupán azt lesi, hogy egy forintból hogyan tud százat 
csinálni, hanem arra is odafigyel, hogy száz év múlva is százat tudjon csinálni 
egy forintból. Van tehát relevanciája annak, hogy fő tevékenységi körén kívül 
eső ügyekkel közelítsük meg és ezekhez támogatását kérjük. 

Vállalati önkéntesség
A harmadik fontos fogalom, amelyről beszélnünk kell, a vállalati önkéntes-
ség. 2011 májusában a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet konferenciát 
tartott Budapesten „Közösség a társadalmi felelősségvállalásban – szakmai 
konferencia a vállalati önkéntességről” címmel. Ahogy a címválasztásból 
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is kiderül, vállalati önkéntességnek azt nevezzük, amikor a vállalat nem 
csupán a menedzsment döntéseiben, stratégiájában követi a CSR, vagy 
a fenntartható fejlődés alapelveit, hanem ebbe a törekvésbe tevőlegesen 
bevonja a dolgozóit és sok esetben egyéb partnereit (alvállalkozóit, ügy-
feleit, tulajdonosi körét stb) is. Miért jó ez egy vállalatnak? A fenti konfe-
rencián Chris Jarvis, nemzetközi hírű önkéntesség szakember a következő 
okokat sorolta fel a vállalati önkéntesség mellett: 
1. első ok: társadalMI Felelősségvállalás. Amerikai üzleti körökben el-
terjedt mondás a „do good get reach” – azaz „Tégy jót és légy gazdag!” Én ezt 
feljebb úgy fogalmaztam meg: a társadalmi felelősségvállalás versenyképes-
ség kérdése is. Sokan úgy tartják, a jótékonyság és a meggazdagodás kö-
zött kölcsönös az összefüggés: akkor tudsz igazán jót tenni, ha gazdag vagy. 
Egy vállalat akkor jó polgára (corporate citizenship) a társadalomnak, ha 
odafigyel szűkebb és tágabb környezetére. Ennek a vállalati magatartásnak 
Chris Jarvis nagyon szellemesen öt lépcsőjét határozza meg: az első, amikor 
készséges és előzékeny vagy a társadalommal szemben, ez arra való, hogy 
elkerüld a börtönt (azaz ezzel éppen csak a törvényi kötelezettségeidet tel-
jesíted), tulajdonképpen védekező magatartás. A magyarországi vállalatok 
többsége ezen a szinten műveli a CSR-t, ami egyébként hatalmas és gyors 
eredmény, lévén hogy csupán húsz évünk volt a tanulásra. A társadalmi fe-
lelősségvállalás második foka, amikor elkötelezett vagy a társadalom iránt. 
Ezzel tulajdonképpen engedélyt, lehetőséget kapsz a működésre. Ez reaktív, 
felmerülő problémákra kötelességszerűen válaszokat adó vállalati magatar-
tás. A harmadik szint a felelősségteljes magatartás, a „good business” azaz az 
erkölcsös üzlet a fokmérője, és ez már megújulási és megújítási képességet 
kíván a vállalatoktól. A negyedik szint megelőzi a problémákat, nem csak vá-
laszol azokra, integrált vállalati működést feltételez. A vállalat olyan javasla-
tokkal áll elő, amelyek értéket teremtenek a társadalom számára. Az ötödik, 
legfelső szint pedig az, amikor a vállalat felelős vezetőjévé válik egy társada-
lomnak, megváltoztatja, természetesen felelős módon a játékszabályokat, 
akár új életfeltételeket teremt egy nemzeti közösségnek.

2. a vállalatI önkéntesség Mellett szóló MásodIk ok, hogy segít Meg-
nyernI és MegerősítenI a vállalat ügyFeleInek (FogyasztóInak, vevőI-
nek) a bIzalMát a vállalat iránt. Nő a vállalat és termékeinek a hitelessége.

3. jarvIs harMadIk okként nevezI Meg a Fenntartható Fejlődést, utalva 
arra, hogy vállalati önkéntességgel többek között elérhető, hogy csökken-
jenek a vállalat energiaköltségei, a beszerzés költségei (hiszen vállalati ön-
kéntességnek tekintjük azt is, mikor egy vállalat alkalmazottai valamennyien 
takarékosan bánnak a nyomtatópapírral vagy odafigyelnek arra, hogy lekap-
csolják a villanyt a helységekben), nőhet a vállalat jó híre, ami észlelhető le-
het a termelésben, az eladásban és a befektetői kapcsolatokban is.

4. a vállalatI önkéntesség Mellett szóló negyedIk és száMunkra 
Most talán legFontosabb ok a dolgozóI elkötelezettség növekedé-
se. Olyan fontos szempontok tartoznak ide, amelyek szem előtt tartása 
a későbbi iskolai közösségi szolgálat keretében megvalósuló progra-
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mok kialakításánál is fontos lehet.
n A vállalat az önkéntességen keresztül közösséget épít. Fejlődik a 

közösségi kultúra, javul a kommunikáció a különböző gyáregységek-
ben, osztályokon vagy vezetői szinteken dolgozó munkatársak között.

n A dolgozók jobban érzik magukat a munkahelyükön. Tartalmas 
emberi kapcsolatokat alakítanak ki egymás közt, nő az érdeklődésük a 
környezetük iránt. Javulhat a személyes elégedettségük és az önértéke-
lésük. A nehézségeket újult erővel küzdik le. Nő a kockázatvállalási ked-
vük. Komolyabban veszik közösségi és társadalmi kötelezettségeiket. 
Nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a csapatmunkának. Fejlődnek 
képességeik és készségeik. Nem érzik elszigetelve magukat, és máso-
kat sem közösítenek ki.

n A vállalati önkéntesség segít abban, hogy nőjön a munkavállalók 
produktivitása, hatékonysága. Ez érzékelhető a tervezésben, a költsé-
gek összeállításában, a kommunikációban, az elszámolási és értékelési 
kötelezettségek teljesítésében, ügyesebben használják ki a szervezet 
nyújtotta lehetőségeket és jobban gazdálkodnak az idővel. Az olyan 
emberi erények, mint a gondoskodás, a vitakultúra, a másokra való 
odafigyelés is sokat javulnak.

n Mindezek következményeként a vállalat profitábilisabbá válik. Az 
alacsonyabb szinteken dolgozó munkatársak is arra törekednek, hogy 
jó alkalmazottak legyenek. Javulnak a vállalati kapcsolatok. A terme-
lés is hatékonyabbá, eredményesebbé válik, elégedettebbek lesznek a 
dolgozók, akár jellemfejlődés is bekövetkezhet, csökken a munkakerü-
lés és a munkabeszüntetések száma. 

n A Harward Buiness Review egy tanulmánya (Rucci és társai, 1998) ki-
mutatta a közvetlen kapcsolatot a munkavállalói hozzáállás, a fogyasztói 
kapcsolatok és az eladás között (a Sears nevű vállalaton végezték a kuta-
tást). Amikor a dolgozói hozzáállást öt százalékponttal sikerült növelni, 
az 1.3 százaléknyi javulást eredményezett a fogyasztói elégedettségben. 
És 1.3 százalékpontnyi növekedés a fogyasztói elégedettségben 0.5% 
bevételnövekedést eredményezett. Egy Sears nagyságú vállalatnál ez a 
fél százaléknyi bevételnövekedés évi 65 millió dollárt jelent …

Üzleti érvek a civilek kezében
A fentiekből megérthettük – legalábbis nagyon nagy vonalakban – miért 
fontos a vállalatok számára a fenntartható fejlődés beépülése a vállalati 
stratégiába, miért végeznek olyan tevékenységeket, amelyekkel a tárasa-
dalmi felelősségvállalásukat bizonyítják és milyen előnyökkel jár számukra 
a vállalati önkéntesség. Ezzel üzleti érveket kaptunk a kezünkbe. Érveket 
amellett, hogy saját önkéntes programunk mellé örömmel odaálljanak a 
vállalati partnerek. Ezeket az érveket a cégek nem feltétlenül ismerik, ha is-
merik is, nem tudatosítják, ha tudatosítják is, nem feltétlenül foglalják írás-
ba, emelik be kritériumrendszerükbe, működési alapelveik közé. De akár 
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írásba foglalták, akár nem, a társadalmi felelősségvállalás vagy az önkén-
tesség alapelveit, a civileknek mindenképpen szembesíteniük kell őket ve-
lük: gyertek, álljatok mellénk, legyetek a partnereink az önkéntességben, 
mert az ilyen meg ilyen előnyökkel jár számotokra!

Ha azt akarjuk, hogy komolyan vegyenek minket és professzionális part-
nerként kezeljenek, fontos, hogy naprakész tudásunk legyen az – egyéb-
ként őket érintő – szakirodalomból a CSR és a vállalati önkéntesség terü-
letén, illetve hogy ismerjük a legjobb vállalati gyakorlatot a világ fejlett 
országaiból. Ha felhívásunkban, felkérésünkben ezek az érvek szerepel-
nek, azzal segítünk a munkatársnak, akivel mi közvetlenül kapcsolatban 
leszünk, megvédeni a projektet kollegáival szemben. Érveket adunk a szá-
jába – érveket, amelyeket éppen tőlük, a vállalati szférától kölcsönöztünk. 

II. mIért pont ezt VálASSzAm?
Mindig tartsuk szem előtt azt a kérdést, amelyet a partnernek kiszemelt 
vállalat munkatársa fog feltenni magának a projektünkkel kapcsolatban: 
„Miért pont ezt válasszam?” Egy-egy nagyobb, társadalmi felelősségválla-
lásáról ismert vállalat százával kapja havonta a megkereséseket jó ügyek 
támogatására. (A MOL-nál külön munkatársat vettünk fel, aki a nemleges 
válaszleveleket írta, és bizony, volt dolga napi nyolc órában.) A vállalatok-
nak nem kötelessége mellé állni a jó projekteknek. Itt nincs esélyegyen-
lőség, vagy egyenlő elbánásmód, mint egy Minisztériumban vagy egy 
pályázaton. A vállalat bármelyik megkeresésre mondhatja, hogy igen, és 
bármelyikre mondhatja, hogy nem – a saját ízlésének (és pesze stratégiájá-
nak) megfelelően. Legfeljebb a saját kritériumrendszerének, etikai normái-
nak kell, hogy megfeleljen. Az egy-egy vállalathoz érkező együttműködési 
projektek amúgy is nehezen összehasonlíthatóak, nehéz közülük egzakt 
szempontok alapján választani. Nagyon fontos tehát, hogy a projektter-
vünk önmagában jól érthető választ adjon arra a kérdésre: Miért pont ezt 
válasszam, és miért ne egy másikat? 

1. A sas nem kapkod legyek után
Nem árt, ha szem előtt tartjuk azt az ókori eredetű mondást, hogy „a sas nem 
kapkod legyek után”. Az ötletünkkel el kell érjük a parntnerként kiszemelt vál-
lalat ingerküszöbét. Egy nemzetközi szinten terjeszkedő nagyvállalat, vagy 
egy multinacionális vállalat magyar leányvállalata nem feltétlenül fog ezer 
fős falvakban falutakarítást támogatni, ha nem szól emellett valami különle-
ges indok, ha nem tudtuk megválaszolni a „Miért pont ezt?” kérdést. 

Hogy lesz egy kis ügyből nagy ügy a vállalat számára? Jellegzetesen 
három útja van annak, hogy egy ügy jelentősége növekedjék.

Összefogás hasonló projektek között
Mivel az iskolai önkéntesprogramok jellegzetesen nem lesznek nagy 

költségvetésűek és országos jelentőségűek, mindenképpen kívána-
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tosnak tűnne az összefogás ezen a területen is. Egy megyei lapkiadó 
vállalatnak érdeke lehet egy megyei önkéntesprogram mellé állni, 
amelyben a megye összes középiskolája részt vesz. Egy országos keres-
kedelmi lánccal rendelkező étteremhálózatnak érdeke lehet egy olyan 
programba bekapcsolódni, amely minden olyan települést érint, ahol 
jelen van üzleti tevékenységével. Egy vegyipari óriásnak érdeke lehet 
az ország összes vegyipari szakközépiskoláját tömörítő önkéntességi 
programot támogatni. Ezek a volumenek már elérik az ingerküszöböt. 
(Vagy keressünk egy kis helyi vállalkozást, és működjünk együtt velük. 
Ezek a legsikeresebb és leghatékonyabb együttműködések.)

Ernyőszervezeten keresztül történő pályázás
Amennyiben az iskolai közösségi szolgálatot valóban jogszabály írja 

majd elő, szükségszerűen megjelennek majd azok a (civil) szervezetek, 
amelyek ilyen programok kidolgozásával, oktatásával, népszerűsítésé-
vel foglalkoznak. Ezeknek a szervezeteknek feladata lehet az is – és ha 
egy kis üzleti érzékük van, ezt a feladatot önként és dalolva vállalni is 
fogják –, hogy közvetítsenek az iskolák és a vállalati támogatók között.

Vállalati pályázatok
Egy-egy nagyvállalat a hozzá érkező sok ezer támogatási kérelem 

kezelésére pályázatokat hoz létre, amelyeken keresztül az egy típusú 
pályázatokat elbírálja, kezeli. Az ilyen pályázatok szakmai kritériumok 
alapján, külső, szakmai szervezetek, hozzáértők bevonásával vizsgál-
ják meg a kérelmeket, és időről időre közzé teszik a nyertesek listáját. 
Vállalati gyakorlattal rendelkező szakemberként egészen biztos vagyok 
abban, hogy az iskolai önkéntesség elterjedésével előbb-utóbb ebben 
a témakörben is annyi megkeresés érkezik majd a nagyvállalatokhoz, 
hogy pályázatokat írnak ki a témakörben, amelyeken keresztül kisebb 
volumenű projekteket is támogatni fognak. (Ilyenkor a pályázat maga 
nagy volumenű, tehát a „sas nem kapkod legyek után” alapelv is érvé-
nyesül: egy egész légyfelhő után kell kapni.)

2. együttműködési formák, törvényadta lehetőségek
Hibás az a gondolkodás, hogy „ennek a cégnek annyi pénze van, 

mit neki pár százezer forint”. A támogatások összegét először is valaki-
nek a büdzséjébe kell beilleszteni a cégnél, amely büdzsé előző évben 
meghatározott tételekből áll, kicsi benne a rugalmasan felhasználha-
tó összeg, ráadásul arra is már számos más versenyző pályázik. Ezért 
érdemes időben jelentkezni az ötleteinkkel (jellegzetesen az ősz a kö-
vetkező évi költségvetés összeállításának az időszaka), másrészt ismer-
nünk kell azokat a lehetőségeket is, amelyek békén hagyják partnerünk 
büdzséjét.

Vannak az együttműködésnek olyan formái, amelyek egy vállalat 
számára nem kerülnek külön kiadásba, vagy csak átmenetileg, mert ké-
sőbb leírhatják az adójukból – és vannak olyanok is, a melyek látszólag 
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nem kerülnek pénzbe, valójában azonban drágák. A „természetbeni” 
támogatás, például terméktámogatás néha többe kerül adóvonzatát 
tekintve egy vállalatnak, mintha pénzt adna – az üzemanyaggal pél-
dául biztosan így van. Az „ajándékozásnak” súlyos adóvonzatai vannak 
szintén, még ha színházjegyekről van is szó. Kérjünk olyasmit, kérjünk 
úgy, hogy annak ne legyenek túlzott költségvonzatai. Mindig jó egy 
vállalatnak, és a vállalati önkéntességről szóló fejezet elolvasása után 
már azt is tudjuk miért, ha az alkalmazottai munkájával tud melléállni 
egy ügynek. (Ne felejtsük el azt sem, hogy egy nap kiesett munkaidő 
is súlyos veszteség tud lenni egy gazdasági társaság számára – jusson 
eszünkbe, hogy azokban az években, amelyekben sok nemzeti ünnep 
esik hétköznapokra, mérhetően csökken a GDP.) 

A sort ugyan változatos formákkal lehet még bővíteni, de a lehetsé-
ges együttműködési formák civil szervezetek és gazdasági társaságok 
között körülbelül az alábbiak:

n pénzbeni támogatás, adomány 
n természetbeni, tárgybeli adomány (néha olyasmire is szükségünk 

lehet, amit a vállalat már nem tart értéknek, vagy nincs is tudomása a 
létezéséről – leselejtezett számítógépek, munkaeszközök, leltárból ki-
került raktárkészlet-maradékok stb.)

n önkéntes közösségi munka (ez a legismertebb megoldás, mióta 
csapatépítő tréning gyanánt sokan festenek kerítést óvódákban)

n szakértelem és/vagy programmenedzsment (az iskolai közössé-
gi szolgálat esetében egy hozzáértő szakember segítségével a diákok 
nem csak szemétszedésben, hanem összetettebb feladatokban is jeles-
kedhetnek)

n hely biztosítása munkához, közösségi programokhoz.
A törvény adta lehetőségek jelenleg hónapról hónapra változnak, 

ezért nem alkalmas a pillanat egy korrekt összefoglaló készítésére. A 
legjobb, ha egy tapasztalt könyvelőt vagy könyvelőirodát kérdezünk 
meg a gazdasági társaságoknak járó aktuális adókedevezményekről. 
A legfontosabb, hogy a közhasznú és a kiemelten közhasznú alapítvá-
nyoknak juttatott támogatás adókedvezményt élvez. A vállalati együtt-
működéseket érdemes egy, az iskola mellett működő alapítványba ki-
szervezni, mert így rugalmasabbá válik az ügyintézés, és lehetőség van 
az adókedvezmények igénybevételére. Bizonyos országokban – akár a 
velünk szomszédos Szlovákiában és Romániában – gazdasági társasá-
gok is rendelkezhetnek az adójuk 1 vagy 2 százalékáról (nálunk csak 
a személyi jövedelemadó vonatkozásában van ilyen lehetőség). Ennek 
hazai bevezetése (van ilyen elképzelés) komoly lehetőséget jelentene 
az iskolai alapítványok számára. Önkormányzati fenntartású iskolák 
kérhetik az őket fenntartó önkormányzatot, hogy az iparűzési adóval 
kapcsolatos önkormányzati rendeletbe kerüljön be egy passzus az adó 
egy részének „címkézésével” kapcsolatban. Ezt minden önkormányzat 
maga szabályozza, a lehetőség megvan rá. Elképzelhetőnek tartom, 
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hogy az iskolai önkéntesség finanszírozásának tekintetében esetleg a 
szakképzési hozzájárulást is át fogják vizsgálni, és amennyiben az ön-
kéntesség valamilyen szakmához köthető területen zajlik, akkor ez a – 
szintén gazdasági társaságoktól az iskola részére érkező – támogatás is 
felhasználható lesz bizonyos esetekben. 

3. „répatorta van?” – cipőt a cipőboltból
Talán a legfontosabb, hogy felkészültek legyünk a vállalat céljaiból, elkép-
zeléseiből, értékrendjéből minden szinten. Sokszor elég a vállalati honlap-
ról tájékozódni. A stratégia bizonyos elemei, a küldetés és jövőkép (mission 
and vision) gyakran megtalálható a honlapon. Vannak vállalatok, ahol kü-
lön kidolgozott támogatási alapelvek vannak, amelyekben azokat az ér-
tékeket határozzák meg, amelyek mentén együttműködéseket kötnek a 
társadalom bizonyos közösségeivel. Olyan projektet vigyünk vállalati part-
nerünknek, amelyik beleillik ezekbe a stratégiákba, és/vagy amely az ő cél-
csoportjait érinti. Egy gyógyászati segdéeszközöket gyártó vállalat például 
ideális támogatója lehet egy olyan iskolai önkéntesprogramnak, amely egy 
idősek otthonában végez jószolgálati munkát. Egy biztosítótársaság lehet, 
hogy szívesebben támogatja a diákprogramot, ha az valamilyen természe-
ti katasztrófa elhárítására, utómunkálataira vonatkozik. Azok a cégek, ame-
lyek Kelet- és Közép-Európában terjeszkednek, többnyire azokat a progra-
mokat részesítik előnyben, amelyek határon átnyúló együttműködéseket 
tesznek lehetővé. Leegyszerűsítve: kerítésfestéshez a festékgyártól kérjünk 
segítséget, ne a cukrászdától.

Ugyanennek az alapelvnek más megközelítése: a megfelelő munka-
társat (vezetőt) keressük meg a vállalatnál. Ha a projektünk jó kommu-
nikációs lehetőségeket rejt, menjünk a kommunikációs vezetőhöz, ha 
csapatépítéshez tartjuk megfelelőnek, a HR-igazgatónál kereskedjünk. 
Nem, nem számíthatunk arra, hogy az egyik osztály átirányít minket a 
másikhoz. 

4. legyen közünk egymáshoz!
Azt szokták mondani, hogy minden kapcsolatokon múlik. Ez így van – és 
ez nem olyan nagy baj. Mondhatni természetes. (Emlékszünk, ugye, egy 
vállalat számára nem kötelező az egyenlő bánásmód!) A fenntartható fej-
lődés alapelvei között hivatalosan is ott van, hogy elsősorban a közvetlen 
környezetünkért viseljünk felelősséget, és ha ott már minden rendben 
van, akkor emeljük tekintetünket távolabbi horizontok felé. (Azaz először 
a falunkbeli gyerekek ne éhezzenek, és csak utána támogassuk az Unice-
fet.) Először is olyan vállalatot keressünk meg, amely vagy a földrajzi vagy a 
szakmai területünkön működik, amelyhez tehát alapvetően „közünk van”. 
Bizonyos szakközépiskolák jól tudják, milyen változatos módokon tud a 
vállalat, amelynek az általuk képzett munkaerőre nagy szüksége van, mel-
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léállni egy iskolának munkaerőhiány idején. Vannak mintaértékű együtt-
működések iskolák és válallatok között, amelyeknek a jövőben az iskolai 
közösségi szolgálat megszervezése is része lehet. Az azonos település 
közigazgatási területén működő iskola és vállalat között is van egy termé-
szetes kapocs. Az iskolás gyerekek szülei közül több is dolgozhat az adott 
vállalatnál, akár a vállalati vezetők gyerekei is járhatnak az adott iskolába. 
Ezek olyan természetes kötődések, amelyek meghatározhatják egy amúgy 
is szép és emberközeli projekt, az iskolai közösségi szolgálat kereteit. Érde-
mes szülői értekezleteken ötletbörzét tartani – a fundraising természete 
úgyis az, hogy ha valaki felajánl valamit, a másik sem akar lemaradni mö-
götte. Lehetséges, hogy azt a válallatot tudjuk megkeresni, akitől nagyobb 
értékben rendeltünk, vásároltunk valamit. Ilyenkor egy iskolai önkéntes-
program támogatása a jó ügyfélkapcsolat fenntartásának eszköze lehet. 
Egy kertészeti cég, amely megtervezte és rendbehozta az iskoaludvart, 
esetleg munkát tud biztosítani egy másik városi projektben egy osztálynyi 
diáknak. Az iskola vagy a civil szervezet sokszor közvetítő szerepet tölthet 
be a vállalat és az önkormányzat között is. Nem baj, ha lehetőséget tudunk 
bioztosítani olyan megbeszéléseknek, egyeztetéseknek, amelyeken egy-
más mellett ül az önkormányzati, a vállalati és a civil szereplő. Ezt hívják 
partnerségnek, és az ilyen típusú, háromoldalú projekteket támogatják el-
sősorban aez Európai Unió pályázatai is.

5. Akarsz róla beszélni? 
A kommunikáció alapvető fontosságú a vállalati reputáció építésében. 
Fontos azonban, hogy ez a kommunikáció hiteles is legyen. Mindig hitele-
sebb, ha az beszél, aki a támogatást, segítséget kapta, mint ha az, aki adta 
azt. A támogatást úgy tudja egy civil szervezet vagy egy iskola viszonozni, 
ha szívesen megosztja azt a nyilvánossággal, akár kérés nélkül is. Jó felü-
letet kínál erre az iskolai honlap, újság, a helyi média bármely orgánuma, 
rendezvények, ünnepségek. Ezzel nemcsak a vállalatnak okozunk örömet, 
sőt, nyújtunk segítséget, hanem más vállalatokat is arra ösztönzünk, hogy 
hasonló együttműködések résztvevői legyenek. Az új médiatörvény ki-
mondja, hogy nem számít reklámnak, ha egy vállalat jószolgálati propram-
járól tudósít a média – nem kell tehát attól félni, hogy ilyen jellegű törek-
véseinket a megyei napilap, vagy a városi televízió stábja az ORTT-re való 
hivatkozással utasítja vissza (ami eddig bevett gyakorlat volt). 

Ugyanakkor fontos, hogy tisztában legyünk azzal is, hogyan szabá-
lyozza a törvény és az ún. Reklámetikai Kódex a vállalatok minden olyan 
tevékenységét, amely gyermekekkel kapcsolatos. Ne ajánljunk fel olyan 
lehetőséget a vállalatoknak, amelyeket akár jogszabály, akár etikai kó-
dex tilt vagy nem javasol. Tisztességtelen gyakorlatnak számít például 
reklámban kiskorúak közvetlen felszólítása a reklámozott áru megvé-
telére, illetve igénybevételére vagy arra, hogy győzzék meg szüleiket 
vagy más felnőttet, hogy vásárolja meg számukra a reklámozott árut. 
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A legfontosabb előírásokról olvashatnak az Önszabályozó Reklámtes-
tület honlapján (www.ort.hu), ettől a testülettől állásfoglalást is kérhet-
nek kérdéses helyzetekben. A témát érintő legfontosabb jogszabályok 
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkom-
munikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és a sajtószabadságról és a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény.

legyünk tehát proFesszIonálIsak! Ez azt is jelenti, hogy ne sajtpa-
píron adjuk be a támogatási kérelmet, hanem állítsunk össze egy tisz-
tességes anyagot (az elején rögtön egyoldalas összefoglalóval, hogy 
ne kelljen feltétlenül mindenkinek végigolvasni a részleteket ahhoz, 
hogy megtudja, mit is szeretnénk tulajdonképpen). Ebben az anyag-
ban térjünk ki olyan üzleti érvekre és szempontokra, mint a fenntart-
ható fejlődés vagy a vállalati önkéntesség, azaz használjunk üzleti ér-
veket. Illesszük be a projektünket a vállalat üzleti, kommunikációs vagy 
HR-stratégiájába. Térjünk ki az elképzelt együttműködés technikai for-
májára, adjuk bizonyítékát annak, hogy jól átgondoltuk és megszervez-
tük a program részleteit. Ne feledkezzünk meg a kommunikációs lehe-
tőségekről sem, és ha lehetséges, hozzunk olyan jól működő példákat, 
akár nemzetközi összehasonlításban, amelyek megerősítik a vállalati 
vezető azon bizonytalan, szívtáji érzését, hogy ez a projekt nemcsak 
kedves, hanem hasznos és profi is. És mindezt a megfelelő vállalatnál a 
megfelelő embernek nyújtsuk át, lehetőleg személyesen. (A legjobb, ha 
néhány diákunk kíséretében – gyerekeknek nehéz nemet mondani.)

Kérjünk úgy, hogy egyúttal adjunk is – és köszönjük meg úgy, hogy egy-
úttal kérjünk is. Ez a hosszútávú vállalati és civil együttműködések titka.
 

Molnár-Bánffy Kata  
(kommunikációs szakértő,  

a MOL-csoport volt szponzorációs vezetője)
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A TÁR(sadalmi) S(zolidaritás)-program  
az adatok tükrében

Bevezetés
Minden várakozást felülmúló érdeklődés kísérte a Nemzeti Erőforrás Minisz-
térium Oktatásért Felelős Államtitkársága által meghirdetett „TÁRS-program 
2011” pályázatot – adta hírül a média. A lelkesedésre az adott okot, hogy a 
kiírásban megadott január 31-i határidőig 355 pályázat érkezett a Wekerle 
Sándor Alapkezelőhöz. A magas számban beérkezett pályázatok közül vé-
gül 146 pályázat (s ezen belül 148 program) került a támogatásban része-
sült pályázatok közé. A program lényege – amely felkeltette az iskolák ér-
deklődését – az volt, hogy a 9-12. évfolyamon tanuló diákok pedagógusok 
vezetésével egyénileg vagy csoportosan, személyenként minimum 30 óra 
közösségi szolgálatot vállaljanak és teljesítsenek tanórán kívüli foglalkozások 
keretében.  Gloviczki Zoltán  helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a pá-
lyázattervezők  reményei  szerint a programokban részt vevő fiatalok meg-
tapasztalhatják az önzetlen segítségnyújtás örömét, és ezt az emléket az is-
kolából való kilépés után is megőrizve, szociálisan érzékenyebb emberekké 
válnak és így a humanitárius szolgálat életük természetes része lesz. A prog-
ram népszerűségéhez egyrészt nagymértékben hozzájárulhatott az a célki-
tűzés is, amely szerint az új közoktatási törvényben a közösségi szolgálatot a 
szaktárca az érettségi feltételévé kívánja tenni1. Másrészt, mint erre már egy 
konferencián a tárca államtitkára utalt, az oktatásért és a szociális ügyekért 
felelős államtitkárság közös programja révén a tanárok és mentorok mun-
kájának segítésére 44 millió forint áll rendelkezésre, amiből egy tanár akár 
bruttó 200 ezer forintot is kaphat egy projekt levezetéséért.2

A pályázók
A pályázó intézmények regionális megoszlása a szélső értékektől eltekintve 
nem mutatott számottevő különbséget. A központi régió kiugróan magas 
száma mögött elsősorban a nagy számban pályázó budapesti iskolák áll-
tak. Az intézmények részint közvetve vagy közvetlenül szűkebb környeze-

1  Lásd erről: http://www.radiofm95.hu/index.php?megnyit=hirek&szam=65646, http://www.
diakonkormanyzat.hu/diakonk/News/20110224/, http://www.hirtv.hu/?tPath=/print/kultura/
oktatas&article_print=yes&article_id=361383

2  http://www.hirtv.hu/?tPath=/print/kultura/oktatas&article_print=yes&article_id=361383
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tükhöz, így részben a megyékhez vagy a településhez kötődnek, majdnem 
függetlenül attól, hogy ki az intézmény fenntartója. Ezért – összhangban a 
pályázat céljával – a pályázók törekvéseiket többnyire a település, illetve 
a megye területén igyekeztek érvényesíteni. A kedvező regionális adatok 
mögött tehát sikeres megyek és települések állnak.

A beérkezett pályázatok valamivel 
több, mint negyven százalékát ítélte 
támogatásra alkalmasnak a pályázatot 
elbíráló bizottság. A bírálók egyrészt a 
szakmai koncepció illeszkedését igye-
keztek megítélni a pályázati kiírással 
kapcsolatban, másrészt pedig a költ-
ségtervet. A szakmai program megíté-
lésekor a legfontosabb szempontok a 
következők voltak. A projekt:

n a közvetlen környezet valós 
problémájára adjon választ,

n minden elemében az önkén-
tesség elve érvényesüljön,

n a szociális kompetenciák fejlesztése 
tapasztalati tanulás útján valósuljon meg, 

n a célkitűzései legyenek reálisak, kapcsolódjanak a helyi erőforrások 
és hagyományok biztosította keretekhez,

n a kölcsönösség elve és a partneri viszony érvényesüljön a diákok és 
a pedagógusok, valamint projekt más résztvevői között,

n fenntarthatósága és folytathatósága abban az esetben is biztosít-
ható legyen, ha az elnyert források már felhasználásra kerültek. 

A költségterv esetében a legfontosabb elvárás a projekt költségha-
tékonysága mellett: 

n a pályázati költségterv ne tartalmazzon irreálisan magas költségeket,
n a programot a pályázó civil szervezettel, helyi önkormányzattal, vagy 

más nevelési-oktatási intézménnyel együttműködésben valósítsa meg. 
Az elutasított pályázatok esetében az elutasítás leggyakoribb oka-

ként a következő szakértői vélemények fogalmazódtak meg:
n „a projekt célja eltér a pályázati célban megfogalmazottaktól”,
n „az önkéntesség elve nem érvényesül a projekt minden elemében”,
n „a projektterv kidolgozatlan, tulajdonképpen az ötletszintjén ma-

rad, így az eredményes végrehajtása nem tűnik reális elképzelésnek”,
n „a projekt indokolatlanul magas eszköz vagy anyagbeszerzés útján 

válik csak megvalósíthatóvá”
„a projekt költségvetése a projektben szereplők létszámához és a 

szakmai programtervhez viszonyítva indokolatlanul magasnak tűnik”.
A beküldött pályázatok száma megyénként már jelentős különbségeket 
mutatott. Ez több okra vezethető vissza. A megye területe és az iskolák (és 
így a pályázatok) száma között lehet összefüggést teremteni:

0

20

40

60

80

100

120

Dé
l-A

lfö
ld

Dé
l-D

un
án

tú
l

És
za

k-
Al

fö
ld

És
za

k-
M

ag
ya

ro
rs

zá
g

Kö
zé

p-
Du

ná
nt

úl

Kö
zé

p-
M

ag
ya

ro
rs

zá
g

Ny
ug

at
-D

un
án

tú
l

1. ábra: A beérkezett pályázatok régiók szerinti eloszlása (db)

Forrás: A pályázatokról készült adatbázis
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n nagyobb területű megyék ese-
tében több olyan településsel lehet 
számolni, ahol középfokú intézmé-
nyek találhatók. A „több iskola-több 
pályázat”  önmagában is magyaráz-
hatja egy-egy megye intézményei-
nek pályázati aktivitását. Ez látványos 
módon Budapest, illetve Pest megye 
esetében mutatkozik meg.  A pest 
megyei/ pestmegyei középfokú in-
tézmények egy része a főváros körüli 
agglomerációs övezetben található, 
az ő esetükben jelentős „húzóhatása” 
van a fővárosi intézmények által kö-

vetett pályázati stratégiáknak. A megyék által beadott pályázatok „da-
rabszám-szerinti” megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

1. táblázat: A megyék megoszlása a beadott pályázatok számában (db)
-10 11-20 21-50 51-

5 12 2 1
Tolna
Heves
Nógrád
Vas
Somogy

Bács-Kiskun
Baranya
Békés,
Csongrád
Győr-Sopron
Hajdú-Bihar
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Szabolcs-Szatmár
Veszprém
Zala

BAZ-megye
Pest megye

Budapest

n A kevés pályázatot benyújtó megyék egyik példája Nógrád me-
gye. Az ország legkisebb megyéje esetében igaz a fenti tétel, hogy a 
kis területen a többi megyéhez képest alacsonyabb számú középfokú 
intézmény található. Somogy megye esetében más a helyzet. A me-
gye nagyobb kiterjedése (és az ott található viszonylag magas számú 
középfokú intézmény ellenére is) ellenére is csekély számú pályázatot 
adott be, és ezek is inkább a megye nagyobb városaiban keletkeztek. 
A megye jelentős részében hátrányos helyzetű – támogatásra szoruló 
– kistérségek (települések) vannak, ezért valószínű, hogy sokakat ez a 
pályázat nem szólíthatott meg. Mindez azonban, ahogy látni fogjuk, a 
beadott pályázatok minőségét (és így a megye eredményességét) nem 
befolyásolta.

Támogatott 
41,12 %

Nem támogatott 
55,88 %

2. ábra: A támogatott és nem támogatott 
pályázatok aránya (%)

Forrás: A pályázatokról készült adatbázis
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Egy-egy megye eredményessé-
gét azonban nem a beadott pályá-
zatok számával lehet mérni, hanem 
az elnyert pályázatokéval. Érdemes 
azonban megjegyezni, hogy a támo-
gatásban nem részesülő pályázatok 
is fontos innovációként értékelhe-
tők, hiszen elkészítésekor – egy-egy 
szakmai közösség számos tagját ak-
tivitásra késztette.

Ami a sikerességet illeti, ezen a té-
ren Vas megye került az első helyre. 
Alapvetően kis területű megyéről 
van szó s ennek megfelelően kevés 
pályázatot nyújtottak be. A pályáza-
tok többsége azonban sikeresnek 
bizonyult, mert a támogatott pályá-
zatok aránya elérte a 75 százalékot. 
A hat győztes pályázat közül ötöt 
szombathelyi iskolák készítettek el, 
egy pedig Celldömölkhöz kapcsol-
ható. Érdekes, hogy négy esetben 
szakiskolák támogatásra került sor, 
két ízben pedig gimnázium vált tá-
mogatottá. Ebben az esetben nem-
csak a megye, hanem az iskolatípus 
(szakiskola) is jobban teljesített a tá-
mogatott iskolák egészéhez viszo-
nyítva. A tiszta iskolatípusok közül a 
gimnáziumok magasabb részvételi 
aránya nagyobb támogatottságot 
eredményezett.

A megyékben működő intézmé-
nyek pályázati hatékonyságának a 
megoszlását mutatja az alábbi táb-
lázat. Látható, hogy a legcsekélyebb 
mértékben, azokban a megyékben 
kerültek támogatásra a pályáza-
tok, ahol többnyire magas arány-
ban találhatóak hátrányos helyzetű 
kistérségek. Kivételt ez alól Veszp-
rém megye jelent. A kedvezőtlen 
adottságok azonban nem minden 
esetben vezettek pályázati sikerte-
lenséghez. Heves megye esetében, 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Zala

Veszprém

Vas

Tolna

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Somogy

Pest

Nógrád

Komárom-Esztergom

Jász-Nagykun-szolnok

Heves

Hajdú-Bihar

Győr-Moson-Sopron

Fejér

Csongrád

Budapest

Borsod-Abaúj-Zemplén

Békés

Baranya

Bács-Kiskun

■ Támogatásban részesült pályázatok száma
■ Beérkezett pályázatok száma

3. ábra: A beérkezett és támogatott 
pályázatok száma megyénként

Forrás: A pályázatokról készült adatbázis
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4. ábra:  A támogatásban részesült pályázatok aránya 
megyénként (%)

Forrás: A pályázatokról készült adatbázis
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amely a „vesztesekhez” hasonló adottságokkal rendelkezik, más hely-
zet alakult ki. A támogatási arány az egyik legmagasabb volt és a siker 
két városhoz köthető (Hatvan, Eger). Az utóbbi település – látni fogjuk 
– az egyik legsikeresebben pályázók közé került a maga négy sikeres 
pályázatával.

2. táblázat: A megyék pályázati hatékonysága (%)
30 % alatt 31- 40 % között 41-50% között 51 % felett

5 3 9 3
Hajdú-Bihar
Nógrád
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Veszprém

Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Győr - Moson – Sopron

Bács-Kiskun
Baranya
Budapest
Csongrád
Fejér
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Pest
Somogy

Heves
Vas
Zala

A pályázó intézmények túlnyomó többségét az önkormányzati és 
az egyházi fenntartású intézmények tették ki. Az alapítványi és egyéb 
fenntartásban működő iskolák pályázati aktivitása csekélyebb volt, 
igaz, ezekből az intézményekből a másik két kategóriához tartozó in-
tézményekhez képest jóval kevesebb van.

A benyújtott pályázatok számához 
képest a legmagasabb arányban az 
egyházi fenntartású intézmények ré-
szesültek támogatásban.  Ezekben az 
intézményekben a szociális jellegű te-
vékenységnek nagyobb és hosszabb 
múltra visszatekintő hagyománya van, 
így nem tekinthető véletlennek, hogy 
a pályázatok mind tartalmi, mint pe-
dig módszertani szempontból több-
nyire alaposan kidolgozottak voltak.

P. Holczinger Ferenc, a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium igazgatója a tá-
jékoztatón elmondta, hogy diákjaik 
számára nem ismeretlen az önkéntes 

közösségi szolgálat, hiszen az iskola 2002 óta működteti szeretetszol-
gálati programját. Ennek keretében a diákok hét hónapon keresztül 
hetente másfél órát töltenek rászoruló emberekkel: időseket látogatnak 
és gondoznak, átmeneti otthonban lakó óvodásokkal foglalkoznak, kis-
iskolásokat korrepetálnak, autistákat segítenek, fogyatékkal élőkkel szín-

242

36

65

12

5. ábra: A pályázó intézmények megoszlása 
az intézményfenntartók szerint (db)

Forrás: A pályázatokról készült adatbázis

■ Alapítványi-magán   ■ Egyházi   ■ Önkormányzati
■ Központi költségvetési felsőoktatási
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darabokat adnak elő és közösen táncolni tanulnak, kórházban időseket 
látogatnak és gyerekekkel foglalkoznak. A szolgálat a 9. osztályosoknak 
kötelező, de sokan folytatják a felsőbb évfolyamosok közül is. A diákok 
e tevékenységük során életre szóló élményt szereznek, amely fejlődé-
sükhöz, emberi kiteljesedésükhöz járul hozzá. Az iskola célja az, hogy a 
közösségi szolgálat során diákjai tapasztalják meg az adás örömét és 
az elfogadás képességét, ismerjék meg jobban önmagukat, táguljon 
világképük és társadalmi felelősségvállalásuk, s folyamatosan erősödjön 
bennük a szociális érzékenység és elköteleződés.3

Érdemes megjegyezni, hogy a 
középfokú alapítványi iskolák szá-
ma egyébként jóval magasabb, 
mint a hasonló egyházi fenntar-
tású intézményeké (egyházi: 144, 
alapítványi: 332). A „számbeli több-
let” sem a beadott pályázatok, sem 
pedig a támogatott pályázatok 
számában nem mutatkozott meg.

A pályázatok megvalósítói
A pályázatokat – ha minden benyúj-
tott program támogatást kapott 
volna – több mint négy és félezer 
ember valósította volna meg. A tá-
mogatásban részesítettek száma 
csak becsülhető, de az elszórt ada-
tok alapján annyi megállapítható, 
hogy elérte volna a megvalósítói lét-
szám háromszorosát.

A pályázatokért felelős szemé-
lyek túlnyomó többsége a köz-
ismereti tárgyakat tanító peda-
gógusok közül került ki, de több 
esetben szakoktatók is kulcs-
szerepet vállaltak a programok 
tervezésében és siker esetén a 
végrehajtásban. Néhány esetben 
az iskolák vezetői vagy éppen 
az igazgató-helyettesek váltak 
a projektek kulcsszereplőivé. Az 
adatokból az is jól látható, hogy 
számos olyan iskola is pályázott, 
ahol a speciális, a pályázatok 

3  http://www.medicalonline.hu/cikk/onkentes_diakok_a_borsod_megyei_korhazban
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5. ábra: A támogatás százalékos megoszlása 
intézményfenntartók szerint

Forrás: A pályázatokról készült adatbázis

■ Beérkezett pályázat (db)
■ Támogatásban részesült pályázat (db)
■ A támogatás mértéke az összes beadott 
pályázathoz viszonyítva (%)
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7. ábra: A pályázat megvalósításában résztvevők
 tervezett létszáma (fő)

Forrás: TÁRS-adatbázis

■ Résztvevő tanulók száma
■ Résztvevő pedagógusok száma
■ Résztvevő mentorok száma
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megírására és kivitelezésre szakosodott szakembert alkalmaznak, 
vagy pedig olyan pedagógust, aki megszerezte az ehhez szüksé-
ges kompetenciákat. Egy jól körülhatárolható csoportot képeznek 
azok a szakemberek, akik vagy az oktatói munkájuk mellett, vagy 
főállásban látják el a pedagógiai/szakmai tevékenységet támogató 
feladatukat. Többen közülük nem feltétlenül rendelkeznek tanári/
pedagógiai képesítéssel. Ritkábban olyan személyek mozgatták a 
pályázatot, akik nem rendelkeztek felsőfokú végzettséggel. Speciá-
lis, de rendkívül heterogén összetételű csoportot alkotnak azok a 
személyek, akiket vagy az érdeklődésük, vagy a hivatalból adódó 
kötelességük rendelt a program mellé (pl. könyvtáros, érseki biztos, 
osztályfőnök, szociális munkás, műszaki vezető, szervező, oktatási 
referens).

A megítélt támogatások össze-
geit mutatja be a következő ábra. 
Látható, hogy a pályázatok többsé-
ge 200-400 ezer forint között része-
sült támogatásban, néhány eset-
ben előfordult, hogy a támogatás 
összege túllépte a félmillió forintot. 
A rendelkezére bocsátott forrás na-
gyobb hányadát munkabérekre és 
ezt terhelő járulékokra fordították, 
a dologi jelelgű költségek, utazási 
és adminsiztratív költségek cseké-
lyebb hányadod tettek ki.

8. ábra: A kapcsolattartó személyek beosztása (fő)

Forrás: TÁRS-adatbázis

Pedagógus (66)

Egyéb (8)Főigazgató helyettes (2)
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Igazgató (9) Pályázati referens (8) Oktatási referens (1)
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Pedagógiai asszisztens (2)
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Szakoktató (4)

Kollégiumi nevelőtanár (7)

Személyi vezető (2)
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9. ábra: A megítélt támogatás összegének megoszlása (%)

Forrás: TÁRS-adatbázis

■ -199 000   ■ 200-299   ■ 300-399   ■ 400-499   ■ 500-
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A győztes intézmények

A pályázaton nyertes intézmények 148 pályázatán 56 település „osztozott” 
s ebből 28 esetben a településen található intézmények közül többen is si-
kert értek el. A sikeresen pályázó települések „rangsora” a következő: 
teleplés neve elnyert pályázatok száma
Budapest 32
Kecskemét, Szombathely, Szeged, Pécs 5-5
Miskolc, Baja, Békéscsaba,Eger, Zalaegegerszeg, 4-4
Hatvan, Mosonmagyaróvár, Székesfehérvár, 3-3
Balassagyarmat, Debrecen, Esztergom, Gödöllő, Kaposvár, Makó, Mór, 
Nagykanizsa, Sátoraljaújhely, Szekszárd, Szentes, Szolnok, Tatabánya

2-2

Abaújkér, Abony, Ajka, Békés, Berettyóújfalú, Budaörs, Celldömölk, 
Csapi, Derecske, Dunakeszi, Dunaújváros, Fertőd, Fót, Göd, Gyula, 
Hajdúböszörmény, Hódmezővásárhely, Jászberény, Keszthely, Kis-
újszállás, Kunhegyes, Lenti, Mezőtúr, Mohács, Nagyecsed, Nagy-
káta, Nyergesújfalú, Nyírbátor, Pusztaszabolcs, Ráckeve, Siófok, 
Somogyvár,Sümeg, Szentendre, Tamási, Vác, Veszprém

1-1

Látható a táblázat adataiból, hogy egyrészt az elnyert pályázatok 
száma és a településnagyság/intézményszám között teremthető össze-
függés, másrészt pedig vannak olyan települések, amelyeken – telepü-
lésnagyságtól részben függetlenül – több nagy (pályázati) hagyomá-
nyokkal rendelkező intézmény is található. Korábban már láttuk, hogy 
az egyházi intézmények magas támogatási arányban részesültek, így 
nem kelt meglepetést, hogy az érseki/püspöki székhelyek (részben az 
egyházi fenntartású intézmények miatt) a több pályázatot elnyert tele-
pülések között találhatóak. A település sikerét önmagában az egyházi 
intézmény nem tudta volna „garantálni”, ehhez mindneképpen szükség 
volt eredményesen pályázó (többnyire) önkormányzati fenntartású in-
tézményekre is. 

A hátrányos helyzetű kistelepülések közül közvetlenül kevesen tud-
tak ebben a pályázatban eredményt elérni. Ez részben azért van, mert 
többségük sokkal inkább rászorul a támogatásra, sem minthogy maga 
tudjon támogatást nyújtani. Kivételt képez Csapi és bizonyos mérték-
ben Abaújkér, ahol – igaz, tagintézményként – de saját programmal 
tudtak támogatáshoz jutni. 

Ami az intézmények megoszlását illeti intézménytipusonként, azt ta-
pasztalhattuk, hogy a legnagyobb számban a többcélú intézmények 
és a tiszta profilú  gimnáziumok jutottak támogatáshoz. Ez utóbbi in-
tézményeknek egyrészét egyházi fenntartású intézmények, míg másik 
részüket az adott település magas presztízsnek, hagyományosan jó 
eredményeket magukénak mondható iskolái alkotják.4 Ennél azonban 
4  Lásd erről: Neuwirth Gábor: A középiskola munka néhány mutatója (2007-2010). 



a
 t

á
R

s-
pr

o
g

r
a
m

 a
z 

ad
at

o
k

 t
ü

k
r

éb
en

32

sokkal magasabb  a gimnáziumok aránya a győztesek között, mert so-
kan közülük nem „tiszta profilú” intézményként jutottak támogatáshoz, 
hanem  többcélú intézmények tagjaként.

Kisebb arányban képviseltetik magukat a nyertesek között a tiszta 
profilú szakiskolák illetve a kollégiumok. Az ő esetükben is megismétel-
hetjük azt, amit a hátrányos helyzetű települések esetében mondtunk, 
miszerint ezekben az intézményekben többnyire olyan komplex problé-
mákkal kell a pedagógusoknak megküzdeniük, hogy azok eredményes 
megoldásához többnyire külső támogatásra szorulnak. Így a szakmai ka-
pacitások (és az „emberi” erőforrások) talán csekélyebb mértékben állnak 
rendelkezésre olyan tevékenységekre, mint például a pályazatírás.

10 ábra. A győztes intézmények megoszlása intézménytipusonként (db)5

Az eredmények értékelésekor azt 
is érdemes figyelembe venni, hogy a 
pályázaton eredményesen szerepelt 
intézménytípusok megoszlása a köz-
oktatáson belül hasonló képet mutat. 
A többcélú intézmények és a tiszta 
profilú gimnáziumok száma maga-
sabb, mint a szintén tiszta profilt mu-
tató szakközép vagy szakiskoláké.

miről szóltak a pályázatok?
A pályázat kiírása pontosan körülhatá-
rolta azokat a tevékenységeket, ame-
lyekre a pályázatokat be lehetett adni. 
A cél az volt, hogy olyan pályázatok szü-
lessenek, amelyek szociális és közösségi 
célokat szolgálnak abban a környezet-
ben, ahol a pályázati célkitűzések meg-
valósításáért az összefogás létrejött. A 
pályázat tervezőinek az elgondolása 
szerint azok a pályázatokat kerülnének 
támogatásra, amelyeknek a célcso-
portjait egyrészt támogatásra szoruló 
személyek vagy csoportok (idősek, be-
tegek, szegények) képeznék, másrészt 
pedig olyan tevékenységek, amelyek 
hozzájárulnának az emberi környezet 

5   A táblázatban szereplő számok összege kevesebb, mint a nyertes pályázatok száma, mert sok 
esetben egy-egy intézmény több projektje is támogatást kapott. Az intézmények besorolásánál 
„több célúnak” azokat az intézményeket tekintettük, ahol legalább háromféle feladat (pl. általá-
nos iskola+gimnázium+szakközépiskola) ellátására kerül sor.
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Forrás: TÁRS-adatbázis

■ Többcélú intézmény   ■ Gimnázium+szakközépiskola
■ Szakközépiskola   ■ Művelődési központ   ■ Szakiskola
■ Gimnázium+Általános iskola   ■ Gimnázium   
■ Szakiskola+általános iskola   ■ Kollégium   
■ Szakközép és szakiskola   ■ Gimnázium és szakiskola

1015

142

125

30

66

11. ábra: A középfokú intézmények megoszlása (db)

Forrás: KIR - Hivatalos Intézménytörzs, KIR-STAT2010 - 2011.02.21

■ Többcélú intézmény   ■ Csak gimnázium   
■ Csak szakközépiskola   ■ Csak szakiskola
■ Kollégium/diákotthon
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minőségének javításához, vagy állagmegóvásához (pl. ház körüli munkák, 
takarítás, javítás stb.) Ugyancsak támogatandónak ítélték azokat a pályáza-
tokat, ahol az együttműködés keretében az egyik cél művészeti produktu-
mok (színelőadás, képzőművészeti alkotások) létrehozása volt.

A benyújtott pályázatok többsége jelezte, hogy a pályázatban elvárt 
tevékenység nem újak az intézmény, a pedagógusok és a tanulók szá-
mára. Az elmúlt években több esetben került sor az intézményekben 
olyan programok megszervezésére, amelyeknek a célja a tanulók szo-
ciális kompetenciáinak a fejlesztése volt. 

Több esetben szerveztek 
n gyűjtőprogramokat határokon túli gyermekintézmények támogatására,
n adventi gyűjtést a rászoruló diáktársak számára, és
n arra is volt példa, hogy kezdeményezték az un. cunami-árvák örök-

befogadását.
„A közösségi munka szellemisége nem idegen tanulóinktól, hiszen az is-

kola közösségéért önként vállalt feladatok a mindennapi diákélet részét 
képezik” – fogalmazta meg az egyik pedagógus.

Több helyütt elmondták a pedagógusok, hogy a tanulók bevonása 
és/vagy aktivizálása a szociális jellegű tevékenységek területén nem 
egyik napról a másikra történt. Az önkéntes segítő attitűd kialakítását 
több helyütt első körben a kisközösség felé való felelősségvállalás ösz-
tönzésével próbálták elkezdeni, és később a szűkebb környezetért vég-
zett önkéntes munka tapasztalatait, ösztönző erejét tudták felhasználni 
a tágabb környezetért való munka megszervezésében. Néhány esetben 
a tanulókat közelről „megérintő” súlyos történések voltak azok, amelyek 
kapcsán a tanulók külső kezdeményezés nélkül, maguktól döntöttek az 
önkéntes segítségnyújtás és támogatás megindításáról. (Az egyik eset-
ben két halálhír ismeretében fogalmazódott meg a tanulókban a segítő 
szándék. Osztálytársaik szüleinek a halála volt az az esemény, amelyet 
követően támogatást nyújtottak két osztálytársuknak.)

Számos esetben a szándék megvolt arra, hogy a tanulók (és pedagó-
gusaik) önkéntes munkát végezzenek, ám források hiányában ezt nem 
tudták megtenni. A környezetszépítő vagy karbantartó/állagmegóvó 
törekvések szakszerű megvalósítására eszközök, alapanyagok és né-
hány esetben nélkülözhetetlen külső szekértelem igénybevételére lett 
volna szükség.

Az intézmények pedagógusai pályázataikban az egyes tevékenysé-
gek mellé megvalósítandó pedagógiai célokat rendeltek.

Leggyakrabban ismétlődő célok:
n a tanulók világra vonatkozó ismereteinek a fejlesztése,
n a tanulók társas kapcsolatainak a bővítése,
n önismeretük, problémamegoldó és konfliktuskezelő készségeik el-

mélyítése,
n az egymás és mások iránti érzékenység és a lelki és jellembeli fejlő-

dés erősítése.
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A pályázatok tartalmunkban igazodtak a kiírásban megfogalmazott 
feltételrendszerhez. Sokan voltak olyanok, akik

n szociális intézménnyel együttműködve dolgozták ki programjukat 
annak érdekében, hogy tanulóik mélyebb betekintést kaphassanak az 
idős emberek életébe,

n mások a gyermekotthonban élők segítését tűzték ki célul, mert úgy 
látták, hogy tanulóik számára (jó nevű gimnázium!) eddig ismeretlen 
volt az iskolán kívül szervezett és rendszeres közösségi szolgálat a tár-
sadalom elesettebb tagjai számára,

n többen olyan programokat szerveztek, ahol az alapcélkitűzés mel-
lett a terv megvalósításától kulturális hozadékot is vártak (közös főzés 
speciális receptek alapján vagy különleges látnivalót kínáló objektu-
mok (pl. a nyíregyházi állatkert) megtekintése,

n s számosan a tanulók globális/ökológiai kérdések iránti érdeklődé-
sének a felkeltése érdekében tervezték meg programjukat. 

A pályázat eredményeinek a bemutatása
A projektek eredményeit a támogatást elnyerőknek be kellett mutatni a 
nyilvánosság számára. Ehhez részben már rendelkezésre álltak feltételek, 
részben pedig a pályázat során teremtették meg azokat.

n Számos esetben az iskolaújság vállalkozott arra, hogy tematikus kü-
lönszámot szenteltek a témának.

n A leggyakoribb megoldás az volt, hogy az iskola honlapján számol-
tak be az eseményekről. Sok helyütt a szöveges elemek mellett filmek, 
képek is gazdagították a prezentációt. Ahogy ezt az egyik pályázó je-
lezte is: „Az iskola honlapján (http://portal.... .hu) külön ablakot nyitunk 
a pályázat keretében megvalósuló eseményeknek, melyeket fotókkal és a 
diákok által készített tömör beszámolókkal töltjük fel. A program végén, 
a záró ceremóniával egybekötve kiállítást rendezünk a készített fotókból, 
képzőművészeti (rajz stb.) anyagokból, amelyek az együttműködés kere-
tében készültek; bemutatókon ismertetik a tanulók munkájuk folyamatát, 
eredményeit. A pályázat folyamatos sajtófigyelést feltételez a helyi médiu-
moktól. Továbbá ígéretet kaptunk a pályázatunkat támogató Hungaro-
Care Intézeti Gyógyszertár Kft.-től, hogy a rendelkezésre álló eszközeikkel 
nyilvánosságra hozzák és népszerűsítik a médiában is tevékenységünket.”

n Arra is volt példa, hogy a projektek résztvevői sajtótájékoztató tar-
tottak annak érdekében, hogy helyi/regionális (esetleg országos szin-
tű) média hírei között is helyet kaphassanak.

n Gyakori volt az is, hogy helyi tv/rádió önálló műsorral járult hozzá a 
pályázat eredményeinek szélesebb körű megismertetéséhez.

n Néhány esetben a manapság rendkívül divatos közösségi oldalakat 
vették igénybe. A tevékenységek során egy Facebook közösségi olda-
lon (http://www.facebook.com/pages/....-onkentes-munkaban-reszt-
vevo-diakjai/104962002913949?ref=sgm) a projekt közben bejegyzett 
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megjegyzések áttekintésére és kiválogatására/értékelésre vállalkoz-
tak. A projekttel kapcsolatos beszámolók készítését kis csoportokban 
a megadott szempontok alapján végezték el , amelynek a segítségé-
vel lehetővé vált felmérni azt, hogy az érintettek esetében történt-e a 
szociális kompetenciákban előrehaladás. Mindezt kiegészítették egy 
valódi-nem virtuális üzenő-falon a program folyamatos közzétételével, 
rövid szalagcímek és fotók formájában.

Befejezés
A pályázat egyik legfontosabb eredményének – túl a támogatott projek-
tek által megvalósított programokon – mindenképpen azt tekinthetjük, 
hogy számos iskola létrehozta (vagy megerősítette, továbbfejlesztette) azt 
a partneri hálózatot, amely számos esetben az oktatás világán túl lévő kap-
csolatokat eredményezett az intézmények számára. Az iskolavezetés és a 
pedagógusok, valamint a tanulók olyan tanulási folyamatokban vehettek 
részt, amelyeknek az eredményei az iskolákban zajló szakmai tevékenység 
minőségében mutatkoznak majd. A sokféle partneri kapcsolat jó lehetősé-
get kínált a résztvevők számára ahhoz, hogy általuk addig kevéssé ismert 
világokba is bepillanthassanak. Az egymástól addig sok esetben távolálló 
intézmények összekapcsolódása megfelelő lehetőséget kínált a pályázat-
ban megfogalmazott célkitűzések megvalósítására.

Mayer József  
(tudományos munkatárs,  

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)
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Közösségi szolgálat lehetősége  
a Magyar Vöröskeresztnél - 2011.

A Magyar Vöröskereszt /MVK/ tevékenységét 2010-ben országosan több 
mint 36 ezer önkéntes és csaknem 1.200 munkatárs látta el. A megyei felé-
pítésű szervezet  irodákra tagozódik. Az egyes irodák (közel 130) térségeket 
fednek le, így a MVK tevékenységeivel valamennyi települést eléri, azaz be-
hálózza az egész országot. A közösségi szolgálat MVK részéről felajánlható 
kapacitásainak megállapítása céljából szakterületi bontásban felmértük a 
felkínálható lehetőségeket, melyek a következők: 

n humanitárius jog érvényesítése, terjesztése-eszmeterjesztés
n  adománygyűjtés, (pl. Tesco gyűjtés, Mikulásgyár, szeretetakciók, 

kézi perselyes gyűjtés)
n segélyezési feladatok (előkészítés, megvalósítás)
n ünnepekhez kapcsolódó műsorok szervezése, előadása
n fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása
n szociális és gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatás
n otthonukban élő idősek segítése
n vetélkedők előkészítése, szervezése, lebonyolítása
n katonasírok gondozása
n környezet, játszótér tisztasága, parlagfű irtás stb.
n Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat
n elsősegély szolgálatok
n elsősegély oktatás, bemutatók, versenyek
n baleset-szimuláció
n donortoborzás, véradásszervezés, véradásokon feladatok ellátása
n HIV/AIDS prevenció
n drog prevenció
n ifjúsági csoportvezetői tevékenység
n játékmester, animátor, arcfestés
n  katasztrófa helyzetekre felkészülés, válaszadás, katasztrófa-segé-

lyezés
n irodai asszisztencia, adatfeldolgozás
n logisztikai feladatok
n egészségneveléssel kapcsolatos feladatok
n egyéb feladatok, projektek
A felsorolásból is látható, hogy egyes tevékenységek folyamatosan 

(évi 10-12 hónapon át), más tevékenységei időszakosan (évszakokhoz 
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kötődően) végezhetők. Továbbá kitűnik, hogy a felsorolt tevékenysé-
gek lefedik a fejleszteni kívánt kompetenciák teljes körét.

Havonta – 20 munkanappal és napi 4-4 órás tevékenységgel számol-
va mintegy átlagosan 10.000 órányi közösségi tevékenységre nyílik le-
hetőség szervezetünknél. Az, hogy a 10.000 órát hány fő és azt mely 
szakterületen teljesíti a fiatal, az iskolával/fiatallal történő megállapo-
dástól függ, fontosnak tartjuk az előzetes egyeztetést. (Hiszen ez lehet 
akár 10.000 fő is 1-1 óra tevékenység esetén.) Fontosnak tartjuk meg-
jegyezni, hogy a megadott számok – az óvatos becslés elvét is szem 
előtt tartva – nagyságrendeket tükröznek. Kiemeljük, hogy valamennyi 
szervezeti egységünk be tud kapcsolódni mind az 50 órás, mind annak 
egy részét a MVK-nél eltölteni szándékozó fiatalok fogadásába. Vagyis a 
közösségi szolgálat biztosítása terén országos lefedettséget kínálunk.

A közösségi munkavégzés bevezetése során rendezni javasoljuk 
azon fiatalok helyzetét, akik ettől a programtól függetlenül már vala-
mely civil szervezet (esetleg ifjúsági tagozatának) tagjai és ott önkén-
tes tevékenységet végeznek. Megfontolni javasoljuk továbbá, hogy 
önkéntes tevékenységnek legyen elismerhető a különböző területekre 
történő szakmai felkészítés (pl. AIDS, elsősegélynyújtó stb. kortárskép-
zés, oktatásra felkészülés), ami az 5 órás általános felkészülésre épül, és 
gyakorlati tevékenységgel párosul.

jó gyakorlatok A fiatal önkéntesek foglalkoztatására számos jó gya-
korlat létezik a 90 éves Magyar Ifjúsági Vöröskeresztnél. Ezek felsorolás-
szerűen a következők:

n Vetőmag program
n Rock zenével az AIDS ellen
n Vöröskeresztes játszóház
n Gyermekszáj program
n Vándor fotó kiállítás
n Drog prevenciós filmforgatás
n Diákvér program
n Pályaorientációs klubfoglalkozás
n Mikulásgyár elnevezésű program, ahova – most már 3 éve az Alter-

natív Közgazdasági Gimnáziumból jönnek lelkes és tettre kész fiatalokat.
n Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat; idén harmadik éve hirdetjük 

meg nem csupán önkénteseink, de partnerintézményeink körében az 
eseményt; elsősorban olyan fiatalokat várva, akik részt vettek Területi 
Elsősegélynyújtó Versenyeinken. 

n Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
Társ-pályázatánál kialakított együttműködés keretében közösen való-
sítottuk meg a „Fuss a fényben” programot, amelyen látássérült embe-
rekkel együtt mozoghattak a látó fiatalok.

Még bevonható tevékenységI területek:
Mikulásgyárban adománygyűjtés 2 –4 óra
Karácsonyi segélyművelet: 2-4 óra



k
ö

zö
ss

ég
i 

sz
o

lg
ál

at
 l

eh
et

ő
sé

g
e

38

Karácsonyi műsor szervezése 2 -4óra
Perselyes gyűjtések 2-4óra
Véradáson segítség 2 –4 óra
Versenyen segítség 2-4 óra
Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat 48 óra
Nyári frissítő pontok 2-4 óra
Arcfestés 2-4 óra
Kézműves foglalkoztatók 2-4 óra
Baleseti szimulációk, bemutatók, ES szolgálat 2-4 óra
Kortárs oktatások tartása 2-4 óra
Kirándulások szervezése, támogatása 2-4 óra
A modulok szeptembertől júniusig ismétlődnek, minden héten más- 

más a téma. A fiatalok az interneten szabadon bejelentkezhetnek a fog-
lalkozásokra, minden gyakorlati nap előfeltétele az adott téma elméleti 
egységén való részvétel. A szolgálat teljesítéséhez kis Önkéntes nap-
lót adunk ki, melyben minden modulon való részvételt igazolunk. Aki 
minden modulon részt vesz, összesen 30 óra szolgálatot teljesít és egy 
átfogó képet kap az önkéntes tevékenység palettájáról, egy teljesebb 
képet a világról.

mellékletek:
1. MVK által felajánlott kapacitások
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Irodák:

n baranya Megye Pécs | Komló | Siklós | Szigetvár n báCs-kIskun Megye Kecske-
mét (2) | Kiskunfélegyháza | Kalocsa | Kunszentmiklós | Baja n békés Megye Békéscsa-
ba (2) | Gyula | Mezőkovácsháza | Orosháza | Szarvas | Szeghalom n borsod-aba-
új-zeMplén Megye Miskolc | Szerencs | Mezőkövesd | Tiszaújváros | Ózd | Kazinc-
barcika | Sárospatak-Sátoraljaújhely n Csongrád Megye Szeged | Szentes | Mó-
rahalom | Makó | Csongrád n Fejér Megye  | Székesfehérvár | Enying | Dunaúj-
város | Mór | Bicske | Sárbogárd n győr Győr (2) | Sopron | Kapuvár | Mosonma-
gyaróvár | Csorna n hajdú Debrecen (2) | Hajdúböszörmény | Püspökladány | Be-
rettyóújfalu | Hajdúnánás | Balmazújváros n heves Eger | Hatvan | Heves | Fü-
zesabony | Gyöngyös n jász Szolnok | Törökszentmiklós | Jászberény | Kunszent-
márton | Tiszafüred | Karcag n koMároM  | Tatabánya | Tata | Oroszlány | Ko-
márom | Kisbér | Dorog | Esztergom | Nyergesújfalu n nógrád Salgótarján | Ba-
lassagyarmat | Szécsény | Rétság n pest  Szigetszentmiklós | Aszód-Gödöllő | Bu-
daörs | Nagykáta | Vác | Dabas | Szentendre n soMogy  Kaposvár | Csur-
gó | Tab | Siófok | Marcali | Nagyatád | Balatonlelle | Barcs n szabolCs Nyíregy-
háza | Fehérgyarmat | Kisvárda | Mátészalka | Nyírbátor | Tiszavasvári | Vásárosna-
mény n tolna Szekszárd | Bonyhád | Paks | Tamási | Dombóvár n vas Szombat-
hely | Celldömölk | Sárvár | Szentgotthárd | Vasvár | Körmend n veszpréM Veszp-
rém (2) | Ajka | Várpalota | Pápa | Tapolca | Balatonfüred | Zirc n zala  | Zalaeger-
szeg (2) | Zalaszentgrót | Nagykanizsa | Keszthely n budapest 1. régió:  I.-II.-III., XII. ke-
rület | 2. régió:  XI., XXII. kerület | 3. régió: IV.., XIII.-XIV.-XV. kerület | 4. régió: VI.-VII.-VIII.-IX. 
kerület + hajléktalan ellátás | 5. régió: X., XVI.-XVII. kerület | 6. régió: XVIII.-XIX.-XX., XXIII. Ke-
rület | V. kerület | XXI. Kerület és hajléktalan ellátás
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat:  
Gondolatok a Társadalmi Szolidaritás  
Programjához

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat küldetésénél és 20 éves tevékenységénél fog-
va támogat minden olyan kezdeményezést, mely a társadalmi szolidaritást, ezen 
belül az önkéntes munka szükségességét és fontosságát erősíti és támogatja. 

Ma a szociális intézményrendszerben nincs olyan szegmens, ahol a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat ne végezne szociális tevékenységet. Foglalko-
zunk idősekkel, betegekkel, fogyatékkal élőkkel, gyermekekkel, társadalom 
perifériájára sodródott családokkal, cigánytelepek lakóival, hajléktalanokkal. 
Munkánk elképzelhetetlen lenne önkéntesek állandó, kiszámítható mun-
kája nélkül. Ma a szeretetszolgálat csaknem 1000 alkalmazott mellett kb. 
5000 önkéntes állandó munkájára számít. Meggyőződésünk, hogy a társa-
dalmi szolidaritás, az egymás iránti felelősségvállalás gondolatának erősíté-
se nélkül a szociális válság egyre mélyebb és egyre reménytelenebbé válik. 
Meggyőződésünk, hogy ma a magyar társadalom jövőjéről felelősen gon-
dolkodó szakemberek az önkéntes szociális munka – mint amilyen az iskolai 
közösségi szolgálat is - elterjesztését támogatják. Fontos az is ugyanakkor, 
hogy egy szakmailag, módszertanilag, és személyi feltételek tekintetében 
körültekintően átgondolt program kerüljön bevezetésre a középiskolai okta-
tásban, hisz így lehet záloga a szolidaritás gondolat meghonosodásának és 
a szociális érzékenység széleskörű elterjesztésének.

A magyar máltai Szeretetszolgálat foglalkozatási  
lehetőségei (kipróbált, működő helyszínek)

MáltaI játszóterek Valamennyi máltai játszótér lakótelepi környezet-
ben épült fel, céljuk, hogy közösségi teret alkossanak, ahol a fiatalabb 
korosztály (kb. 2-14 évig) kulturált környezetben találja meg a szabad-
téri közösségi szórakozás lehetőségeit. A játszóházakban szakképzett 
kollégák foglalkoznak a betérő fiatalokkal. Az önkéntesek párokban 
délutánonként 15-18, vagy 16-18 óráig jöhetnek a játszóterekre, s a ve-
zetők által megjelölt programokban, játékokban segíthetik a munkát. 
Idősgondozás A házi segítségnyújtás rendszerében gondozóink közel 
90 idősembert látogatnak otthonaikban napi, vagy heti rendszeresség-
gel. Legtöbb esetben elég az idős emberrel beszélgetni, meginni vele 
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egy kávét vagy teát, de esetenként lehet segíteni gyógyszert kiváltani, 
bevásárolni is. Speciális lehetőség volt ebben a félévben, hogy néhány 
idős ember kísérleti jelleggel számítógépet kapott, s egy felmérésben 
vesznek részt. E programba kapcsolódhatnának bele a diákok oly mó-
don, hogy segítenének az időseknek megismerni a számítógép kezelé-
sének legalapvetőbb módjait.

Családok átMenetI otthona Három funkciót együttesen ellátó intézmény. 
Működik itt első lépcsős családok átmeneti otthona, nyugdíjas klub és sze-
gény sorsú emberek ebédeltetése. A családotthonba közvetlenül az utcá-
ról kerülnek be családok, jellemzően alapvető szocializációs problémákkal. 
Az önkénteseknek e családok gyerekeivel lehet foglalkozni, játszani lehet 
velük, illetve segíteni őket a tanulásban. Az otthon vezetői az itt önkéntes 
munkát végző fiatalokat megismertetik az itt folyó összes tevékenységgel, 
s hétről hétre más területen teljesítenek a gyerekek szolgálatot. 

teajárat – hajléktalan ellátás Teajáratunk napi rendszerességgel mű-
ködik októbertől márciusig. Tartózkodási helyükön, illetve ismertebb 
csomópontokon keresi fel a hajléktalan embereket. A járatról a hajlék-
talanok teát, kenyeret kapnak, miközben szociális munkás kollégáink 
kikérdezik őket állapotukról, szükségleteikről. Véleményünk szerint a 
gyerekek kizárólag a kocsin tartózkodnának, ők segítenének a teaosz-
tásban. Kollégáinkkal való beszélgetések, illetve az ő munkájuk megis-
merése alapján azonban szembesülhetnek a gyerekek azzal, hogy néha 
milyen kis lépés kell ahhoz, hogy valaki alól kicsússzon a talaj, és az ut-
cán találja magát. 

A fent felsorolt helyszínek már működnek, mint diák önkénteseket 
fogadó intézmény, de terveink közt szerepel a diákok bevonása az idős-
otthonok munkájába, a ruhaosztásba, illetve vidéki helyszíneken a ját-
szótér programmal kompatibilis „Hangyaboly programba”.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tapasztalatai felhasználásával sze-
retné felhívni a figyelmet olyan szempontokra, amelyeket célszerű fi-
gyelembe venni az iskolai közösségi szolgálat kialakításakor.  
Ajánlások:
n MotIváCIó Fontos a közösségi szolgálatra való felkészítése a fiataloknak. 
A gyermekekkel a szolgálatot megelőzően meg kell ismertetni és szeret-
tetni azt a munkát, amit nem pénzért, nem a saját maguk érvényesülé-
séért, hanem a körülöttük levő világ jobbításáért és élhetőbbé tételéért 
végeznek majd. Ehhez azonban, hogy ezt az eredményt elérjük, motivál-
ni kell őket. A szociális területen végzett önkéntes munka lehetővé teszi, 
hogy a gyerekek megismerjenek náluk elesettebb, szegényebb, betegebb, 
rászorultabb embereket, észrevegyék, hogy igen nehéz körülmények kö-
zött is lehet tisztességgel élni, és megtapasztalják azt is, hogy a segítség-
nyújtás – legyen az bármilyen apróság – mekkora jelentőséggel bír eleset-
tebb embertársaik szemében. A motiválás fontos eszköze lehet, hogy több 
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felajánlott feladat közül választhassák ki, szüleik és tanárok bevonásával, 
hogy milyen tevékenységet folytassanak a kötelező időkeretben. Szük-
ség van a programban olyan tevékenységekre, amelyek nem az emberi 
kapcsolatokon alapulnak: pl. graffiti eltávolítása, kerítésfestés, katonasí-
rok gondozása, kertrendezés. Ez nem a program fő csapásiránya, de nem 
minden diák alkalmas arra, hogy emberekkel foglalkozzon. A tanárokkal, 
szülőkkel egyeztetve szükség van számukra is társadalmi és pedagógiai 
szempontból hasznos tevékenységekre lehetőséget teremteni. A közössé-
gi szolgálat szolgálhatná a továbbtanulásra való felkészülést, hivatás tisztá-
zását is. A visszajelzések segítenék a diákok döntését, de a szülők számára 
is útmutatásul szolgálnának gyermekükre vonatkozóan szociális területen, 
de korrepetálás esetén oktatási elképzeléseik vonatkozásában is. A gene-
rációk közti kapcsolat építését is szolgálná, ha fiatalok szembesülnének az 
idősek otthonának mindennapjaival.
n szoCIálIs oldal Ha szociális intézményekről beszélünk, a köztudatban 
él néhány sztereotípia, ami azonnal a fogalomhoz kapcsolódik: pénzhiány, 
szakember hiány, siralmas állapotok. Elhivatott, önzetlen önkéntesekre 
ezeknek az intézményeknek mindig szükségük lesz, de különbséget kell 
tenni a tapasztalt felnőtt önkéntes, és a diák között. A diákok mindenfajta 
előzetes tapasztalat nélkül érkeznek a szociális intézményekbe, ahol sokan 
közülük először találják szembe magukat az emberi lét legmélyebb prob-
lémáival: betegséggel, öregséggel, szellemi-fizikai leépüléssel, elhagya-
tottsággal, halállal. Ez önmagában nem baj, de az nyilvánvaló, hogy ezek a 
problémák ott helyben is számos megválaszolandó kérdést generálnak a 
gyerekek gondolataiban, amikre nem ér rá a következő héten választ adni. 
Szükség van tehát a szociális intézményekben olyan munkatársra, aki nem 
csak az intézményben folyó munkát ismeri és szereti, hanem ismeri és sze-
reti a gyermekeket is. A program kezdetén ajánlott intézményenként egy 
olyan munkatárs alkalmazása, aki az önkéntes tevékenységet koordinálja, 
a munka során kíséri a diákokat és felvetődő kérdéseikre időről időre vála-
szolni tud. Felmerül a fogadó oldal (szociális szektor) normatív támogatása 
is, ezzel lehetne érdekeltté tenni, hogy fogadjon diákokat és azt szakmai-
lag megfelelő felkészültséggel és odafigyeléssel tegye. Itt is szükség lehet 
központilag szervezett felkészítésre, hiszen egy jó szociális szakember nem 
feltétlen ért a diákok nyelvén. A motiváció eszköze, ha nem csoportosan 
végzik a diákok a közösségi szolgálatot a párok kiválasztása. Nagyon fon-
tos lenne, hogy együttműködésre szívesen vállalkozó fiatalok alkossanak 
párokat egy-egy idős ember segítése kapcsán. 
n IskolaI oldal Általános tapasztalatunk, hogy az iskolák nagy érdeklődést 
mutatnak az önkéntes, munka lehetőségei iránt. Egyelőre egy-egy lelkes 
pedagógus, vagy elhivatott igazgató keresi a kapcsolatot az önkénteseket 
foglalkoztató intézményekkel. Gyakori az a vélekedés, hogy ma az egyre 
eszköztelenebb pedagógusok a nevelés lehetséges indirekt módját látják 
az önkéntesség megismertetésében. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy 
abban az iskolában, ahol nincs meg az a lelkes pedagógus, aki idejét és 
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energiáját önkéntesen feláldozza a program megismertetésére, ott ki kell 
alakítani a tanárokban az elhivatottságot. A pedagógusok partnerré tétele 
elengedhetetlenül szükséges. Ennek egyik eszköze lehet egy olyan moti-
vációs rendszer kidolgozása, amely honorálja a pedagógus munkáját. Az 
iskola részéről a közösségi szolgálatot koordináló tanár/koordinátor ne a 
meglévő feladatai felett kapja ezt többlet teherként, hanem biztosítva le-
gyen a feladat finanszírozása. A pedagógusok felkészítésére is figyelmet 
kell fordítani, mert nem evidens, hogy egy szaktanár felkészült legyen erre 
a tanórán kívüli pedagógiai és emberi kihívásokat egyaránt magában fog-
laló feladatra. A közösségi szolgálat bevezetése a 9-11. évfolyamon lenne 
jó és hasznos. 
n Fokozatosság elve Tekintettel arra, hogy ma sem az iskolarendszer, sem a 
szociális szféra nincs felkészülve több ezres önkéntes fogadására, érdemes 
meggondolni, hogy a programok fokozatosan, az iskolák és a diákok ér-
dekeltté tétele mellett legyenek bevezetve. Lehet ennek egyik lehetséges 
módja, hogy az óraszám az első évben nem lesz a végleges, hanem annak 
hányada. Az egyéni otthoni idős gondozás jelenthet lehetőséget a létszám 
tekintetében, de a kísérés vonatkozásában viszont többlet feladat.

Mindezek mellett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sok éves tapasz-
talatával szívesen segíti a program kidolgozását valamint elindítását, és 
annak céljával és tartalmával minden tekintetben egyetért.
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Az iskolai közösségi szolgálat elterjesztése 
Magyarországon – Az Önkéntes Centrumok 
Hálózat tapasztalatai és javaslatai

I. Az Önkéntes Centrumok tevékenységének bemutatása
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásá-
val, és a hazai Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.5.2) kereté-
ben megvalósuló program legfontosabb célja, hogy megfelelő infrastruktú-
ra jöjjön létre országosan az önkéntesség elterjesztésére és támogatására.

Az önkéntesség hazai fejlődésének fontos záloga egy olyan szerveze-
ti kör kialakulása, mely szolgáltató és fejlesztő funkciói révén a helyi ön-
kéntes programok támogatójává válhat. Az önkéntesség a társadalmi 
aktivitás egyik legfontosabb megjelenési formája, amelynek fejlesztésére 
minden korábbinál nagyobb szükség van, hiszen a hagyományos közös-
ségi támogató funkciók gyengülnek, a társadalomban egyre erősebben 
jelen van az elmagányosodás. Fontos, hogy e jelenségekkel szemben al-
ternatívákat tudjunk felmutatni és erősödjenek az emberek összefogásán 
alapuló közösségi, civil kezdeményezések. Annak érdekében, hogy a civil 
szervezetek, vagy akár az önkormányzati fenntartású intézmények hosszú 
távú programokba és szolgáltatásokba is be tudjanak vonni önkénteseket, 
szükség van a tudatos fejlesztésre, ennek eszköze lehet az iskolai közösségi 
szolgálat bevezetése is. E tekintetben lehet rendkívüli jelentősége az or-
szág 18 megyéjében megjelenő Önkéntes Centrumoknak (ÖC). A hazai és 
más országokban működő önkéntes centrumoknak, kivételes katalizátor 
szerepük van, munkájuk eredményeként az önkéntesek sokkal könnyeb-
ben jutnak információhoz, ezeket biztonságos módon közvetítik számuk-
ra, a szervezetek mind adminisztrációs, mind módszertani kérdéseikre vá-
laszokat kaphatnak, így felkészültebben várhatják az önkénteseket.

az önkéntes CentruMok szolgáltatásaI Az Önkéntes Centrumok folya-
matosan tájékoztatják a helyi és az adott megyében élő önkénteseket és az 
őket fogadó szervezeteket, valamint a társadalmi környezetet az önkéntesség-
ről és az ahhoz kapcsolódó témákról, eseményekről. Népszerűsítik az önkén-
tességet rendezvényeken, fórumokon és egyéni megkereséseken keresztül, 
valamint az önkéntesek és az őket fogadó szervezetek között közvetítenek. 
Esetenként kutatásokat végeznek, vállalati önkéntes programokat szerveznek 
és az önkéntesek és szervezeteik érdekeit érvényesítik és képviselik.
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II. Az Önkéntes Centrumok tapasztalatai a tárS - programról

Minden megyében pozitív volt a visszajelzés, sok jó önkéntes program va-
lósult meg, és a diákok megismerkedhettek az önkéntes tevékenységek 
széles skálájával. Jellemzően az Önkéntes Centrumok megyénként 2-4 pá-
lyázóval voltak kapcsolatban és segítették őket a pályázat megírásában, a 
projekt megvalósításban. Volt, ahol a nem nyertes pályázókat is támogat-
ták az ÖC-k forrásteremtéssel (pl. önkormányzatokat győztek meg a prog-
ram támogatásáról).

A legtöbb esetben olyan iskolák vettek részt a közösségi szolgálatot mo-
dellező pályázatban, ahol már korábban is megvalósultak önkéntes prog-
ramok, a nem nyertes intézmények pedig vesztettek a motivációjukból.

Az ÖC-ok mint információszolgáltatók is segítették a sikeres prog-
ramszervezést, de több esetben a konkrét szolgálat keresésében, kivá-
lasztásában is részt vettek. Jellemző az is, hogy az iskoláknak vannak 
projekt ötleteik, de nem gondolják végig egy önkéntes program teljes 
struktúráját az előkészítéstől az utánkövetésig. Emellett volt olyan ÖC, 
amelyet iskolai előadás tartására kértek föl, ezzel segítve a tanulók elő-
zetes felkészülését az önkéntes akciókra. Volt, ahol iskolai önkéntes pá-
lyázatot indított az ÖC a TÁRS-pályázat előtt, és így segítette az iskolák 
felkészülését a projekt megvalósításában.

Több városban sikeres kórházi önkéntes program valósult meg, má-
sutt a kórházakba nem engedtek be tanulókat, azonban idősek ottho-
nában programokat szerveztek, szociális intézményben bevonták a 
gyerekeket a foglalkozásokba, állatmenhelyeknél, városgondozásban 
szolgálatot láthattak el. 

Általános tapasztalat, hogy a TÁRS-program sikere a programot megvaló-
sító pedagóguson múlik. Ha a pedagógust kedvelik, és a pedagógus öröm-
mel szervezi a programokat, akkor az önkéntes program is sikeres lesz.

Az intézmények nem mindenütt felkészültek önkéntesek fogadásá-
ra, nincsen önkéntes koordinátoruk, kevés a tapasztalatuk az önkéntes-
ség területén.

Jellemző tünet, hogy egyes fogadó szervezetek negatívan állnak a 
diák önkéntesekhez, mivel fiatalok, tapasztalatlanok, rövid időre jön-
nek szolgálatot ellátni.

Érdemes végig gondolni a programok szervezésekor, hogy az önkén-
tesek csoportosan vagy egyénileg végezzék az iskolai közösségi szol-
gálatot. Mindkét verziónak megvan a maga nehézsége és előnye is. A 
közösségi szolgálat keretében érkező csoportokat csak kevés szervezet 
tudja fogadni, sokkal több koordinálással jár, és szükség van egy olyan 
tevékenységre, melyben mindenki megtalálja a helyét; míg az egyéni 
közvetítés sokkal bonyolultabb és biztosan szükség van önkéntes ko-
ordinátori tapasztalatra, mely a pedagógusnak több idejét lefoglalja. 
Előnye viszont a csoportos szolgálatnak, hogy közösségi élményt is ad. 
Az élmények feldolgozása könnyebb csoportosan. Az egyéni szolgálat 
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előnye, hogy kevesebb kötöttséggel jár, személyre szabott lehet. A sze-
mélyes kapcsolat megteremtése nem okoz külön feladatot. Az egyéni 
szolgálat esetén is ajánlott párokba szervezni a diákokat.

III. Javaslatok az iskolai közösségi szolgálat bevezetésére 
magyarországon
Szeretnénk támogatásunkat kifejezni a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Ok-
tatásért Felelős Államtitkársága által megjelentetett vitairatban szereplő 
közösségi szolgálat program tervezett bevezetése kapcsán. Komoly ered-
ménynek értékeljük, hogy Magyarországon is bevezetésre kerül egy olyan 
program, mely általánosan lehetőséget biztosít a közoktatásban résztvevő 
diákok számára, a közösségi szolgálat programokban való részvételre. Ha-
zánkban és nemzetközileg is sokszorosan bizonyított tény, hogy az ilyen ön-
kéntes vagy közösségi szolgálat programok sokrétűen hozzájárulnak a fia-
talok személyiség- és készségfejlődéséhez, gyakorlati tudásuk bővüléséhez, 
melyek mind-mind elengedhetetlen feltételei a sikeres élet kialakításának. 

Ezzel együtt néhány szakmai szempont megfontolását javasoljuk a 
program későbbi részleteinek kidolgozása kapcsán:

n Javaslatunk, hogy lépcsőzetesen kerüljön bevezetésre a rendszer, mely 
első 3–5 évében - kísérleti jelleggel - fenntartja a válaszható (önkéntes) jelle-
get. Fontosnak érezzük, hogy a közösségi szolgálatba (vagy önkéntes progra-
mokba) való bekapcsolódás ténylegesen a diákok szabad választásán alapul-
jon. Néhány éves felkészülési időre szüksége van a fogadó intézményeknek 
és a pedagógusoknak is. Az iskolák az átmeneti idő alatt kialakíthatnák azt 
a széles tevékenységi kört, amelyből a diákok a kötelező bevezetéstől vá-
laszthatnának, ezzel a kötelezően szabadon választható tevékenységi körrel 
motiválttá téve őket. A bevezetésig tartó idő alatt is pozitív módon lehetne 
motiválni a diákokat (az érettségibe beszámítható extra pontokkal). A köte-
lező érettségi előfeltételként való bevezetés időpontjáig megfelelő országos 
képzési és módszertani rendszert kell felépíteni, mely a nagyvárosoktól a kis-
településekig biztosítja a programok megfelelő szakmai működtetését.

n Ahhoz, hogy a közösségi szolgálat programok minden érintett szem-
pontjából sikeresen valósulhassanak meg (az eddigi jó gyakorlatok példái-
ból is okulva, pl. TÁRS-program) a diákok tevékenységét megfelelő mentor 
kell, hogy támogassa. Ez a mentor lehet pedagógus vagy egy intézmény, ci-
vil szervezet munkatársa, önkéntese, de fontos, hogy legyen tapasztalata a 
fiatalokkal való foglalkozásban és lelkesedéssel forduljon a közösségi szolgá-
lat program felé. Az iskoláknak végig kell gondolniuk, hogy ki veszi le a terhet 
azokról az önkéntesekről, akik idősekkel, fogyatékosokkal találkoznak. Nem 
minden élethelyzetben lehet felkészültség nélkül beengedni gyerekeket az 
ilyen programokba. Szükség van mentorálásra, szupervízióra. A mentorok 
bekapcsolása a folyamatba a felelősségi kérdések miatt is fontos. Pontosan 
tisztázni kell, hogy a tevékenység végzése alatt elszenvedett káresetért, illet-
ve az esetlegesen a diákok által okozott kárért ki viseli a felelősséget.
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n Javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat maximált óraszáma 30 vagy 
40 óra legyen. Ezt a kísérleti időszak lezárulta után természetesen felül 
lehet bírálni.

n Javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat a középiskola utolsó három 
évében jelenjen meg. A 15 éves diákok már kellő felkészültséggel ren-
delkeznek, a legszerencsésebb időszak a 16–17. életév. Utolsó évben az 
érettségire való felkészülés köti le leginkább a diákok idejét.

n Nagyon fontos, hogy kellő szélességű spektrumot biztosítson az isko-
la a közösségi szolgálat programjai révén. A diákok érdeklődési körüknek 
megfelelően akár csoportosan, akár egyénileg be tudjanak kapcsolódni 
környezetvédelmi, kulturális, oktatási, szociális, szabadidős, sport vagy 
akár egészségügyi programokba. Ez a felsorolás nem lehet teljes, mert az 
élet majdnem minden terültén megjelenhetnek olyan fogadó szerveze-
tek, melyek alkalmasak lehetnek a diákok foglalkoztatásra. Ezzel párhu-
zamosan viszont meg kell határozni, hogy hol nem vállalhatnak feladatot 
a diákok. Melyek azok a fizikai, vagy lelki veszélyt jelentő tevékenységek, 
melyek elvégzése nem lehetséges a diákok által. Ennek meghatározása 
egy szakérői testület által történhet, mely taxatíve felsorolja a “tiltólistán” 
szereplő tevékenységeket (ilyen lehet a demens haldokló betegek ellátá-
sa, életveszélyes tűzoltó tevékenységben való részvétel, egészségkáro-
sodással járó katasztrófavédelmi feladatok ellátása).

n Javasoljuk megfontolásra a fogadó szervezetek, intézmények, egyházi 
szervezetek szűrését. Nem gondoljuk, hogy ennek egy bonyolult eljárás-
nak kell lennie, de mindenképpen meg kell arról győződni, hogy a fogadó-
helyek ténylegesen fel vannak készülve a diákok érkezésére. Erre alkalmas 
lehet egy online regisztráció, de ideális esetben ezt személyes látogatás 
is kiegészíti. (Erre jó példa lehet a Mobilitás által működtetett EVS fogadó 
szervezeti akkreditáció.) Az országban két megye kivételével működő Ön-
kéntes Centrum hálózat (a TÁMOP 5.5.2 Önindító Program révén) egy ilyen 
típusú feladat ellátásában szerepet tud vállalni, főként annak fényében, 
hogy a centrumok feladatai között szerepel a megyei fogadó szervezetek-
kel való kapcsolattartás, munkájuk szakmai támogatása.

n Érdemes megfontolni, hogy a fogadóhelyek rendelkezzenek a Kö-
zérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény sze-
rinti regisztrációval. Közel 2000 a Köt. hatálya alatt regisztrált fogadó 
szervezet van ma Magyarországon. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem 
csak e törvény hatálya alatt lehet önkénteseket fogadni, de talán en-
nek megkövetelése is növelné a programok kiszámíthatóságát és biz-
tonságát. Egy esetleges adatbázist össze lehetne kötni a NEFMI Esély-
egyenlőségi Főosztálya által fenntartott Köt. nyilvántartó adatbázissal. 
A közösségi szolgálat jogi környezetének megteremtése fontos lenne a 
2005. évi LXXXVIII. törvény módosításával.

n Javasoljuk, hogy az egyes iskolák szintjén kerüljön bele az iskolai 
pedagógiai programba a közösségi szolgálat, annak tevékenységi körei 
és az attól remélt eredmények.
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n Komoly nemzetközi szakirodalma létezik a közösségi szolgálat progra-
moknak. Javasoljuk, hogy ezeket térképezzék fel és megfelelő fordítások 
révén a középiskolák számára biztosítsák a megismerésre érdemes tudás-
tartalmakat. Esetleg egy külön honlap indítása is indokolt lenne, mely a 
modern webes alkalmazások révén akár szakmai közösség kialakítására és 
a tapasztalatokról szóló beszámolóra is lehetőséget biztosítana.

n A kollégiumok számára jó lehetőség a közösségi szolgálat szerve-
zése, ez lehetőséget teremt a kollégisták szabadidejének hasznos tar-
talommal való megtöltésére. Ehhez meg kell teremteni a szükséges fel-
tételeket a kollégiumi nevelők vagy koordinátorok számára.  

n Fontos, hogy az itt elindult folyamat ne álljon meg az érettségivel, 
és a felsőfokú tanulmányok során is folytatódhasson a közösségi szol-
gálat program, azért az intézmények plusz kreditprogramot kínáljanak. 
Csak ezen programok kiteljesedése révén válhat a közért való aktív 
cselekvés és az önkéntes szerepvállalás általánosan elfogadott érték-
ké a hazai társadalomban, melyre igazoltan nagyon szükség van, mert 
e nélkül a társadalmi tőke nem tud kellőképp megerősödni, melynek 
alapvető szerepe van a gazdasági fellendülésben is.

n Az iskoláknak szüksége van arra, hogy koordinációs tevékenysége-
ket láthassanak el, legyen olyan pedagógus szakember, aki ért a koor-
dinációhoz, a logisztika az iskola feladata. Az ÖC-k vállalni tudják, hogy 
szakmai hátteret biztosítsanak a programhoz, őket kérjék fel a felkészí-
tés, mentorálás, közvetítés megvalósítására. Az ÖC-k lehetséges szere-
pe a programban:

-  információszolgáltatás az önkéntességről, az Önkéntes törvényről, 
önkéntes lehetőségekről,

-  pedagógus továbbképzés önkéntes koordinátori kompetenciák fej-
lesztésében,

-  iskolai információs napok tartása a diákok számára – az önkéntes-
ségre való hangolás,

- önkéntesek közvetítése megfelelő fogadó helyszínekre,
- kapcsolattartás a küldő és fogadó szervezetekkel,
- a programok szakmai felügyelete,
-  az iskolák szakmai támogatása, hogy minden diák megtalálja a szá-

mára megfelelő tevékenységet,
- önkéntesek felkészítése, mentorálása, utánkövetése.

önIndító prograM koordInáló szervezet:
Önkéntes Központ Alapítvány.  
1053 Budapest, Múzeum krt. 23-25. IV/17.  
Tel: 06-1-457-06-18,  
E-mail: tornoczi.zsofia@onkentes.hu  
Honlap: www.onkentes.hu  
Kapcsolattartó: Tornóczi Zsófia



49

a
 M

ag
ya

r
 ö

k
u

m
en

ik
u

s 
se

g
él

ys
ze

r
v

ez
et

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Háttér
Az 1991-ben a történelmi protestáns egyházak alapításával létrehozott Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezet ma Magyarország egyik legnagyobb, 
nemzetközileg is elismert segélyszervezete, amely mind hazai mind pe-
dig nemzetközi szinten elismertséget szerzett. A Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet hazai szociális intézményeiben segíti a gyermekeket, krí-
zishelyzetbe került családokat, hajléktalanokat, szenvedélybetegeket és 
munkanélkülieket. A Segélyszervezet hazai területen folytatott szociális 
és fejlesztési tevékenységeinek elsődleges célkitűzése az, hogy szerepet 
vállaljon az állam és az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felada-
taiban. Intézmények létrehozásával, modellprogramok kidolgozásával cél 
az ellátások hatékonyabbá tétele, a prevenció biztosítása, valamint, hogy 
olyan társadalmi problémákra is válaszokat találjon, amelyre a mai szociál-
politika nem tud reális eszközöket biztosítani. A szolgáltatások tervezésekor 
kiemelt figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű gyermekek, akiknél a szer-
vezet elsődleges célkitűzése az, hogy minél korábbi életkorban nyújtson 
olyan szolgáltatásokat, melynek révén a kialakult hátrányok leküzdhetővé 
válnak. A szervezet fontos feladatának tekinti, hogy az általa kidolgozott, s 
a gyakorlatban jól működő modellprojektjei eredményeit minél szélesebb 
körben megismertesse, s mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek 
az eredmények a hazai szociális ellátórendszerbe beépülhessenek, s ezáltal 
a rászoruló rétegek érdekei jobban érvényesülhessenek, s esélyeik növe-
kedhessenek.

A Segélyszervezet és az önkéntesség
A Segélyszervezet szemléletformáló programjainak eredményeként, vala-
mint a hazánkat ért számos humanitárius katasztrófa következményként 
az évek során egyre több önkéntes jelentkező segíti, támogatja a szervezet 
munkáját. Különösen is jelentős az önkéntes segítők tevékenysége hazai 
humanitárius katasztrófák esetén (segélycsomagok összeállítás és kiosz-
tása, házak, utcák megtisztítása, helyszínen dolgozók élelmezése, stb.), 
de ugyanolyan fontos az önkéntes segítők jelenléte a hazai intézmények 
mindennapi életében is. Ezen önkéntesek egyrészt a vállalati szektorból 
érkeznek, az esetek nagy részében csapatépítő tréningjeik keretében tá-
mogatják a Segélyszervezet munkáját számos helyszínen, másrészt pedig 
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egyéni önkéntesek, akik egyénre szabott módon állnak egy-egy hátrányos 
helyzetű család, illetve gyermek mellé. Az önkéntesek szakszerű felkészíté-
sére és a Segélyszervezet több munkaágába történő bevonására a Segély-
szervezet nemzetközi partnereinek bevonásával hamarosan elkészíti az 
önkéntességre vonatkozó koncepcióját, amelyet az elkövetkező években 
alkalmazni kíván. 

Az önkéntes munka típusai:
1. Akciójellegű - pl. segélyáru lepakolása teherautóról, itt nagy szá-

mok is lehetnek: 10-20 főre is szükség lehet egy-egy alkalommal
2. Rendszeres, heti gyakorisággal támogató munka – gyerekfelügye-

let, gyerekfoglalkozás, korrepetálás, heti 2-4 fő (40 fős intézmény, 10-15 
gyerek/intézmény)

A Segélyszervezet intézményeiben a rendszeres önkéntes tevékeny-
ség minden esetben előre kidolgozott tematika szerint történik, amely 
biztosítja, a munka eredményességét:

Előkészítés, a diákok felkészítése: szemléletformálás az iskolában az 
intézmény

Vezetőjének segítségével osztályfőnöki óra keretében, amelynek 
elsődleges célja az előítéletek feloldása, a diákok érzékenyítése. Itt a 
diákok érzéseire koncentrálva a „másság” kérdése kerül előtérbe. A kér-
désről játékos formában beszélgetnek a diákok a csoportot vezető se-
gélyszervezeti munkatárssal. A foglakozás végére megfogalmazzák az 
önkéntességgel kapcsolatos céljaikat. A felkészítés része még a segít-
ségnyújtás etikai oldala: a „miért nehéz segítséget elfogadni?” kérdésre 
keresik a fiatalok a választ. A felkészítés időtartama optimális esetben 
2 x 1,5 óra.

Önkéntes tevékenység: kisebb csoportokban (3-4 diák, kétheti rend-
szerességgel) főként korrepetálásban (matematika, nyelvek) vesznek 
részt, valamint szabadidős tevékenységeket szerveznek a gyerekek-
nek.

Az önkéntes munka lezárása: a diákok a vezető segítségével meg-
nézik, mik teljesültek az elvárt célok közül.

További szempontok: 
n Fontos, hogy az önkéntes tevékenység rendszeres, előre tervezhető 

legyen.
n Fontos, hogy nagyobb létszámnál legyen az intézményben egy ki-

jelölt kontaktszemély –lehetőség szerint ne az a munkatárs, aki az isko-
lai előkészítő munkát végzi –, aki a munka során végig rendelkezésre 
áll, szervezi, támogatja az önkéntes tevékenységet.

n A program lezárásaként fontos a kiértékelés, az önkéntesek egy 
prezentáció keretében bemutatják az átélt élményeket a társaiknak.
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A Nagycsaládosok Országos Egyesülete

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult mintegy 150 
család részvételével, azzal a céllal, hogy a társadalomban a nagycsaládokat 
érő előítéleteket megpróbálja megtörni, és fellépjen azon intézkedések el-
len, amelyek hátrányos helyzetbe hozták a gyermeket nevelő családokat. 

A sokféle és folyton növekvő tennivaló között igyekszünk ragaszkodni 
azokhoz az alapvető értékekhez, amelyek mentén a NOE létrejött. Bőven van 
mit tennünk az egészséges családok létrejöttéért, azok megtartásáért, a jö-
vendő generáció erkölcsi neveléséért, a többgyermekes életforma társadal-
mi megítélésének megváltoztatásáért, azért, hogy a több gyermek vállalása 
ne jelentse automatikusan a szegénység, a lecsúszás, a nyomor vállalását.

Az Alapszabályban rögzített célok kezdettől fogva érvényesek, sőt 
egyre nagyobb jelentőséget nyernek:

n Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő 
generációért érzett felelősség erősítése,

n a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata,
n a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése.
A NOE tagjai azok lehetnek, akik
n háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel,
n az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik 

szerint részt vesznek azok megvalósításában.
A NOE pártoktól, felekezetektől, ideológiáktól mentesen tevékenyke-

dik, de minden esetben együttműködik magánszemélyekkel, szervező-
désekkel, illetve hatalmi tényezőkkel, amikor az egyesület értékrendje 
szerinti célok megvalósításáról van szó. A sokszínű tagságot összetartó 
közös érték a család. Tevékenységünk felöleli az emberi élet szinte minden 
területét. Ebből következően az egyesület igen szerteágazó kérdésekkel 
és problémákkal foglalkozik nap, mint nap. Mint kiemelten közhasznú 
szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartjuk a kapcsolatot, 
hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzánk fordul segítségért.

Az érdekvédelmi munkánk során kapcsolatot tartunk mindazon ál-
lami szervezetekkel, intézményekkel, kormányzati szervekkel, amelyek 
a családpolitikát, a szociálpolitikát, esélyegyenlőségi politikát, foglal-
koztatáspolitikát, az oktatást, a gazdasági és pénzügyeket irányítják, 
és igyekszünk a törvényhozást véleményünkkel, javaslatainkkal segíte-
ni. Törekszünk arra, hogy jelen legyünk azokban a civil testületekben, 
amelyek szintén hatással lehetnek a törvényhozásra. Igyekszünk rea-
gálni mindazokra a folyamatokra, amelyek körülöttünk zajlanak.
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Évente három nagyobb rendezvényünk van, amelyeken általában 
több ezer fő vesz részt. Kétévente családkonferenciákat rendezünk. 

Nem feledkezhetünk meg nemzetközi kapcsolatainkról sem. Ezek 
között kiemelkedő helyet foglal el a határon túli magyar családszerve-
zetekkel való együttműködés. 2001-ben létrehoztuk a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szövetségét.

Tagjai vagyunk több olyan nemzetközi szerveződésnek is, amelyek a 
családok, illetve a civil szervezetek fórumai. Alapítói vagyunk az Euró-
pai Nagycsaládos Szövetségnek (ELFAC).

Jelenleg a NOE-nak országosan 260 helyi szervezete, lassan 8 régió 
központja (Győr, Monor, Orosháza, Pécs, Püspökladány, Nyirád és Fót - 
Budapesten most alakítjuk ki), és egy országos titkársága van. 

A régióközpontokban és a titkárságon fizetett alkalmazottak, míg 
a helyi egyesületeinkben önkéntesek dolgoznak. Az iskolai közösségi 
szolgálat keretében történő diákok fogadása emberi erőforrást igényel 
a mi részünkről is, amit leginkább a titkárságon és a régióközpontok-
ban tudunk garantálni.

Ezekben az irodákban leginkább az alábbi közhasznú tevékenysége-
ket végezzük:

n Érdekvédelem, érdekképviselet:
n egyedi esetekben való konkrét segítségnyújtás, konzultációk intéz-

ményekkel, önkormányzatokkal és hatóságokkal;
n  országos szinten jogszabály-előkészítési munkában való nagyon 

aktív részvétel
n Tanácsadó szolgálatok: jogi, szociális, életvezetési, nevelési, egész-

ségügyi, építési, NOE-FON
n Fogyasztóvédelem: együttműködés fogyasztóvédelmi szerveze-

tekkel, közérdekű tudnivalók megjelentetése, egyedi esetekben segít-
ségadás.

n  Adományközvetítések lebonyolítása: ruházat, könyv, bútor, élelmi-
szer, háztartási fogyasztási termékek.

n  Kedvezményes (vásárlási-, üdülési-, szolgáltatási stb.) lehetőségek 
felkutatása és közvetítése.

n Színház- és hangversenyjegyek kedvezményes, illetve ingyenes 
közvetítése.

n Rendezvények szervezése és lebonyolítása (országos, régiós és he-
lyi rendezvények).

n Kapcsolattartás hazai és külföldi családszervezetekkel, hozzájárulás 
a Kárpát-medencei családszervezetek szemináriumainak megrendezé-
séhez, aktív részvétel az Európai Unió családpolitikájának formálásában 
való nemzetközi tanácskozásokon.

n Kapcsolattartás és együttműködés egyéb hazai civil szervezetekkel 
a civil társadalom közös ügyeiben.
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A felsorolt tevékenységekre ciklikusan, irodánként 2-3 embert tu-
dunk fogadni.

A helyi tagegyesületek önálló jogi személyek és helyi sajátosságok-
kal bírnak, legjellemzőbb tevékenységeik: adományosztás, nyári tábor, 
családi napok és karácsonyi ünnepség szervezése. Ezek a programok 
legtöbbször nyitottak mindenki számára, beleértve a sérült, sajátos ne-
velési igényű, vagy fogyatékkal élő személyeket is.

A 260 egyesületből 80-90 szervezetünk tudna fogadni önkénteseket 
évente 1, maximum 2 alkalommal, évente 1-2 főt. A rendelkezésre álló 
struktúra több diák fogadását jelenleg nem teszi lehetővé.

elérhetőségeInk: 
Levélcím: 1056 Budapest, Március 15. tér 8.  
E-mail: noe@noe.hu,  
Honlap: www.noe.hu 
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A Magyar Református Szeretetszolgálat

A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata a gyülekezetek, a 
közösségek diakóniai munkájára épül. Az intézményeinkben folyó szolgá-
latban számos elesett, nehézségekkel küszködő felebarátunknak tudunk 
segíteni. A 260 református szociális intézményünkben több mint 11000 
rászorulót támogatunk, többek között idősotthont, fogyatékkal élők ott-
honát, pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó szolgálatot, hajléktalan, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményt tart fent az MRE Szeretet-
szolgálati Iroda valamint a református gyülekezetek az ország számos 
pontján. Ezek mellett pedig saját segélyszervezetet hoztunk létre, Magyar 
Református Szeretetszolgálat néven.

A Magyar Református Szeretetszolgálat keresztyén hátterű, református 
alapértékekre épülő segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó segélyszervezet. 
Meggyőződésünk szerint világunkban az emberi élet képviseli a legnagyobb 
értéket. Ez a tény határozza meg fő célunkat is: a magunk humanitárius eszkö-
zeivel, a tudásunk legjavát adva, fajra, nemre, vallásra, politikai hovatartozásra 
való tekintet nélkül életeket mentünk. Hisszük, hogy az átláthatóan felhasznált 
anyagi támogatást, a kiosztott segélyeket, az alkalmazott orvosi segítséget tá-
mogatóinkkal együtt képesek vagyunk életté változtatni.

A magyar református Szeretetszolgálat állandó programjai:
nyIlas MIsI ösztöndíjprograM A program keretében anyagi támo-

gatást gyűjtünk magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki oktatási 
intézményekben tanuló tehetséges és szegény tanulók ösztöndíjára. 
Hisszük, hogy kevés segítség is elég ahhoz, hogy ezek a tanulók lehető-
séget kapjanak egy jobb és szebb életre.

 nyIlas MIsI karáCsonya - pakkot kaptaM! Sok gyermeknek ajándékok 
nélkül múlik el a karácsony. Ezen változtattunk támogatóinkkal. Mind-
ehhez egy cipődoboz is elég volt tele ajándékokkal, tele szeretettel. Az 
ünnepi időszakban 8.000-10000 karácsonyi ajándékdobozt juttatunk el 
magyarországi, felvidéki, erdélyi és kárpátaljai rászoruló gyermekeknek.

segíts gyógyulnI - életMentő egészségügyI prograM A „Segíts gyó-
gyulni” programban hazai, kárpátaljai és erdélyi kritikus állapotban 
lévő betegek magyarországi gyógyíttatására, egészségügyi segédesz-
közeik megvásárlására, beszerzésére gyűjtünk anyagi támogatást, mely 
felhasználását szervezetünk önkéntes orvoscsoportjával és a Bethesda 
Kórházzal együttműködve végezzük.
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szeretethíd prograM – tudatosságnövelő kaMpány az önkéntesség 
elterjesztéséért! Célunk, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében 
az ország minden területén munkálkodjanak kisebb-nagyobb csoportja-
ink szociális, fejlesztési vagy ökológiai területen, valódi segítséget nyújt-
va ezzel településeknek, intézményeknek, gyülekezeteknek.  A határo-
kon átívelő segítségnyújtással már három éve megmutatjuk, hogy egy 
közösség, ha összefog, mennyi jót tud tenni – mások és saját maga szá-
mára is. Az önkéntes programban lehetőség nyílt arra, hogy betekintse-
nek az idősek, vagy a fogyatékkal élők otthonaiba, gyermekotthonokban 
történő munkába és egy mosollyal vagy fizikai munkával szebbé tegyék 
a gondozottak napjait. 2011. május 20-21-én, a kétnapos kampány kere-
tében több mint 10000 személy vett részt az önkéntes akcióban.

alMa Mater prograM – oktatásFejlesztésI prograM Fontos straté-
giai partnert látunk oktatási intézményeinkben, mint hazánk és a fiatal-
ságunk jövőjének felelős építőiben. Ezen a területen közösek a céljaink, 
éppen ezért feladatunknak tekintjük az iskolák bútorokkal és tansze-
rekkel való támogatását.

könyvekkel a szórványokért Látva a határon túli szórványközössé-
gek és szórványiskolák magyar könyvekkel való ellátottságát, országos 
könyvgyűjtést kezdtünk, hogy nagy értékű könyvadománnyal ajándé-
kozzunk meg határon túli szórványokat.

Megtört kenyér prograM – rászorulók élelMezése A program ke-
retében étel- és élelmiszerosztást szervezünk természeti katasztrófák 
károsultjai, hajléktalanok valamint tartós szegénységben és kirekesz-
tésben élő magánszemélyek és családok részére.

Mentőöv prograM Hajléktalanokat segítő programunk keretében 
ételosztásokat, teajáratokat szervezünk.

van reMény! prograM A gazdasági válság által súlyosan érintett csa-
ládok és magánszemélyek megsegítésére létrehozott program, mely-
nek keretében élelmiszerrel, ruházattal, bútorokkal és rezsitámogatás-
sal segítjük az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülteket.

jótékonyságI akCIók A Református Bál, a Shirchadasj&Band koncert-
turné, a jótékonysági árverések bevételeit a cél szerinti tevékenység 
megvalósítására fordítja a szervezet.

Természeti katasztrófák utáni segélyezés:
Hazánkban és a Kárpát-medencében is tevékenykedik szervezetünk 

készenléti csoportja, mely viharkárok, árvizek és speciális mentést, hely-
reállítást igénylő helyzetekben kész és képes gyors segítséget nyújtani. 
A csoport élelmiszer- és ruhaosztást is tart egy-egy térségben az adott 
helyzetnek megfelelően. 2010. kiemelt fontosságú tevékenysége volt 
a januári Haiti földrengés utáni orvosi segítségnyújtás, a borsodi árvíz 
és az októberi vörösiszap-katasztrófa utáni segélyezési és rehabilitáci-
ós programok. Alapítványunk orvoscsoportja kész és képes a világ bár-
mely pontján 48 órán belül segíteni egy-egy esetleges természeti ka-
tasztrófa túlélőinek vagy járványos megbetegedések áldozatainak.
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A Magyar Református Szeretetszolgálati Iroda által kínált lehetősé-
gek az iskolai közösségi szolgálat keretében diákoknak:

A lehetséges területeket, melyeken az érettségi előtt álló diákokat 
alkalmazni tudjuk, szociális intézményeink kínálják. Az időseket, fogya-
tékosokat ellátó intézményeink, továbbá támogatószolgálataink, szen-
vedélybetegekkel, hajléktalanokkal, gyermekekkel foglalkozó szolgála-
taink a következő területeken várják az önkénteseket az ország számos 
pontján:

n technikai jellegű feladatok: fizikai munka, takarítás, parkrendezés, 
kerítésfestés, konyhai feladatok, étkezések előkészítése, karbantartás, 
vasalás, ételosztás, adminisztráció stb.

n gondozási területen: idősek látogatása, ételkihordás, beszélgetés, 
felolvasás, közös játékok, kézműves foglalkozások, sétáltatás, kulturális 
programok lebonyolítása, szabadidő szervezése, közösségi programok 
szervezése stb.

elérhetőségek:
Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Tel/fax: 1/460-0747
e-mail: szeretetszolgalat@zsinatiiroda.hu

Magyar Református Szeretetszolgálat
1146 Budapest, Hungária krt. 200.
Tel/fax: 1/273-0747
e-mail: mrsz@jobbadni.hu
honlap: www.jobbadni.hu
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Katolikus Karitász: Fiatalok – Felelősen

A Katolikus Karitász évtizedek óta keresi a mindennapi élet azon pontjait, ahol se-
gíthet a rászorulókon. Az immár országos hálózattal rendelkező szervezet hazánk 
minden pontján figyelemmel kíséri a nélkülözők, egyedülállók, idősek, betegek, 
szükséget szenvedők vagy éppen a természeti katasztrófák áldozatainak életét, 
mindennapjait, igyekezve megoldást találni problémáikra, anyagi és lelki támaszt 
nyújtani szükségleteik szerint. A szervezet a pillanatnyi segítségnyújtás mellett fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri a rászoruló családokat, embereket, ezzel is segítve 
őket, hogy életük ne csupán néhány órára, hanem hosszan tartóan változhasson 
meg. A karitatív munka – legyen szó bármely területről – komoly személyiségfor-
máló feladat, hiszen a másikra való odafigyelés, a türelem, a szeretet, valamint az 
áldozatos felelősségvállalás önkéntelenül is átszövik e szolgálatot. 

Feladatok, amelyek mindennaposak szervezetünkben és amelyekbe 
bárhol, bármikor, bárki bekapcsolódhat:

n idősek gondozása,
n beteglátogatás,
n adományok eljuttatása a rászorulók számára.
E feladatok segítenek megtanulni az önkénteseknek, hogy döntéseik fe-

lelősséggel járnak és észrevétlenül megtanítják vállalni is e felelősséget. A rá-
szorulókkal való folyamatos kapcsolattartás növeli a szociális érzékenységet, a 
másik iránti figyelmet, a felelős törődést. A fiatalok az önkéntes munkák során 
megismerhetik a nehéz vagy hátrányos élethelyzetben élő emberek életét, 
gondjait és örömeit egyaránt. Az adományok gyűjtése és szétosztása során 
megtapasztalhatják azt az élményt, amelyet a másoknak való adakozás jelent.

A Katolikus Egyház felépítéséhez alkalmazkodva, a Karitász hálózat egy-
házmegyei központokkal, valamint plébániai csoportokkal látja el minden-
napos feladatait. A helyi munkatársak szervezési feladatait országszerte 
önkéntesek segítik. Jelenleg mintegy 6-8000 önkéntes vesz részt a karitatív 
szolgálatban időszakosan vagy folyamatosan. Az érdeklődő fiatalok lakhe-
lyük szerint az egyes egyházmegyei központokban tudnak bővebb felvilá-
gosítást kapni a környéken vállalható feladatokról, a szükséget szenvedők 
problémáiról. Számos központban várják országszerte az önkénteseket, akik 
példaként szolgálnak, a cselekvő szeretet példájaként. Hiszen igazán segí-
teni csak szeretetből, szeretettel lehet. A prevenciós munkába szeretet-
tel várják a fiatalokat, ahol együtt – egymásért sokat tehetnek.

országos központ – ügyfélszolgálat Cím: 1111 Budapest, Bartók 
Béla út 30.Postacím: 1519 Budapest Pf. 239Telefon: 1 / 372-0910Telefax: 
1 372-0914 e-mail: office@caritas.org.hu 
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A Magyarországi Református Egyház  
Bethesda Gyermekkórházának tapasztalatai 
középiskolai diákok önkéntes munkájáról

1992 – az egyházi tulajdonba visszaállítás – óta kiemelt feladatunknak tekin-
tettük, hogy az önkéntes munkára jelentkezőket fogadjuk, számukra értelmes 
feladatot biztosítsunk, munkájukat nyomon kövessük, értékeljük. Az eltelt kö-
zel húsz év alatt egész önkéntes hálózat alakult ki a kórház körül, amelyben 
középiskolai és egyetemi diáktól nyugdíjasig, gyesen lévő anyukáktól a válla-
lati CSR programok miatt önkéntes munkát vállalókon át széles körből érke-
zők révén tettünk szert a kórházi önkéntességgel kapcsolatos tapasztalatokra. 
Végigjártuk az önkéntes-munka szervezésének fejlődési stádiumait, átéltük 
„gyermekbetegségeit” a spontán, mindenkit befogadó önkéntességtől a mai 
szervezett: rövid előképzést és szűrőket alkalmazó, a feladatokat logisztikailag 
előkészítő és szétosztó, önkéntesekért felelős munkatársakkal megerősített, 
szabályozott formáig. A szervezésben, szabályozásban nálunk is jelentős vál-
tozást hozott a 2005. évi LXXXVIII. törvény, amely a közérdekű önkéntes tevé-
kenység jogi hátterét teremtette meg. Leglényegesebb eleme, hogy az önkén-
tes munkát az intézménnyel kötött jogviszonyként kezeli, ennek megfelelően 
az önkéntessel személyre szóló szerződést kell kötni, amely tartalmazza az ön-
kéntes tevékenység tartalmát, ellátásának helyét, és az önkéntes tevékenység-
re fordítandó időt és a pihenőidőt.

Az érintett korcsoport, a 12 – 18 éves középiskolai diákok önkéntes 
munka vállalására jellemző, hogy mögötte egy lelkes tanár, osztályfő-
nök, cserkészcsapat vezető, lelkész, ifjúsági vezető, stb. áll, aki a gyere-
kekben az érdeklődést felkelti és kezdeményező a kapcsolatfelvételben. 
Az egyéni jelentkezés ebben az életkorban ritka, de előfordul: az egyéni 
vállalkozó kedv általában a csoporttal végzett munka közben szerzett 
jó tapasztalatokból, vagy családi indíttatásból származik. Az évek során 
rendszeres kapcsolatunk alakult ki azokkal a középiskolákkal, amelyektől 
önkéntes diákcsoportokat fogadtunk. A Baár-Madas Református Gimná-
zium, a Patrona Hungariae, a Szentendrei Ferences Gimnázium, a Szent 
Imre Gimnázium, a Piarista Gimnázium, a Sylvester János Protestáns 
Gimnázium és a Julianna Református Általános Iskola évről-évre kiállít 
egy-egy 10-25 fős diákcsoportot kórházi önkéntes munkára. Tudomá-
sunk szerint ezek az iskolák a Baár-Madas Gimnázium kivételével nem 
a TÁRS-program keretében, hanem saját pedagógiai programjuk, vagy 
egyéni tanári kezdeményezés nyomán kerestek velünk kapcsolatot.
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Milyen programot és feladatokat kínálunk nekik? Az önkéntes 
munkára jelentkező diákcsoportok fogadása sohasem korlátozódik 
csupán magára a tényleges munkára. Fontos szempontnak tartjuk, 
hogy valódi kapcsolat jöjjön létre és a diákok képet kapjanak a kór-
ház történetéről, hétköznapjairól azért, hogy lássák és értsék segítő 
munkájuk jelentőségét és hozzájárulását annak az intézménynek az 
értékeihez, amelynek fizikai-lelki erejüket adják. Nagyobb csoport 
esetén kézenfekvően adódik valamilyen csoportosan elvégezhető 
fizikai munka. Például szezonális vagy rutin kertészeti munkák, ud-
varrendezés – takarítás, kerítés vagy egyéb felületek festése, raktár-
rendezés – takarítás, anyagmozgatás, stb. Csoportmegosztás, vagy 
kisebb csoportok esetén lehetőséget teremtünk a betegek és hoz-
zátartozóik közvetlen segítésére. Például segítés a portaszolgálatnál 
(betegek és hozzátartozók útbaigazítása, helyszínre kísérése), vára-
kozókkal való foglalkozás, kapcsolatteremtés ambulanciákon (játszó-
sarok), ágy melletti foglalkozás (olvasás, beszélgetés, bábozás, játék). 
A diákcsoportokat minden alkalommal tanár vagy a szervező felnőtt 
kíséri. Ettől függetlenül a kórház részéről egy munkatársunk fogadja 
és irányítja az önkéntes tevékenységet. Jelen lehetőségeink szerint az 
önkéntes munka szervezésében, összefogásában, az akciók lebonyo-
lításában fő tevékenysége mellett mindkét telephelyünket beleértve 
2 munkatársunk vesz részt, további 2 munkatárs szintén egyéb mun-
kája mellett alkalmilag nyújt segítséget az önkéntes programokhoz. 
Biztosítjuk a munkavégzéshez szükséges szerszámot, anyagot, az át-
öltözéshez szükséges helyiséget, ágy melletti szolgálatnál szükség 
esetén a megfelelő ruházatot. Az egyéb önkénteseink foglalkoztatása 
mellett iskolai félévenként 3-4 diákcsoportot tudtunk fogadni, alkal-
manként 2-4 órás időkeretben, az egyéni és ágy melletti vagy ambu-
lanciákon végzett szolgálatban 2-4 fő vett részt alkalmanként 1-1,5 
órában.

Csak részben kapcsolódik a diák önkéntességhez részvételünk a fa-
kultatívan választható diakónia – ápolástan középszintű érettségire fel-
készítő tantárgy oktatásában. Ennek keretében immár 10 éve fogadunk 
11-12. évfolyamos diákokat, akik a tantárgy gyakorlati részét: a beteg 
környezetének elrendezése; kommunikáció; kényelembiztosítás, moz-
gatás; mosakodás, fürdés, ruházkodás; táplálkozás segítése, aktív pihe-
nés segítése, stb. tanulják nálunk havonta egy szombatjukat áldozva 
fel. Ebben az esetben is szaktanári és a kórház részéről szakmai vezető 
irányításával végzik munkájukat.

A diákok önkéntes munkájának értékelése az utóbbi esetben az 
érettségi vizsga gyakorlati részéhez szükséges érdemjegyben fejeződik 
ki. A diákok ebben az esetben önkéntes munkájukról naplót készítenek, 
amelyhez szintén értékelést ad a velük foglalkozó, őket fogadó munka-
társ. A csoportos önkéntes munka esetében a visszajelzés a munka-
végzést követő – nem egyszer szerény megvendégeléssel egybekötött 
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– beszélgetésen azonnali. A diákok beszámolnak személyes élményük-
ről, az őket fogadó munkatárs pedig értékeli az elvégzett munka mi-
nőségét, eredményét. Egyéni önkéntesség esetében az önkéntesekért 
felelős munkatárs követi nyomon és értékeli szóban a munkát.

Összefoglalva a középiskolai diákok önkéntes munkájában szerzett 
tapasztalatainkat, a következő megállapításokat tesszük:

n A diákok önkéntes munkájának lényege, hogy önkéntességen ala-
pul. Ebben az esetben teljesül, hogy a munka elvégzését követően az a 
diákok élménye: hogy bár áldozatot hoztak, az értékesnek bizonyult.

n A fogadó intézménynek számolnia kell azzal, hogy a diákok önkén-
tes munkájának megszervezése többletfeladat. Biztosítania kell a cso-
portot fogadó munkatársat, munkatársakat, a fogadásukhoz szükséges 
helyet, a munkához szükséges eszközöket, anyagot, felügyelnie és irá-
nyítania kell a végzett munkát, mindezt a kísérő pedagógussal előre 
egyeztetve és vele együttműködésben. (A Bethesdában a kb. 70 állan-
dó önkéntes, és az alkalmi önkéntes munkát végzők - 2010-ben kb. 250 
fő - összefogását bírja el 2 munkatárs egyéb feladatai mellett 2 további 
alkalmi segítséggel. Ennél többet időben és erőben nem tudnak, de 
nem is volna érdemes fölvállalni.)

n Csoportos önkéntes munkánál a küldő szervezettel, egyéni munka 
esetén a diákkal személyesen a jelenlegi törvényi szabályozás szerint 
szerződést kell kötni. Ez adminisztrációs kötelezettséget, nyilvántartás 
vezetésével jelent többletfeladatot.

n A diákok akkor végzik szívesen és odaadással a munkát, ha arra 
ténylegesen szükség volt. Ez a menedzsmenttől előre gondolkodást, 
munkaszervezést és tervezést kíván. A diák önkéntes munka befogadá-
sa és tartalommal megtöltése egyébként is csak ott lehet érdemi, ahol a 
vezetés és a munkatársak az egyes szervezeti egységekben motiváltak, 
és támogatják ezt a tevékenységet. Ágy melletti segítésénél mindig 
nagy körültekintést és előkészítést kíván az ápolók előzetes felkészíté-
se és bevonása.

n Egészségügyi intézményben problémássá teszik a diák önkéntes 
munka szervezését, különösen a rendszeres ágy melletti vagy a beteg-
terekben végzett szolgálat esetén, a járványügyi követelmények telje-
sülése, illetve a szezonálisan jelentkező járványok alatt a teljes, vagy 
részleges látogatási tilalom.

n Számolni kell azzal, hogy a törvénytervezetben elképzeltek szerint 
nagyságrendekkel megnő a diák önkéntes munkára jelentkezők száma, 
mégpedig más önkéntes munkát végezni kívánó csoportok „konkuren-
ciájaként”. Különösen a vállalati CSR részeként megvalósuló önkéntesség 
miatt jelentkeznek egyre többen a már aktív önkéntesek mellet, így a be-
fogadó intézmény adott létszám fölött telítődve, nem tud feladatot adni.

Dr. Velkey György, főigazgató
Rideg Gyula, kórházlelkész
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A kapcsolatteremtés ajándékai
Fogyatékos kisgyermekek és idős emberek gondozása

A program célja: 
Célunk a projekt megvalósítása során a segítséggel élő, segítségre szoru-
ló emberek helyzetét velük együttműködve, közös tevékenység során úgy 
változtassuk meg, hogy elszigeteltségük csökkenjen. Új kapcsolataik kelet-
kezzenek, ezáltal életminőségük javuljon. Az együttműködés során fejlőd-
jenek az önkéntesek szociális kompetenciái (együttműködés, probléma 
megoldás, döntéshozatal stb.); érvényesüljön a kölcsönösség elve, a part-
neri viszony minden résztvevő (diák, tanár, együttműködő intézmények) 
között; a projekt fenntartható legyen. 

keretek:
A program az „Esély” Pedagógiai Központban és az Életfa Idősek Otthoná-
ban zajlott 3 hónap alatt 16 diák, 1 koordinátor pedagógus, 1 mentor, szak-
mai segítő pedagógus (10. évfolyamos) részvételével. A 30 órás program-
ból 5 órát felkészülésre, 20 órát az alaptevékenységre, 5 órát értékelésre 
fordítottak.

A proramok leírása: 
1. Az Esély Pedagógiai Központban óvodai, általános iskolai és szak-

iskolai képzés folyik. Az együttműködésben partnerként az általános 
iskola alsó tagozata (3., 4. osztály) vett részt, ahol sajátos nevelési igé-
nyű, enyhe értelmi fogyatékos, a pszichés fejlődés zavarával küzdő, ér-
telmileg akadályozott és a többiekkel együtt nem oktatható tanulókkal 
foglalkoznak. A diákok vállalták értelmi, testi vagy egyéb fogyatékos-
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sággal élő 6-8 éves gyermekek szabadidős tevékenységének szervezé-
sét és lebonyolítását egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében a 
Központban. Ez az elfoglaltság teret és lehetőséget teremtett a sajátos 
problémákkal élő gyermekeknek az egészséges társaikkal való talál-
kozásra. A diákok beszámolóiból kiderült, hogy feltételezésünk helyes 
volt: a fogyatékkal élő gyermekekkel végzett önkéntes munka elfoga-
dóbbá, megértőbbé tette fiataljainkat azok iránt, akik valamiben má-
sok, mint ők. 

2. A békéscsabai Életfa Kistérségi Idősek Otthona kertvárosi részé-
ben található, ahol jelenleg körülbelül 100 ember ellátását biztosítják 
2, illetve 3 fős lakrészekben 24 órás ápolói felügyelettel. A bentlakásos 
ellátás mellett idősek és fogyatékkal élők nappali ellátását is végzik. A 
másik vállalt feladat volt az idősek otthonában élő, magányos, mozgá-
sukban korlátozott emberek látogatása, segítése az Idősek Otthoná-
ban. A programban részt vevő diákok közül sokan most tapasztalták 
meg először, milyen az idős, beteg, elesett ember élete, és mit jelent a 
velük való találkozás. Kevés családban élnek együtt az idősekkel, nem 
ismerik, nem értik egymás problémáit. Több diák is megfogalmazta, 
hogy az idősek szomorú, tragikus élményei, életük nehézségeiről szóló 
beszámolói érzelmileg gazdagították őket. 

A feladatok felosztása a résztvevők között: 
Az intézmény vezetője
n  megállapodást kötött az együttműködésben részt vevő két intéz-

ménnyel 
A koordinátor pedagógus 
n  az iskola vezetőjével együttműködve felvette a kapcsolatot az in-

tézményekkel 
n  a diákokkal és a részt vevő intézmények képviselőivel együtt meg-

tervezte az önkéntes munka tartalmát 
n  megtervezte a költségvetést és elkészítette a pályázatot 
n  a projekt megvalósítása során jelen volt, segített, értékelt 
n  kapcsolatot tartott a partner intézményekkel és az önkéntesek szü-

leivel 
n  a program végeztével elkészítette a beszámolót. 
A mentor 
n  az ötórás felkészítés keretében fejlődéslélektani ismereteket nyúj-

tott a kisgyermekkor és az időskor sajátosságairól, a sajátos nevelé-
si igényű gyermekek jellemzőiről, szociális érzékenység fejlesztése 
célját szolgáló foglalkozást szervezett 

n  esetmegbeszéléseket tartott havonta, összesen három alaklommal 
n  a program végén részt vett a tapasztalatok összegzésében. 
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A programnak az együttműködő intézményekre  
és az iskolára kifejtett hatása 
Intézményünk, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium célja a TÁRSa-
dalmi Szolidaritás programjához való csatlakozással az volt, hogy megala-
pozzuk a diákok által végzendő önkéntes segítő szolgálat rendszerét olyan 
helyzetek és lehetőségek teremtésével, melyekben diákjaink szabad aka-
ratukból, egyéni választás alapján folyamatosan tevékenykednek a köz-
vetlen környezetükben felmerülő valós problémák megoldása érdekében. 
Olyan színteret kerestünk, mely alkalmas a fenti cél megvalósítására. Így 
esett a választás az Esély Pedagógiai Központ és az Életfa Idősek Otthona 
intézményeire. Mindkét helyen rendkívüli módon örültek jelentkezésünk-
nek, értelmét látták az együttműködésnek, és segítettek tartalommal meg-
tölteni a pályázati programunkat. A közel három hónapon át tartó munka 
során szorosra fűztük az együttműködés szálait. 

Az Esély Pedagógiai Központ alsó tagozatosai látogatást tettek gim-
náziumunkban tanítóikkal, megismerték iskolánkat. 

n  A segítő diákok személyében olyan típusú ismeretségekre tettek 
szert, melyek korábban hiányoztak. 

n  Bővültek intézményük külső kapcsolatai. 
A programnak az Életfa Idősek Otthonára gyakorolt hatása elsősor-

ban az egyéni kapcsolatokban fontos. 
n  Az idősek megismerhettek néhány szolgálatkész, segítő szándékú 

fiatalt, akik önzetlenül, apró jócselekedetekkel igyekeztek minden-
napjaikat kellemesebbé tenni. 

n  Közben iskolánk rendezvényeiről tájékoztattuk őket, ezekre ven-
dégként hívtuk, felkeltettük érdeklődésüket irántunk, és ezt az ér-
deklődést fenn kívánjuk tartani a későbbiekben is rendszeres infor-
mációcserével.

A program hatása intézményünk jelenlegi életére  
és jövőjére igenjelentős. 

n  A program eseményeiről folyamatosan tájékoztattuk a sajtót, Or-
szágos TV csatorna készített a munkánkról riportfilmet, így iskolánk 
ismertsége nőtt, a rólunk kialakított kép gazdagodott. 

n  Hatással volt hagyományainkra oly módon, hogy a minden évben 
megrendezésre kerülő diáknapok programjába bekerült a közösségi 
szolgálat gondolata, megjelent a rendezvényekben, és egy új kezde-
ményezésnek (könyvgyűjtés a rászorulóknak) is apropója lett. 

n  A helyi híradások (faliújság, iskolarádió hirdetése, honlap) is segítettek 
a közösségi szolgálat gondolatát elterjeszteni az intézményen belül. 

n  Továbbtanulási tájékoztatónk a közösségi szolgálat lehetőségének 
említésével gazdagodik, jövendő kilencedikeseink számára megad-
juk a lehetőséget a csatlakozásra. 
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n  A későbbiekben mindkét intézményre partnerként tekintünk, rendez-
vényeinkre meghívjuk, fontos eseményeinkről tájékoztatjuk őket. 

n  A program erénye az önkéntesség volt. Minden jelentkező sza-
bad akaratából, örömmel vett részt a munkában. Az önkéntesség 
gondolata mellett az eredményesség érdekében fontosnak tarjuk, 
hogy folyamatosan, egyszerre arányosan elosztott időbeosztással, 
esetleg egész tanéven át teljesítsék az elfogadható mértékű (p1. 30 
óra) közösségi szolgálatot. 

a segítő tevékenységek leírása:
pedagógiai központ
n  Segítségnyújtás az önkiszolgálásban
n  Szabad idős tevékenységek (fejlesztő játékok, sport programok, ját-

szóház, vetítés, mesélés)
n  Közös részvétel iskolánkban a Tolerancia Nap rendezvényein

Idősek otthona
n  Ismerkedés a számítógéppel
n  Közös játék, vetélkedő
n  Műsoros program
n  Beszélgetés
n  Környezetrendezés, kertészkedés, virágültetés
n  Apróbb vásárlások, beszerzések

Az eredmények:
A program teljesítése során fiataljaink új ismeretségekre tettek szert, új ba-
rátokat szereztek olyan közegből, amely addig ismeretlen volt számukra, 
és amely barátságokat korábban elképzelni sem tudták volna (fogyatékos 
kisgyermek, idős bácsi, néni). Ezek a barátságok elképesztő mértékben 
gazdagították érzelmi életüket, ahogy ez az esetmegbeszélések és az ér-
tékelés során kiderült.

Megtanulták, hogy az önkéntes munka nem valami megszerzése 
vagy valami elkerülése érdekében végzett munka, hanem szolgálat, 
értékálló, karitatív és önakaratból, fizetség nélkül végzett tevékenység. 
Együttműködő, problémamegoldó, döntéshozó képességük fejlődött, 
megtapasztalták, hogyan lehet közösségben, a közösség érdekében 
cselekedni, növekedett felelősségérzetük, és mindezeken túl, megis-
merték és megtapasztalták az érzést, hogy „jót tenni jó”.

Gondolatok a tárS–programban való részvételről, a lebo-
nyolításról, hatásáról
Iskolánk, a Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium összetett intézmény-
ként (általános iskola és hatosztályos gimnázium) fennállásának 25 éve 
alatt arra törekedett, hogy magas szintű nevelő-oktató munkával felkészít-



65

a
 k

ap
c

so
la

tt
er

em
té

s 
aj

án
d

ék
ai

se növendékeit az eredményes továbbtanulásra, lehetőséget teremtsen a 
sikeres nyelvvizsgák megszerzésére, ezen felül támogassa a tartalmas sza-
bad idő eltöltésre vonatkozó tevékenységeiket (zenetanulás, sport stb.) is. 
Ugyanakkor szükségét éreztük annak, hogy más típusú elfoglaltságokra is 
felhívjuk diákjaink figyelmét. 
Ezért örültünk különösen a nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért fele-
lős államtitkársága által kiírt pályázati lehetőségnek.

Engem, mint 10.-es diákok osztályfőnökét kellemes élményként ért, 
hogy az első hívó szóra igen sok diák, az osztály fele jelentkezett, és 
valamennyien kitartottak a program végéig. A szülők szintén lelkesen 
fogadták a lehetőséget, egyetértettek azzal az érveléssel, hogy szükség 
van ilyen irányú élményekre, és belefér gyermekeik idejébe néhány órá-
nyi önkéntes munka.  A program ismertetése során a diákok ötletbörze 
formájában rengeteg lehetőséget említettek a segítő munka megvaló-
sítására, és az így elkészült problémalista alapján aztán együtt válasz-
tottuk ki a fogyatékkal élő gyermekek, valamint a magányos idősek 
támogatásának feladatát. Azért is választottuk ezt, mert ilyen jellegű 
munkát már végeztek korábban, volt tapasztalatuk, biztosak voltunk 
abban, hogy a rendelkezésre álló tudást fel tudják majd használni. 

A segítést más intézményekkel (speciális iskola, idősek otthona) 
együttműködve kívántuk megvalósítani, mert fontosnak tartottuk, 
nemcsak azt, hogy a diákok közösen tevékenykedjenek, de azt is, hogy 
munkájuk ne csak egyéneket, de közösséget is érintsen. A jelentkezők 
egyik fele a gyerekekhez, a másik fele az idősekhez járt.

Az intézmények lelkesen, hatalmas örömmel fogadták a fiatalokat, 
és saját ötleteikkel, kívánságaikkal segítettek megtölteni a programot 
tartalommal.

A fogyatékkal élő gyermekeknél egyértelműen az volt a kívánság, 
hogy a délutáni felkészülés, a másnapra való tanulás után heti rendsze-
rességgel szabad idős tevékenységet szervezzenek a diákok, közösen 
játsszanak, sportoljanak. Mindkét fél (segítők és segítettek) időbeosztá-
sa azt tette lehetővé, hogy hetente egyszer, két-két órára tudjunk men-
ni. Volt, hogy körbe ültünk, közösségi játékot játszottunk, társasjátékot, 
fejlesztő játékokat vittünk, játszóházat szerveztünk, és volt, hogy meg-
hívtuk hozzánk, a Belvárosiba egy olyan rendezvényre (Tolerancia Nap) 
melynek célja szintén az volt, hogy diákjaink tapasztalják meg, milyen 
nehézségekkel szembesülnek a fogyatékkal élők. Diákjaimnak nagy él-
mény volt (írtak is róla) megtapasztalni a kicsik örömét, amikor meg-
érkeztek egy-egy alkalommal, a ragaszkodást, ahogyan várták őket, az 
elszontyolodást, hogy véget ér a program, és esetleg nem jönnek már 
olyan gyakran.

Az idősek otthonában kétféle segítséget ajánlottak a diákok: segíte-
nek egy-egy idősnek például takarítani, megtanítják netezni, ha kéri, 
vagy egyszerűen csak beszélgetnek vele. Volt, amikor a közösségnek 
nyújtottak valamit: kertészkedtek, rózsát ültettek, vetélkedtek, éne-
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keltek, gitároztak. Míg a kisgyerekeknél az öröm, a ragaszkodás volt a 
meghatározó élmény, a másik helyszínen sokszor az idős ember tragi-
kus élete, múltja, jelene gondolkoztatta el az önkéntes diákot.  

Nem felkészületlenül kerültek a diákok a közösségekbe, mert a prog-
ram mentora, az iskola mentálhigiénés szakembere alapvető pszicho-
lógiai ismereteket nyújtott a felkészüléskor és a program teljesítése fo-
lyamán megbeszélték az esetlegesen felmerülő problémákat.

Diákjaink jól vizsgáztak a közösségi szolgálat teljesítése során együtt-
működésből, problémamegoldásból, szervezésből, és nem utolsósor-
ban kitartásból. Szociális kompetenciáik fejlődtek, új kötődések szü-
lettek, megtanultak kapcsolatot teremteni más korosztályhoz tartozó, 
más életminőségű emberekkel. Önbizalmukat növelte, hogy segítő 
tevékenységükről elismerően szóltak a rádióban, televízióban, írtak a 
helyi sajtóban, és az iskolai rendezvények nyilvánossága előtt példa-
ként beszéltek róluk.

Úgy tervezzük, kapcsolatban maradunk a segítettekkel, a sikeres ren-
dezvényeket, találkozókat (játszóház, vetélkedő stb.) a következő tan-
évben megismételjük. A programban részt vett diákok a gimnázium 
többi osztályközösségének is bemutatják munkájukat azzal a céllal, 
hogy motiválttá tegyük őket hasonló tevékenységek végzésére. 

 Kesiár Tamásné, 
program koordinátor pedagógus

Válogatás a közösségi szolgálatot végző diákok által  
az esetmegbeszéléseken  
és az értékeléskor elhangzottakból

a Fogyatékkal élő gyerMekeknél:
lIlla: Amikor először ott voltunk, körbe ültünk, dobtuk a labdát. Egy kisfiú ne-
kem dobta, és aztán amikor újra rá került a sor, újra nekem dobta, ráadásul a 
nevemet is megjegyezte. Ez nagyon jólesett.
ádáM: Időnként iszonyatosan fáradt voltam, azt gondoltam, semmi kedvem 
ehhez az egészhez, de menni kellett, ha már vállaltam. Aztán ott egyszer csak 
azt vettem észre, hogy jó a kedvem, élvezem, egyszóval feltöltődtem.
dávId: Nem is értem, miért mondják, hogy fogyatékos… Nem is látszik raj-
tuk… Normálisnak látszik, pont, mint más.
MarIanna: Önkéntes munka? Miért hívják ezt munkának? Nekem szórakozás, 
kikapcsolódás volt.

az Idősek otthonában:
anett: A kertrendezés során megtanított egy néni kapálni. Én még eddig sose 
kapáltam. Anyukám volt a legboldogabb, amikor elmondtam, hogy megta-
nultam kapálni.
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barna: Nem az élet nagy dolgairól beszélgettünk, de mégis tanulságos volt.
szIlvI: János bácsi azt kérte, hogy tanítsam meg az internet használatára. 
Nem voltam biztos magamban, szinte nem is hittem, hogy ez nekem menni 
fog, és én még talán jobban örültem, mint ő, amikor kiderült, hogy tud netezni 
az unokájával. 

katI: … bolondoztunk, mintha egy korosztály lennénk…
nórI: Ica néni barátommá vált. Ő annyi mindent megtapasztalt. Nekem 

még nem volt tragikus élményem, neki volt. Elmesélte, hogy mit élt át az 
agyvérzése után. Furcsa ezt mondani, de érzelmileg valami pluszt adott 
nekem.

Válogatás a diákok írásos beszámolóiból
rézI: Mióta elkezdtük az Életfa látogatását, két alkalommal jártunk ott. 
Először ismerkedtünk. Az intézmény dolgozói képeket vetítettek nekünk, 
hogy betekintést nyerhessünk az idősek itteni életébe. Mindannyian figyel-
mesen hallgattuk, ahogy az ápolók a lakók mindennapjairól beszélnek, va-
lamint a megannyi eseményről, jeles napok megünnepléséről, különböző 
vetélkedőkről és játékokról. 

Úgy tűnt, az Életfában a lakók és a gondozók hatalmas szeretettel és 
örömmel fogadták a segítségünket, a találkozó második felében pedig 
ismertették igényeiket, óhajaikat. Megbeszéltük, milyen fajta segítség-
re lenne szükségük. Feltűnt, hogy legtöbbjüknek nagyon fontos a szá-
mítógép, az internet használatának megismerése. Persze, érthető, hogy 
lépést szeretnének tartani a korral, és szeretnék kihasználni az internet 
nyújtotta lehetőségeket, melyek által korlátlanul léphetnek kapcsolat-
ba rokonaikkal. 

Az osztálytársaimmal mosolyogva hallgattuk, hogy mennyire lelke-
sen beszélnek a jövőbeli és velünk kapcsolatos terveikről, miszerint a 
jó időben együtt végezhetünk velük kerti munkát, valamint vetélkedő-
ket, szabadtéri játékokat is játszhatunk. Ahogyan sorra számba vettük a 
jövendőbeli teendőket, például könyvespolcok letakarítását, és a köny-
vek rendszerezését, rögtön akadtak jelentkezők.

A következő alkalommal, immár tanári és gondozói felügyelet nél-
kül látogattunk el hozzájuk egy munkaszüneti napon. Előzőleg tett ígé-
retünkhöz híven, miszerint valamikor tartunk egy éneklős, zenés dél-
utánt, két gitárral és megannyi dallal érkeztünk, és ez láthatóan nagyon 
jó kedvre derítette őket. Kukoricát pattogtattunk, együtt énekeltünk, és 
nagyon jólesett, hogy egy-egy dal után tetszésüket nyilvánították, sőt, 
egyik-másik dalból ismétlést is kértek, mi pedig vidáman énekeltünk 
újra és újra.

zsolt:  A programról az osztályfőnökömtől hallottam először. Önkén-
tes segítő munkára várta a jelentkezésünket, amiről a legelején még 
igazán pontos elképzelésünk nem is volt. Többen beszéltünk róla, és 
úgy gondoltuk, hogy szívesen kipróbálnánk.
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Hamar kiderült, hogy két lehetőség közül lehet választani; az egyik 
az volt, hogy sérült gyerekekkel foglalkozzunk, a másik eshetőség, idős 
emberek segítése. Én a szüleimmel megbeszéltem, és az ő tanácsuk-
ra, főként édesanyám javaslatára az utóbbi mellett döntöttem. Az idős 
emberekkel való bánásmóddal kapcsolatban már volt tapasztalatom, 
mert sokat segítettem eddig is a dédszüleimnek.

Igazából nem volt semmilyen elvárásom, nem tudtam, mi fog tör-
ténni, miben kell majd a segítségükre lennem. Az első benyomásom a 
velük való első találkozáskor kellemes csalódás volt. Úgy gondoltam, 
hogy üresen telnek napjaik, ehhez képest azt láttam, hogy aktívan te-
vékenykednek a legtöbben, a környezetük is rendezettebb volt annál, 
amit vártam.

Voltak olyan alkalmak, amikor csoportban mentünk. Ezek közül a 
két legemlékezetesebb az volt, amikor a kertben segítettünk ásni, ge-
reblyézni, virágot ültetni, kapálni. Nekem ez nem jelentett különösebb 
problémát, ugyanis már ezelőtt is sokat kertészkedtem, viszont vicces 
volt figyelni a többieket, ahogy az idősek tanítják őket. Persze nekem is 
adtak egy–két tanácsot, amit meg is fogadtam. A második alkalommal 
ráadásul riportot is készített velünk az egyik TV-csatorna riportere.

Nemcsak a csoporttal, hanem egyedül is jártam, miután megismer-
kedtem Margit nénivel. Ez úgy történt, hogy megkérdezett, értek-e a 
számítógéphez. Kiderült, hogy számítógépen tartja a kapcsolatot a 
távol élő családtagokkal, de nem mindent ért még vele kapcsolatban, 
és szeretné jobban megtanulni a használatát. Már az első alkalommal 
megbeszéltem vele, hogy segítek az internetezésben. Hetente mini-
mum egyszer, de néha többször is jártam hozzá, és ő addigra begya-
korolta az előző alkalommal vett „leckét”. Habár nem minden sikerült 
neki elsőre, de végül mindent elsajátított. Igaz, a fő cél az internetezés 
tanulása volt, de segítettem neki másban is. Növényeket ültettünk, sza-
porítottunk, és még cseréltünk is, amik az óta is élnek és virágzanak! A 
legextrémebb eset az volt, amikor kihívott rendbe tenni a szülei sírját, 
de ez sem volt rossz élmény.

A program még nem zárult le, még fogunk találkozni. Azt nem tu-
dom, hogy utána is kéri-e a segítségemet, de ha igen, akkor biztosan 
megyek hozzá még a későbbiekben is. 

szabIna: Én a békéscsabai Életfa Idősek otthonába járok az osztálytár-
saimmal. Az idős néniknek, bácsiknak segítünk, vagy beszélgetünk velük. 
Legjobb élményem a kvíz délután volt, amikor mi mint diákok az idősek-
kel egy csapatban feladatokat oldottunk meg több témakörben, például 
történelmi, irodalmi, képzőművészeti kérdésekre kellett felelni. Azért is 
tetszett, mert a barátnőmmel, Katival két nagyon humoros nénivel kerül-
tünk egy csapatba. Pont olyanok voltak, mint mi, csak idősebbek. Szinte 
mindent tudtak a korukbeli filmekről, zenészekről, énekesekről. Sokszor 
meg is nevettettük egymást. Számomra felejthetetlen emlék marad. 

Úgy remélem, hogy a 30 óra után is el fogok járni az Életfába.
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MelInda: Az ember társasági lény, nem szeret egyedül lenni. Az idő-
sek otthonában élő ember talán legnagyobb vágya, hogy távol lévő 
szeretteivel gyakrabban találkozzon, és legyen kivel megosztania 
gondját-baját. Így aztán nagy az érdeklődés az internet iránt, ezért ad-
tunk alkalmanként internetes „oktatást”. Jó diákok voltak, szorgalma-
sak, lelkesek.

Olykor csak arra vágytak, hogy elmondhassák másnak az életük tör-
ténetét. Jó volt beülni bármelyik nénihez vagy bácsihoz egy kis délutá-
ni beszélgetésre, mivel mindenkinek izgalmas és tartalmas volt az éle-
te, és én nagyon szerettem hallgatni a régi történeteket.

Biztos vagyok benne, hogy a 30 óra után is vissza fogok térni, hisz 
önkéntesnek lenni nem nyűg, hanem jó szórakozás.

szIlvI: Az önkéntes munka számomra egy kihívás. Egy olya munka, 
amelyből tapasztalatokat szerezhetek. Kipróbálhatom magam, hogyan 
boldogulok az idős emberekkel, és nem utolsósorban egy jó kikapcso-
lódás iskola után. A legeslegjobban beszélgetni szeretek az idős nénik-
kel, mivel nagyon érdekes számomra, mikor az életükről beszélnek. 

Úgy gondolom, aki jelentkezett önkéntesnek, senki nem bánta meg. 
Rengeteg tapasztalatot szereztünk, amiket minden hónapban egyszer 
meg is beszéltünk. Személy szerint nagyon szerettem önkéntes lenni. 
Jó volt látni, hogy annyi idős ember igényli a társaságunkat, és hálásak, 
hogy vagyunk.

barbI - az első találkozás: Március 16-án ellátogattunk az „Esély” Pe-
dagógiai Központba, a 3–4. osztályosokhoz. Miután lepakoltuk a tás-
káinkat és a kabátjainkat a tanári szobában, elindultunk az apró terem 
felé, hogy megismerkedjünk a 12 fős osztállyal.

Leültünk körben, és kis plüss játékot dobálva egymásnak mindenki 
bemutatkozott. Eleinte a társaság meg volt szeppenve, de szép lassan 
mindenki feloldódott. Mi is megkönnyebbülve tapasztaltuk, hogy jó-
kedvűek, és tetszenek nekik a játékok. Amíg tehettük, maradtunk, még 
az uzsonnaidőbe is „belelógtunk” kicsit. 

Boldogan várjuk a következő alkalmat, hogy elmehessünk hozzájuk. 
Őszintén remélem, hogy minden egyes találkozásunk legalább ilyen jó 
hangulatban fog eltelni.

MarIann:  Mikor megtudtam, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy egy 
program keretében önkéntes munkát vállaljak, nagyon megörültem. Az 
első találkozás előtt nagyon izgultam, hogy mit gondolnak majd rólam, 
rólunk. Aztán rögtön a bemutatkozásnál kiderült számomra, hogy ők 
is ugyanolyan gyerekek (mint mi). A legszebb élményem az volt, ami-
kor a legutóbbi alkalommal néhány kisfiú és kislány odajött hozzám, és 
megkérdezték, hányszor jövünk még. Én mondtam, hogy a program-
ban még egyszer. Ezután gyanúsan csillogó szemmel ezt kérdezték: De 
ugye azért utána is meglátogattok minket?

Ezek után még inkább úgy éreztem, hogy hát persze, folytatni fog-
juk, még ha a pályázat le is zárul.
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lIlla: Számomra fantasztikus élmény a program részesének lenni. 
Már amikor először hallottam róla, akkor is nagyon tetszett, akkor in-
kább csak az „ismeretlen” vonzott, hogy ilyet még nem csináltam, meg 
persze az, hogy nagyon szeretek gyerekek között lenni. 

Az első találkozást már nagyon vártam, de amikor odaértünk, egy 
kicsit görcsbe rándult a gyomrom. Azt tudtam, hogy fogyatékkal élők, 
de hogy ez mit takar, azzal nem voltam tisztában. Nem tudtam, hogy 
milyenek Féltem, hogy nem fognak szeretni, elfogadni, vagy nem tu-
dom majd kezelni őket, de ezek a gondolatok az első negyed óra után 
már el is tűntek. Ahogy ezek a gyerekek játszani és örülni tudnak, az a 
külső szemlélő számára felfoghatatlan. Már csak a nevetést hallani is 
fantasztikusan jó volt. Sokan lenézik, gúnyolják, esetleg ijesztőnek ta-
lálják őket. Pedig szerintem nagyobb szívük van, mint másnak. Köztük 
is vannak, akik verekednek, akik jól sportolnak, akik kedvesek, szépek, 
kreatívak, csendesek vagy okoskodók, egyszóval mindenfélék. 

Pár hét alatt olyan sok jó élményben volt részem, hogy fel sem tu-
dom mindet sorolni. Zolikával rendszerint memóriajátékot játszunk, és 
rendszerint nyer. Ádám és Pisti, az ikrek, a bingóért vannak oda, és rend-
szerint felkérnek játszani, „mivel ezt csak hárman lehet, Lilla” – mondják. 
Viki a legkedvesebb, Márkó a legvagányabb… sorolhatnám, melyikük 
miért nőtt a szívemhez.

Nem bántam meg a döntésemet, hogy részt veszek a TÁRS-program-
ban. Az ilyesmi szerintem bárkinek egy életre szóló élmény, nem csak 
nekem. Akárkit megkérdezhetek a csoportból, mindenkinek ez lenne a 
véleménye.
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Generációk egymásra találása
Időseknek szervezett szabadidős programok

A program célja:
A kortárs, valamint a generációk közti kapcsolatok építése, az ifjabb 
nemzedék idős emberek iránti felelősségvállalásának növelése. A te-
vékenységek, programok során a diákoknak lehetősége nyíljon az idő-
sebb nemzedék tagjainak múltja, jelene, élethelyzetük, gondolataik, 
érzéseik minél mélyebb megismerésére, megértésére. Közös munkával 
olyan programban vegyenek részt, amely segíti az önkéntesség fogal-
mának, tartalmának megismerését.

keretek:
A program az Idősek Bentlakásos Otthonában és a Családsegítő Szolgá-
lat Nyugdíjas Klubjában zajlott 3 hónap alatt 13 diák (11. évfolyamos), 1 
koordinátor pedagógus és 1 mentor részvételével. A 30 órás program-
ból 4 órát felkészülésre, 20 órát az alaptevékenységre, 6 órát értékelésre 
fordítottak.

A feladatok felosztása a résztvevők között:
A diákok feladata: a programban vállalt tevékenységek előkészítése, 
azokban való részvétel, közös értékelés, fénykép és videó dokumentá-
ció, ill. tapasztalatok élményszerű szöveges és vizuális dokumentációja, 
az iskolai újságban cikk írása a programról.
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A mentor feladata: a diákok pszichés felkészítése és utólag a feldolgozás.
A koordináló tanár feladata: az alkalmak előkészítésének, lebonyolí-

tásának, szervezésének segítése, kapcsolattartás, koordinálás a partner 
intézménnyel. Közreműködés a dokumentációk elkészítésében, és a 
mentorral együtt kísérőként részvétel a programokon.

A programok bemutatása:
1. MárCIus 15. és az 1848/49-es szabadságharC eseMényeI: Ünnepi mű-
sort állítottunk össze és mutattunk be az otthon lakói számára, prog-
ramunkban szerepelt vers, próza és néptánc. 5-10 percenként kisebb 
szünetet tartottunk, ekkor közös puzzle-kirakásra invitáltuk az idő-
sebb korosztályt. A képek, melyeket a két generáció együttműködés-
ben állított össze, illeszkedtek a szabadságharc tematikájához, külön 
feladat volt a lakók számára a képeken szereplő ismert hazafiak meg-
nevezése. Időközben péksüteményt szolgáltunk fel, ezzel kedvesked-
ve az időseknek. Kérésre a műsor zárását követően néptáncosaink 
ismét táncolni kezdtek, melyet nézőközönségünk hangos tapssal kö-
szönt meg. 

Az első találkozás legfontosabb eredménye az volt, hogy az önkén-
tes diákok felmérhették, mennyire illeszkednek az idősebb korosztállyal 
kapcsolatban kialakult előzetes elképzeléseik a valósághoz. Jó alkalom 
volt ismerkedésre, és arra, hogy a későbbi programok megtervezé-
sében támpontokat kapjunk, mi az, ami megvalósítható egy hasonló 
közösségben, és mi az, ami túl sok vagy nehezen befogadható az idős 
emberek számára.

Diákok értékelése: Ez volt az első alkalom, amikor találkoztunk az idő-
sekkel. Nagyon izgultunk, de pozitívan csalódtunk magunkban. Voltak 
apró hibáink az előadásban, - néha nem elég hangosan és tagoltan be-
széltünk, és talán láthatóan izgultunk is - de azért ügyesen megoldot-
tuk, és ezáltal gördülékenyen zajlott le az ünnepség. Verssel, énekkel 
és tánccal színesítettük műsorunkat, az otthon lakói különösen nagy 
lelkesedéssel vettek részt a történelmi ünnephez kapcsolódó puzz-
le rejtvények csoportos megoldásában. Úgy gondoljuk, nagy örömet 
okoztunk a közönségnek, ugyanis a műsor végén hangosan és hosz-
szan tapsoltak nekünk. Ez az élmény hozta meg a kedvünket a további 
foglalkozásokhoz. A lakók visszajelzéseiből tudtuk, néhányan még ki is 
kísértek, hogy máskor is sok szeretettel várnak minket. 

2. teadélután: Vetélkedőt szerveztünk az otthon lakóinak kvíz jellegű 
feladványokkal, a helyes válaszokat nyereményekkel jutalmaztuk. Majd 
közös társasjátékozásra és kötetlen beszélgetésre hívtuk az időseket, 
közben teáztunk és süteményt fogyasztottunk. A későbbi időpontra 
tervezett kívánságműsorhoz kívánságokat gyűjtöttünk össze.
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A szabadságharccal kapcsolatos program nem adott elég teret az 
idősek megismerésére. A puzzle-kirakás során elindult egyfajta kom-
munikáció a két korosztály között, és felmerült az igény egymás mé-
lyebb megismerésére. A teadélután során tovább csökkent a távolság 
fiatalok és idősebbek között.

Diákok értékelése: A második alkalommal már tudtuk, hogy várnak 
minket, és reméltük, hogy amit viszünk nekik, az tetszeni fog. Próbáltuk 
az idősek helyébe, korába képzelni magunkat és nagy gonddal, sok-sok 
keresgélés után közösen választottuk ki a kérdéseket. Elpróbáltuk a ve-
télkedőt előtte magunk is. Kvíz kérdéseket tettünk fel, és a helyes vála-
szért cserepes virágot adtunk ajándékba.

Ezek után leültünk az asztalokhoz. Voltak közülünk, akik kártyázni ül-
tek le az idősekhez, mások sakkoztak és néhányan malmoztak. A játék 
mindenkit magával ragadott. Az egyik asztalnál régi népdalokat kezd-
tünk el énekelni, és beszélgettünk az idős emberek múltjáról. Emellett 
megkínáltuk őket sütivel és teával. Úgy vettük észre, hogy mindezt na-
gyon élvezték és egy kicsit elfelejtették a korukkal járó nehézségeket. 
Mindannyian kaptunk valamit ettől a délutántól, hogy pontosan mit, 
azt nehéz szavakba önteni.

3. vIrágültetés, kertrendezés: Kérésre a húsvéti műsort módosítottuk, 
az otthon dolgozói úgy gondolták, nem adhatnánk szebb húsvéti aján-
dékot a lakók számára, mint hogy megszépítjük a Nyugdíjas Klub kert-
jét. Ezért virágokat ültettünk, locsoltunk, kertet rendeztünk.

Ez a program nem adott lehetőséget a generációk közötti újabb ta-
lálkozásra, ráadásul a korábbiakhoz képest a helyszín is változott. Nem 
is ugyanazok az idősek részesülhettek a meglepetésben, akikkel eddig 
kapcsolatban voltunk. Mégis fontos állomás volt a kertdíszítés, még-
hozzá a diákok idősebbekről kialakított képének tovább formálásában. 
Jó alkalom volt arra, hogy megerősödjön bennük, mennyire fontos egy 
apró gesztus, egy kis kedvesség az idősek számára, sőt, hogy a puszta 
jelenlétükkel is mekkora örömet tudnak szerezni nekik.

Diákok értékelése: Ez alkalommal különleges és szó szerint színes feladat 
várt ránk. A Társ-program fogadó intézményének kérésére a húsvéti műso-
ros program helyett színessé varázsoltuk a Vám téri Nyugdíjasok Klubjának 
kertjét, húsvéti ajándékképpen. Örömmel fogtunk hozzá, látván a szebb-
nél szebb virágokat. Ügyesen felosztottuk a teendőket, volt, aki előkészí-
tette a virágokat, volt, aki ásót ragadott és helyet ásott a földben, és volt, 
aki a végén meglocsolta a növényeket. Párhuzamosan tudtunk dolgozni 
egymás mellett, így a virágsorok gyorsan feltöltődtek. Mindnyájan élvezet-
tel dolgoztunk, hiszen tudtuk, hogy ezzel sok ember arcára tudunk mo-
solyt csalni. Véleményünk szerint fontos, hogy a környezet is szép legyen. 
Amikor ültettük a virágokat, a klub ablakán többen ki-kikukucskáltak, ér-
deklődve, hogy min dolgozunk annyira. Meglátásunk szerint, örömmel fo-
gadták munkánkat, és reméljük, élve marad minden virág. 
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4. kívánságMűsor: Az előzetesen összegyűjtött kívánságok alapján „Önök 
kérték” műsort szerveztünk. Közben süteménnyel kínáltuk „régi” jó ismerő-
seinket és beszélgetést kezdeményeztünk velük. Amikor a hangulat a tető-
fokára hágott, nem maradhatott el a tánc és a közös éneklés sem.

Már az első programnál észrevettük, mekkora hatással van a zene – 
ének és tánc – az idősekre. Egyre nyilvánvalóbbá vált, ez kortól függetlenül 
mindannyiunk közös kincse, egy olyan nyelv, amelyet mindannyian kivá-
lóan értünk és beszélünk. Nem számít a nagyothallás, a fizikai fájdalom, 
a számos időskorral járó betegség, a kézremegés, a ritmust idős és fiatal 
egyaránt érzi, ezáltal jöhet létre egyfajta közös lüktetés. A kívánságműsor 
volt az egyik fénypontja az önkéntes munkának, mintha igazán most kez-
dődött volna el valami, valami különleges idősek és ifjak között.

Diákok értékelése: Most ismét a Kálvária sugárúti idősek otthonába lá-
togattunk el. Ez alkalommal az udvaron került megrendezésre a műsor. 
Az esemény a Kívánságműsor fantázianevet kapta. Az előzetesen ösz-
szegyűjtött kérésekből változatos zenéket válogattunk össze az idősek 
számára, hogy minél élvezhetőbbé tegyük a műsort. Minden idősnek 
volt lehetősége kérni egy dalt. A csapat tagjai még egy rögtönzött tánc-
előadást is tartottak. A műsor ideje alatt teát, valamint édes és sós süte-
ményeket szolgáltunk fel az otthon lakóinak. Úgy gondoljuk, mindenki 
nagyon élvezte ezt a programot. Ehhez még hozzájárult az időjárás is, 
hiszen a napos, meleg idő miatt kint lehettünk a szabad ég alatt. Né-
hány idős hölggyel különösen jól összebarátkoztunk a program végére. 
Reméljük, mihamarabb viszontláthatjuk újdonsült ismerőseinket, s át-
adhatjuk nekik kicsin-kis emlékeztetőnket számukra, amely egy közös 
fotó a társprogram résztvevőiről és az otthon lakóiról, emlékül, hogy 
ott jártunk. 

5. kvíz és kézMűves Műhely: Kiaknázva a korábbi kvíz vetélkedő sikerét, 
újra hasonló jellegű programmal készültünk. Most azonban kiegészí-
tettük egy újabb közös programmal, a sógyurmázással is. (Olyan jellegű 
kézműves foglalkozást igyekeztünk választani, amelyet nem befolyásol-
nak az idős korból származó esetleges hátrányok, a gyengénlátás vagy 
a kézremegés. A sógyurmázás olyan manipulatív tevékenység, mely 
kézügyességtől függetlenül is kifejezetten szórakoztató, segítségével 
megmozgathatjuk fantáziánkat, megmutathatjuk kreativitásunkat. Sőt 
gyermekkori élményeket idézhet fel, ezáltal felébreszthetjük akár rég-
óta szunnyadó gyermeki énünket.) Az otthon lakóit megajándékoztuk 
az elkészült gyurmaalakokkal és egy csoportképpel.

A sógyurmázás-kvíz lett volna a program záró akkordja. Mégis sokkal 
inkább tűnt ez az alkalom valami új, valami jövőbeli (reményteli) be-
vezetőjének. A gyurmafigurák, valamint a gyerekekről és idősekről ké-
szült közös fotó ott marad az otthonban, emlékeztetve a lakókat a sok 
nevetésre, éneklésre az együtt oly vidáman töltött időre és arra, hogy 
nemsokára újra lehetőség lesz a találkozásra.
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Diákok értékelése: Mivel a második találkozás alkalmával a kvíz műsor 
nagy tetszést aratott, az idősek olyan lelkesen vettek részt a játékban, 
hogy úgy döntöttünk, a kézműves foglalkozás mellett még egyet ren-
dezünk számukra. A vetélkedő közben az otthon lakóit süteménnyel 
kínáltuk. Ez a program ismét nagy sikert aratott.

A kézműves foglalkozáson odaültünk az asztalokhoz, és sógyur-
mából különböző formákat, alakzatokat készítettünk közösen az 
otthon lakóival. Mi is meglepődtünk, hogy sokszor ügyesebbek és 
kreatívabbak is voltak, mint mi. Az alkotások meg is maradnak, a 
sógyurma kiszáradása után ezek a „kis alkotások” emlékül ott ma-
radnak az otthonban. 

A közös fotó elkészítése után, látva és érezve is, hogy az elköszönés 
milyen nehezére esik az időseknek és nekünk is, megígértük, hogy 
szeptemberben ismét visszajövünk, hogy találkozzunk. 

A mentálhigiénés szakkoordinátor értékelése  
az együttműködésről:
Az idős embereknek, akiket a fiatalok társasága (az eddigi tapasztalatok 
alapján is) mindig feltölt, a program újabb reményeket, célokat adott, 
várva a legközelebbi találkozásokat. A várakozásuk megmutatkozott 
abban, hogy a várt foglalkozás közeledtével, már előre készültek. (Pl.: 
- Mit veszek fel? Volt, aki vicces kalapban jelent meg, amit legutoljára a 
farsangra készítettünk. - Mit fogok elénekelni? Előre készültek dalokkal, 
zeneszámokkal.)

Folyamatosan érdeklődtek a legközelebbi alkalom időpontjáról.
A fiatalok kezdeti távolságtartása, foglalkozásról foglalkozásra oldó-

dott, és a harmadik alkalommal mint jó ismerős, barát üdvözölte egy-
mást a két generáció. A program végére kialakult a kölcsönös tiszteletet 
és elfogadás egymás iránt.

A közös foglalkozások alatt, úgy éreztük, egy szempillantás alatt el-
repült az idő, a közös tevékenységek, a játék, a tánc és elsősorban a 
felhőtlen és felszabadult beszélgetések közepette.

Az idősek örömmel meséltek magukról, igyekezték átadni életük 
tapasztalatait, bölcsességeiket. A fiatalok figyelemmel, odafordulással 
hallgatták meg őket. 

A program kölcsönös érzelmi feltöltődést adott. A fiatalok vidámsá-
ga, játékossága, életkedvvel, pozitív érzésekkel töltötte el az időseket, 
reméljük, hogy a fiatalok érzelmei is gazdagodtak, mélyültek a program 
alatt.

A program maximálisan teljesítette célját, abban az értelemben, 
hogy új kapcsolatok, ismeretségek alakultak ki, felszabadult hangula-
tot sikerült elérni, értelmes elfoglaltságok adtak a találkozások, szépült 
a lakókörnyezet, sikerült közben az időseket mozgásra ösztönözni, a ta-
lálkozások alatti kvíz játékok, montázskészítés, társasjátékok, egyéb fel-
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adatok szellemi aktivitást serkentették. A kreatív foglalkozás a manuális 
tevékenységekre adott újabb ösztönzést. Mindeközben otthonos han-
gulat, családias légkör alakult ki.

Szeretnénk, ha a közös élmény a program végével nem zárulna le 
teljesen, ha a diákok és az idősek továbbra is tartanák a kapcsolatot 
egymással, amennyiben a diákoknak is igényük van rá, különböző kis- 
és nagycsoportos programok keretében, szívesen biztosítunk alkalmat 
és lehetőséget arra, hogy az idős emberek továbbra is érezzék a fiatalok 
szeretetét, törődését.
 Kotogány Tímea

A koordináló tanár tapasztalatainak összegzése:
Az önkéntes munka, az ifjabb nemzedék és az idős embereket se-
gítő intézmények közötti együttműködés ismeretlen volt a diákok 
számára, ezért kapott nagy szerepet az előkészítés. (Az ilyen jelle-
gű tevékenység a diákok szülei generációjának is ismeretlennek 
számított.)

A diákok már a program kezdetekor nagy lelkesedéssel találtak ki 
ötleteket, témákat a találkozókra vonatkozóan. A program összeállí-
tásakor ezeket kellett a fogadó intézmény koordinátorával egyeztetni, 
akinek a javaslatai alapján került sor a végleges programterv összeállí-
tására. A diákok tanítási napokon, a tanítás befejezése után, szabadide-
jükben vettek részt a programok összeállításában és a helyszíni találko-
zásokon. Az önkéntes munkára jelentkező diákok végig részt vettek a 
programban.

A diákoknál kezdetben érezhető volt némi bizonytalanság a hely-
színeken. Az egyes programok után a beszélgetésekből kiderült, ez 
abból adódott, hogy nem tudták előre felmérni ötleteik megvalósít-
hatóságát, az otthon lakói hogyan fogadják jelenlétüket, a műsoro-
kat, közös programokat. Ez az érzés pozitívan megváltozott. Az ott-
hon koordinátorától a programok után kapott visszajelzések alapján 
az idős emberek a programokat jól fogadták, érdeklődtek az újabb 
időpontok felől, és egymás között is beszélgettek a találkozásokról. 
A műsorokat a diákokkal közösen úgy állítottuk össze, hogy azok ne 
egy előadást és annak meghallgatását jelentsék, hanem a diákok be-
vonják az otthon lakóit, és minél aktívabb részvételre kérjék fel őket. 
Egy programnál az otthon kérésére változás történt; a Húsvéthoz kap-
csolódó ünnepi műsor helyett virágültetésre és kertrendezésre került 
sor. A diákok rendkívül hasznosnak értékelték ezt a tevékenységet, a 
környezet igényessége meghatározó minden ember – különösen az 
idős emberek számára.

Az otthon mentálhigiénés szakkoordinátorával, munkatársaival és a 
vezetéssel jó volt az együttműködés, készségesen segítettek a progra-
mok kivitelezésében és a helyszíni lebonyolításban. 
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A programokon részvevő idős emberek, az otthon munkatársai, a 
diákok közös élményekkel, gazdagodhattak. Az otthon lakóinak éle-
tében egy kis változatosságot jelentett a találkozásokra való készülés, 
részvétel, majd az élmények megbeszélése egymás között és az otthon 
munkatársaival. A diákok megismerték az önkéntes munka egyik for-
máját, erre közösen készültek, részt vettek benne, értékelték. Össze-
gezve a program jól sikerült, hasznos volt. A diákok szívesen vállalták 
ennek a kapcsolatnak a folytatását, szeptember hónapra már egy újabb 
látogatást terveztek be.    

 Farkasné Komár Katalin

A program együttműködő intézményre  
és az iskolára kifejtett hatásának bemutatása:
Az otthon dolgozói már a programok hallatán is nagyon lelkesek vol-
tak. Elmondták, mennyire fontos az idősek számára, hogy olyan élmé-
nyekben legyen részük, amely kizökkenti őket a megszokott módon 
zajló, nap mint nap ismétlődő tevékenységek sodrából. Úgy gondolták, 
gondozottjaik külön örülni fognak annak, hogy fiatalok jönnek hozzá-
juk. Olyan lesz ez a néhány alkalom, mintha újabb ünneppel gazdagod-
nának hétköznapjaik. 

Iskolánk évek óta jó viszonyt ápolt a programba bevont idősek ott-
honával, de a diákok önkéntes tevékenysége még szorosabbra fűzte 
a kapcsolatot. A következő években is szeretnénk fenntartani együtt-
működésünket. Nagy valószínűséggel, ha jövőre újra lehetőség lesz pá-
lyázni a TÁRS-programra, ugyanaz marad a partnerintézményünk.

Az önkéntességnek korábban is hagyományai voltak a Kőrösy József 
Tagintézményben. A Kőrösy Média és a kortárssegítő csoport diákjai 
rendszeresen vettek és vesznek részt különböző programokban. Pél-
dául pályázatok megvalósításában, rendezvények szervezésében és le-
bonyolításában (vetélkedők, Zöld Hét, diáknap, stb.). A TÁRS-pályázat 
egy újabb alkalom volt a hasonló jellegű szerepvállalásra.

Szorgalmazni fogjuk, hogy minél többen értesüljenek az idősek 
otthonában végzett tevékenységekről (a Kőrösy Diák Magazin júniu-
si számában meg fog jelenni egy cikk a programokról, valamint az 
önkéntes munkáról készült kiadvánnyal szeretnénk a diákok tudtára 
adni, mi történt az elmúlt 3 hónapban). A tanévzáró értekezleten a 
tantestületnek beszámolunk a TÁRS-pályázattal kapcsolatos élmé-
nyeinkről, tapasztalatainkról, és bemutatjuk a programok során ké-
szült videókat. Biztosak vagyunk abban, hogy mindezek új lendületet 
fognak adni az iskola munkatársai és diákjai számára, növelve moti-
vációjukat az önkéntes feladatvállalásra. Már látszanak jelei ennek a 
folyamatnak: a projektben résztvevő diákok takarító-szemétgyűjtő 
akciót kezdeményeztek a Zöld Héten, bevonva az iskola számos tanu-
lóját az önkéntes tevékenységbe. 
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Még néhány szóval szeretnék említést tenni arról, hogy mit tapasz-
taltam a pszichológiai felkészítések során. A programnak erőteljes 
szemléletformáló hatása volt. A tanulók kezdeti távolságtartása (első-
sorban az idősekkel - egy szociális otthon gondozottjaival szemben) 
folyamatosan alakult át. Előítéleteik állandó pozitív irányú változásban 
voltak a találkozások alatt. Jó volt látni, hogy milyen érzékenyen reagál-
tak az otthonban megélt történésekre, olyat is észrevettek, amire úgy 
gondoltam, fel kell majd hívni a figyelmüket. Ösztönösen tudták, mire 
van szükségük az időseknek, és hogy mit tudnak tenni ők azért, hogy 
még kellemesebben tudják eltölteni az együttléteket. Az első program 
után ők emelték ki, hogy nem beszéltek elég hangosan és érthetően, 
sőt néha hadartak is. Rájöttek, mekkora jelentősége van a zenének, a 
táncnak az idősek életében, ezáltal máris találtak egy pontot, ami közös 
mindkét generációban. Az igény a kötetlen beszélgetésekre, ill. az idő-
sek múltjának megismerésére is fokozatosan erősödött bennük. 

Bízom abban, hogy ezt a megváltozott szemléletet is (nemcsak az 
önkéntes munka fontosságát) át tudják majd adni a többi diáknak, a 
leendő „TÁRSaknak”.

Tódor Marina,  
iskolapszichológus
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„Mindenkiben van érték,  
csak szem kell annak meglátásához!”
értelmileg sérült és mozgásukban korlátozott fiataloknak 
szervezett szabadidős programok

A program célja: 
A kilencedik, valamint a tizedik évfolyamból önként jelentkező kollégistáink, 
értelmileg sérült és mozgásukban korlátozott fiatalokkal (SZOKE-ház gon-
dozottjai) közösen lebonyolított sportnapja. Közös kerítésépítés vegyes párú 
munkacsoportokban a SZOKE-ház váci telkén. Környezetünk megóvása ér-
dekében végzett társadalmi munka, közös kézműves foglalkozás. Fontos cél 
a kollégisták szociális kompetenciájának fejlesztése, a SZOKE-ház sérült fiataljai 
integrációjának segítése, illetve a kapcsolat fennmaradásának biztosítása.

keretek:
A program a gödi Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium terüle-
tén, tanműhelyeiben illetve a gödi SZOKE-házban zajlott 2 hónap alatt 18 ta-
nuló (9., 10. évfolyamos) és 2 kísérő részvételével. A 30 órás programból 4 órát 
felkészülésre, 20 órát az alaptevékenységre, 6 órát értékelésre fordítottak.

A program leírása, szakmai értékelése:
A program első mozzanataként ellátogattunk (a projektgazda és a men-
tor) a SZOKE-házba. Beszélgettünk az intézmény vezetőjével. Elmondtuk, 
hogy szeretnénk, ha kollégistáink találkozhatnának, ismerkednének a 
SZOKE-ház gondozottjaival. Beszélgettünk az esetleges közös munkáról, 
szót ejtettünk a tervezett együttműködés közösségépítő lehetőségéről, a 
környezetünkben fellelhető, közösen megoldható szükségekről, környe-
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zeti problémákról. Megállapodtunk abban, hogy a fiatalok számára olyan 
programokat szervezünk, amelyekben reményeink szerint a sport, a mun-
ka, a kirándulás teremtheti meg a közeledést.

Ezt követte a kollégiumi előkészítés folyamata. Érzékenyítő foglalko-
zásokat szerveztünk a 9. valamint a 10. évfolyamos kollégisták részé-
re. A szociális kompetenciák fejlesztését célzó mozgásos, dramatikus 
gyakorlatokat végeztünk, melynek célja az volt, hogy a fiatalok meg-
érezzék, milyen érzés segítséget adni, kérni és kapni. Fontosnak tar-
tottuk, hogy ezt követően őszintén megfogalmazzák érzéseiket. Majd 
beszélgettünk a fogyatékkal élők életéről, problémáiról. A foglalkozás 
második részében közösen megnéztünk egy filmet Orsós Sándor látás-
sérült masszőr életéről, utána beszélgettünk a fogyatékkal élők számá-
ra nyújtható segítségadás lehetőségeiről. 

A filmet követő beszélgetés kapcsán Juhász Dániel (9. évf.) fogalmaz-
ta meg a következő gondolatot: „Milyen kevés dolog is elég az embernek 
ahhoz, hogy boldog legyen!” A tolerancia, az empatikus érzés meglété-
ről árulkodtak Czang Sándor (10. évf.) szavai: „Mi egészségesek mennyire 
hajlamosak vagyunk a rangsorolásra, pedig mindenkiben van érték, csak 
szem kell annak meglátásához.” Kakas Ábel (10. évf.) mondta ki a követ-
kező, az emberi méltóság tiszteletben tartását középpontba helyező 
gondolatot: „Az élethez, boldoguláshoz mindenkinek joga van, a világ, így 
az emberiség is a sokszínűsége miatt olyan szép.” A legtöbb tanuló nem 
szólalt meg, de látható volt, hogy mindenkit megérintett a téma.

Megemlítettük a SZOKE-házzal való ismerkedés lehetőségét. Abban ál-
lapodtunk meg, hogy első körben mindannyian ellátogatunk oda. Az ön-
kéntességet szem előtt tartva, ötletbörzét tartottunk arról, hogy milyen 
közös tevékenységekre látunk lehetőséget. Első látogatásunkkor a cél az 
ismerkedés, egyfajta személyes kötődés megalapozása volt. A SZOKE-ház 
vezetője rövid bemutatkozásában beszélt a ház életéről, bátorította a fiú-
kat az ismerkedésre. Már itt, az első alkalmon jó volt látni olyan kollégis-
tákat, akik beszélgetést kezdeményeztek sérült fiatalokkal. Jó érzés volt 
megtapasztalni kollégista fiainknál a kapcsolatteremtő képesség ily mó-
don történő megnyilvánulását. Az első találkozást követően a 28 diákból 
18 jelezte, hogy részt kíván venni a TÁRS-program további alkalmain.

Az első közösen tervezett és lebonyolított programunk a gödi fut-
ballpályán megrendezett sportnapunk volt. Itt kollégistáinkból és sé-
rült fiatalokból összeállt vegyes csapatok küzdöttek fociban. Nem csak 
nekik volt ez nagy élmény, de nekünk, a kísérőknek, a gondozóknak, 
és a kerekes székes szurkolóknak is. Jó volt látni fiainkat, különösen Ká-
rász Richárdot és Szűcs Norbertet (10. évf.), ahogy nagy odafigyeléssel 
segítették sérült társaikat a játékban. A sokszínű programmal (kosárra 
dobás, sorverseny és ügyességi játék) mindent megtettünk annak ér-
dekében, hogy minden résztvevő „igényeire” odafigyeljünk. A szurko-
lók körében is jó volt a hangulat. Ott Horváth Dániel (9. évf.) tűnt ki 
leginkább gyors kapcsolatteremtő képességével. 
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A SZOKE-ház váci telkén történő kerítésépítésénél Harkai Szabolcs 
(9. évf.) és Juhász Dániel (9. évf.) emelkedett ki segítőkészségével és tü-
relmével. Ebben a programban a sérült fiatalok csak kisebb feladatokat 
voltak képesek végrehajtani. de példaértékű volt lelkesedésük. 

Az ELTE gödi arborétumába történő látogatás időpontja a kedvezőtlen 
időjárás miatt eltolódott, viszont pont emiatt, talán még sikeresebbnek 
is bizonyult. A legtöbb fa, cserje ugyanis pont ottlétünkkor bontotta virá-
gait, már hallhattuk a csalogányt, amely gyönyörű dalával kápráztatott el 
minket. Mindkét intézmény területén helyeztünk ki olyan madárodúkat, 
etetőket, melyeket a mi asztalosaink készítettek. Ebben Venczel Benjámin 
(10. évf.) volt a leginkább lelkes. Ugyanezen a napon szerveztünk egy a 
„környezetünk rendben tartására” irányuló akciót is, melynek során az in-
tézményinket határoló utcákban szedtük össze az eldobált szemetet. 

A sérült fiatalok számára hatalmas élményt jelentett szakiskolás társaik 
iskolájának, műhelyeinek megtekintése. Külön öröm volt látni az ott dol-
gozó – de a TÁRS-programban közvetlenül részt nem vevő - tanulóknak a 
SZOKE-házas fiatalok irányában megmutatkozó figyelmes magatartását. 

A közös kézműves foglalkozásunkra asztalosaink (Bucskó Norbert, 
Bóta Adám) készítettek falapokat, melyekre aztán fonalat kötöttünk. A 
programot követően többen meg is fogalmazták a következő gondo-
latot: „Ebben a munkában mi tanultunk a sérült fiataloktól. Elképesztően 
ügyesen mozgott némelyikük keze.”

A program lezárásaként egy agapéra hívtuk meg az összes résztve-
vőt. Itt teremtettünk lehetőséget arra, hogy a fiatalok beszámoljanak 
élményeikről. A gondozottak az iskola tanműhelyeiben tett látogatás-
ról áradoztak. A mi fiaink közül Horváth Tamás (9.évf.) és Magyar Bence 
(10.évf.) azt is el merte mondani, ami neki nem igazán tetszett, vagy 
amin szerintük legközelebb változtatni lehetne. „Szeretnénk olyan lehe-
tőségeket is, amelyekben lehetőség lenne nem csak sérültek segítésére.” 

Rövid írásos beszámolók is születtek. Egyik kerekes székes gondo-
zottól ajándékba kaptunk egy gyönyörű szép képet, melyet ő rajzolt 
szájjal. Ez a bekeretezés után kollégiumunk falát fogja díszíteni. Közös 
programjainkról fotók sokaságát készítettük. A legjobbakból pedig két 
tabló készült. Ezek a SZOKE-ház foglalkoztatójának, valamint kollégiu-
mi folyosónk falán nyertek elhelyezést. 

Az önkéntes tevékenység folytatása:
A program eredményessége és fenntarthatósága szempontjából a SZO-
KE-házzal létrejött kapcsolatot sikeresnek értékeljük, hiszen a „Pályázati 
Programunkban” célcsoportként megjelölt 30 fős létszámból 18 kollégista 
nem csak ötleteivel segített, de aktívan is bekapcsolódott a közös progra-
mokba. A társintézetben gondozott fiatalok, gondozók, kísérők is konszen-
zusra törekvő nagyszerű partnereknek bizonyultak. Megállapodtunk ab-
ban, hogy a jövőben a két intézmény közt kialakult kapcsolat elmélyítésére 



M
in

d
en

k
ib

en
 v

an
 é

rt
ék

…

82

fogunk törekedni. Ennek első lépéseként beépítjük éves munkatervünkbe 
ezt a közös programot, valamint szeptembertől iskolánk nem kollégista 
diákjait is bevonjuk a közös tevékenységbe. Kollégiumunk pedig arra tö-
rekszik, hogy a jövő tanévben legalább két másik lehetőséget is kínáljunk 
diákjainknak önkéntes szociális munka lehetőségére.

A tevékenységet irányító tanár tapasztalatainak összegzése:
A program megvalósulásának sikeréhez nagyban hozzásegített az a tény, 
hogy a támogatott társintézmény nem volt számunkra teljesen ismeretlen. 
Nagyon örültem annak, hogy a SZOKE-ház vezetője nyitott volt az együtt-
működésre. A közösen tervezett programokat sikerült összhangba hozni 
mindkét intézmény napirendjével. 

Nagyon jól sikerült a kollégistáink felkészítése. Megértették, és elgon-
dolkodtak azon, hogy a sérült emberek akaratuk ellenére kényszerültek 
nehéz és sokszor kiszolgáltatott helyzetbe. Azt is megfogalmazták, hogy 
egyikőnk sem lehet biztos abban, hogy holnap saját életében nem szem-
besül hasonló helyzettel. Sok kollégistánk életében most került először 
ilyen közel értelmileg sérült, mozgásában korlátozott emberekhez. 

Biztos vagyok benne, hogy azokat a fiatalokat, akik a programok so-
rán passzívnak tűntek, szintén mélyen megérintették a SZOKE-házas 
fiatalokkal történt találkozások. S ezek, ha nem is rögtön, de később fel-
tétlenül komoly látásmódbeli- és érzelmi fejlődés alapját képezhetik. 

Úgy gondolom, hogy a szeptemberi folytatásnál, kisebb csoportokban opti-
málisabb lehet a program tartalmi- és időgazdálkodási szempontból egyaránt. 

Számomra nagy öröm volt látni a sérült fiatalokat, hogy milyen nagy 
lelkesedéssel, és hálás szívvel vettek részt a közös programokon. Külön-
leges alkalom volt számukra az iskolánkban tett látogatásuk. A műhe-
lyekben olyan diákjainkkal is találkoztak, akik nem vettek ugyan részt 
a „Társ-2011 programban”, mégis elfogadóan, segítőkészen fogadták 
őket. Ez a felnőttes, érett hozzáállásuk engem, mint a fogadó intéz-
mény tanárát, különös büszkeséggel töltött el, és megerősített abban, 
hogy a mitőlünk, és remélhetően az otthon is kapott minták hosszú tá-
von pozitívan hatnak a fejlődésükre. 

A folytatással kapcsolatosan azt tervezzük, hogy az iskolánk közelében 
található öregek otthonával is kiépítünk hasonló kapcsolatot. Úgy gon-
dolom, hogy így, azok a fiatalok is bekapcsolódhatnak az önkéntes, se-
gítő tevékenységbe, akik most úgy érezték, hogy nem szeretnének részt 
venni a sérültekkel közösen lebonyolított programokban. (Tatai János)

mentori összegzés:
Számomra komoly szakmai kihívást jelentett a gödi Piarista Kollégium és a 
SZOKE-ház közös projektjének segítése. Mentori tevékenységemet három 
területre összpontosítottam: Az előkészítésre, a projekt folyamatos kíséré-
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sére valamint a lezárásra. Módszertani szempontból mindhárom területen, 
más módon segítettem a projekt sikeres megvalósítását.

Az előbb említett három terület közül a legnehezebb feladat szá-
momra az előkészítés, azaz a diákok érzelmi felkészítése (érzékenyítése) 
és motiválása volt. Ennek tudható be, hogy személyes jelenlét szem-
pontjából itt jelentem meg legerőteljesebben. Úgy érzetem, hogy azzal 
tudom mentorként leginkább segíteni a program gazdáját, ha ketten 
vezetjük a közösen megtervezett foglalkozást. Ennek köszönhetően ő 
úgy lehetett jelen, hogy egyidejűleg kívülről is rátekinthetett a folya-
matra. Nem utolsó sorban egy számára nem megszokott helyzetben 
egyfajta megtartó erőt is jelentettem. Ezen az előkészítő foglalkozáson 
egyrészt egy olyan dramatikus gyakorlatot alkalmaztunk, amelyben a 
fiatalok átélhették, hogy milyen érzés segítséget kérni, kapni, adni és 
elfogadni. Fontos eleme volt ennek a saját érzések megfigyelése és 
kimondása. Másrészt pedig közösen megtekintettük Orsós Sándor lá-
tássérült masszőr életéről szóló filmet. Ezt azért is iktattuk be, mert a 
fiatalok egy része korábban már találkozott, beszélgetett és együtt is 
sportolt a főszereplő szintén látássérült testvérével.

A projekt tényleges lebonyolítása során, az egyes programokon egy 
kivételével (közös sport délelőtt) nem vettem személyesen részt, de 
minden alkalom után leültünk a projektgazdával, megbeszéltük a ta-
pasztalatokat és a továbbiakra vonatkozó módszertani (pl. motiválást 
igénylő helyzetekben bátran lehet utalni az előkészítő foglakozások-
ra, saját élményekre.) és gyakorlati tanácsokkal (pl. a kollégista fiatalok  
szóhasználatára vonatkozóan: tolókocsi-kerekes szék, béna-mozgás-
korlátozott) láttam el.

A lezárásban már csak a fő irányelveket beszéltük meg. (Annak biztosí-
tása, hogy lehetőleg a projekt minden érintett csoportjától kapjunk vissza-
jelezést valamilyen formában.) A konkrét megvalósítást már ezen irányelv 
alapján a projektgazda dolgozta ki. Ennek eredményeként a projektet egy 
közös beszélgetés zárta, ahol a résztvevők megoszthatták tapasztalataikat 
egymással és a szervezőkkel. Minden diáknak és segítőnek, aki végigcsi-
nálta ezt a nem mindennapi programot, nagyon tetszett, s ez is garancia 
arra, hogy jövőre újból megszervezze a kollégium. (Galsa László)

A programban résztvevő diákok tapasztalatainak összegzése:
A program lezárásaként egy olyan találkozót szerveztünk, ahol a kollégisták 
őszintén megfogalmazhatták a közös sporttal, munkával, kirándulással kap-
csolatos gondolataikat, érzéseiket, tapasztalataikat. Ezekből az élménybe-
számolókból emeltem ki a számomra leginkább tanulságos gondolatokat.

Harkai Szabolcs (9. évf.) fogalmazta meg a következőt: „A sérültekkel való 
első találkozáskor nagyon rosszul éreztem magam. A sok kerekes székes, az 
eltorzult, remegő testek látványa szinte sokkolt. Ha nincs ez a program és az 
előkészítés talán soha sem mentem volna be egy ilyen otthonba. Megragadott 
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viszont az a kapcsolat, ahogy a gondozók viszonyultak ezekhez a sérültekhez. 
Azt vettem észre, hogy ők meg is értik egymást. Vajon miként lehetséges ez? 
Mikor kitartóan figyeltem, rájöttem, hogy ezek a segítségre szoruló fiatalok 
minden kis figyelmességért nagyon hálásak, ők is gondolkodnak, képesek 
megérteni dolgokat, sőt gondolataikat, kívánságaikat is képesek közvetíteni.”

Horváth Tamást (9. évf.) a következőt emelte ki: „Fantasztikus dolog, 
hogy Szabinkának, a halmozottan sérült kerekes székes lánynak a nehéz 
helyzete ellenére állandóan mosoly van az arcán.” 

Több fiú Imivel került barátságba, aki nagy focirajongó, valamint a 
táplálkozás és a baleseti veszélyforrások tekintetében kiváló társalkodó 
partnernek bizonyult.

Németh Lászlónak (9. évf.) a cérnakép készítés tetszett leginkább. 
Csodálattal figyelte - a 2 db 3 lábú bottal közlekedő lány - Anett tü-
relmét. „Lenyűgöző –mondta-, hogy, képes volt órákon keresztül felállás 
nélkül tekerni a fonalat az apró szögekkel kivert deszkán.” 

Hideg Mátyás (9. évf.) arra volt büszke, hogy ő is tudott valamit mu-
tatni a sérült fiataloknak. „Még általános iskolában tanultam gyöngyfű-
zést” - mondta. „Tök jó volt, ahogy figyelték minden mozdulatomat. Lát-
szott rajtuk, hogy meg akarják tanulni. Bíztattak, és azt mondták, hogy 
nagyon ügyes vagyok, ilyet már rég nem hallottam! Mikor kész lett a kar-
kötő, az Évinek adtam. Ő alig volt sérült, csak a nézése volt egy kicsit furcsa. 
Nagyon örült. Azt mondta, hogy menjek máskor is”.

Kocsis Norbertnek otthon is van két sérült testvére. „Számomra nem 
téma a fogyatékkal élőkkel történő kapcsolatteremtés.” – mondta. A két 
testvérem viszont otthon néha eléggé elfáraszt. Én inkább örülnék valami 
olyan kapcsolatnak, ahol egészséges fiatalokkal ismerkedhetünk”.

A visszajelzések alapján elmondható, hogy kollégistáink a záró al-
kalmon is jól érezték magukat. A sütemények és az üdítő mellett köny-
nyebb volt beszélgetni, volt sok játék, az idő is nagyon szép volt. 

A programokon részt vevő 18 fiú közül 11 jelezte, hogy szeretné, ha 
tovább építenénk a kapcsolatot a SZOKE-házas fiatalokkal.

Horváth Danival (9. évf.) valahányszor összefutok az iskola udvarán, a kö-
vetkező kérdést szegezi nekem: „Mikor megyünk legközelebb a sérültekhez?”

résztvevői beszámoló egy sérült fiataltól:
Az alábbi gondolatok Tamástól származnak. Ő sérülése miatt nem tud uj-
jaival írni a számítógép billentyűzetén, így azt egy a fejére szerelt pálcikával 
működteti.

„Szerintem szuper ötlet volt, hogy egészséges fiatalok jöttek el hoz-
zánk. Ajánlom a fiúknak, hogy nézzék meg a www.mozgasjavito.hu 
oldalt. Ott láthatnak sok videót sérült fiatalokról. Azután majd tudnak 
többet kérdezni és még jobban tudunk dumálni velük. Ha majd többet 
találkozunk, akkor biztosan bátrabbak lesznek, és sokat tudunk majd 
nevetni is együtt. Én úgy érzem, hogy szívesen jöttek hozzánk!”
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Közösségi szolgálat a Zala Megyei Kórházban

„Önmagunk megtalálásának a legjobb módja,  
ha elveszünk mások szolgálatában.”

Mahatma Gandhi

Az önkéntes tevékenység célkitűzése:
Kevés hely van, ahol kiszolgáltatottabbnak és sérülékenyebbnek érezzük 
magunkat, mint betegként, kórházban. Ám egészségesen bátran vállal-
kozhatunk beteg emberek látogatására, bízva abban, hogy egy meg-
nyugtató kézfogás, beszélgetés vagy egy mosoly megszépítheti azoknak 
a napját, akik számára a legjelentéktelenebb vizsgálat is rémisztőnek 
tűnhet és az idő lassan telik. Számtalan lehetőség adódik egy kórházban 
arra, hogy a közösségi szolgálatra vállalkozók hasznossá tegyék magu-
kat. A legfontosabb, ami betegnek és – ahogy diákjaink beszámolóiból is 
kiderül – önkéntesnek egyaránt épülésére szolgál, a beteglátogatás. Erre 
szolgálatra vállalkoztak a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai. Elsősorban 
az önzetlen segíteni akarás indította a résztvevőket arra, hogy jelentkez-
zenek a programra, amelyet a gimnázium a NEFMI Oktatásért Felelős 
Államtitkárság Társadalmi Szolidaritás Program pályázatának keretében 
indított útjára, és amelynek folytatásához segítséget kapnak a Hungaro-
care Kft.-től is.

keretek:
A program a Zala Megyei Kórház Ortopédia, Traumatológia, Belgyógyászat, 
Szívsebészet, Neurológia, Onkológia osztályain került megvalósulásra.   

27 fő: 9 – 13. osztályos diák vett részt a kórházi szolgálatban 2 kísé-
rővel, 1 mentor és 1 koordináló tanár bevonásával. A TÁRS- program 
lebonyolítására 3 hónap állt rendelkezésre.
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A 30 órás szolgálat 5 óra előkészítésből, 20 óra tevékenységből, 1 óra 
disszeminációs sablon készítéséből, 4 óra programértékelésből állt. A 
résztvevő pedagógusokon, mentoron és diákokon kívül a program ha-
tással volt a kórház dolgozóira, betegeire (több, mint száz főre). 

A program leírása, szakmai értékelése:
Egy kórházba nem lehet csak úgy besétálni és szolgálatot teljesíteni, hiszen 
az önkénteseknek meg kell felelniük bizonyos biztonsági előírásoknak és 
követelményeknek nem csak a betegek, de saját biztonságuk érdekében 
is. A tényleges szolgálatot megelőzően a diákok felkészítésen vettek részt, 
amelyben a Zala Megyei Kórház munkatársai nyújtottak segítséget, külö-
nösen mentorunk, Dér Anikó, egyetemi okleveles ápoló, és Kovács Erzsé-
bet, ápolási igazgató, akik folyamatosan segítettek a koordinálásban és a 
lebonyolításban is.

A felkészülés fontos teendői a következők voltak:
n  önkéntesek foglalkoztatásának bejelentése a Nemzeti Erőforrás Mi-

nisztérium felé,
n  az önkéntesek szüleinek hozzájárulása gyermekük programban 

való részvételéhez,
n  egészségügyi vizsgálat és igazolás, ami tanúsítja, hogy az önkéntes 

egészségi állapota megfelel az egészségügyi követelményeknek 
(iskolaorvos),

n  előadások a következő témákban: ápolási alapismeretek, adatvéde-
lem és betegjogok, titoktartási kötelezettség, higiénés szabályok, a 
fertőtlenítés alapelvei, viselkedési szabályok, kommunikáció a be-
tegekkel és a dolgozókkal, a különböző kórházi osztályokon folyó 
munka ismertetése (az előadásokon jelenléti íveket írtak alá a részt-
vevők),

n  a kórházi dolgozók, orvosok, ápolók és betegek tájékoztatása, fel-
készítése,

n  kiválasztása a kórházi osztályoknak, amelyeken dolgozni szeretné-
nek a diákok,

n  a munkavégzéshez szükséges dokumentumok kitöltése és aláírása: 
Adatlap, Etikai nyilatkozat, Titoktartási nyilatkozat, Vállalások, Tevé-
kenységköri leírások, Önkéntes szerződés,

n  ismerkedés a kórházi osztályokkal, az önkéntesek bemutatása,
n  önkéntesek megkülönböztető ruhájának és kitűzőjének elkészítése 

(ezt nagyszülők vállalták ugyancsak önkéntesen).
A felkészülés során fontos volt hangsúlyozni, hogy a diákok csak a 

hatáskörükbe tartozó feladatokat láthatják el és felkészíteni őket arra, 
hogy el kell fogadniuk azt is, ha néhány beteg nem tart igényt a segítsé-
gükre. A legnehezebb feladat talán az volt, hogy kezeljék azokat a hely-
zeteket, amelyekben nehézkes volt a kommunikáció vagy elutasítóak 
voltak a betegek. Önkénteseink megértették, hogy észre kell venniük 
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és csalódottság érzése nélkül elfogadni azt, amikor nincs rájuk szükség. 
Az esetek túlnyomó többségében azonban örömmel és hálásan fogad-
ták a segítséget a betegek, sokszor szinte meglepően megnyíltak, meg-
szokottá vált az önkéntesek jelenléte és visszavárták őket. Hamar meg-
tapasztalták diákjaink azt is, hogy milyen sokat jelent számukra is ez a 
szolgálat, hiszen tanulnak maguk is, és egyértelmű volt, hogy nem csak 
adnak, de sokat kapnak is: elégedettséget, hogy hasznosak, jó érzést, 
hogy segítenek, tapasztalatot kommunikációban és ápolásban. Megis-
merték a gyógyítás világát, az ápolók munkáját, közelebbről figyelhet-
ték az orvosok tevékenységét. Többeknek talán pályaválasztására is ha-
tással lehet ez a tapasztalat. Önismeret terén sokat gazdagodtak, közel 
kerülhettek egy másik generációhoz, hiszen többnyire náluk idősebb 
korosztállyal találkoztak. Mély hatást gyakorolt rájuk és a betegekre is 
az a felismerés, hogy két generáció tagjai, amelyek oly különbözőnek, 
távolállónak tartják a másikat, önfeledten, órákig tudnak beszélgetni és 
minden nehézség nélkül megértik egymást. 

Az önkéntesek munkájuk során jelenléti ívet vezettek, amelyen fel-
tüntették az időpont mellett az elvégzett tevékenységeket, illetve a 
következő látogatás időpontját. Legtöbben párban jártak dolgozni, ez 
a módszer vált be legjobban. A betegek mozgatásánál, vagy akár be-
szélgetésnél magabiztosságot adott egy társ jelenléte, de odafigyeltek 
arra, hogy több diák jelenléte ne legyen terhes a betegek számára. 

A következő osztályokat látogatták: Ortopédia, Traumatológia, Szív-
sebészet, Neurológia, Belgyógyászat, Onkológia. Esetenként szükség 
volt az előzetes beosztás és tervek megváltoztatására vagy az önkénte-
sek kérésére vagy külső, rajtuk kívül álló körülmények miatt. 

Az önkéntesek által végzett főbb tevékenységek:
n  a beteg, felültetése, sétáltatása;
n  a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, ha erre szükség van vá-

rakozás a beteggel;
n  a beteg környezetének rendben tartása, etetése, itatása;
n  felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meg-

hallgatása;
n  segédkezés étkeztetéskor, ágyneműcserénél;
n  a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;
n  betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése.

A program fenntarthatósága:
A felkészítésnek és diákjaink nyitottságának, elhivatottságának köszön-
hetően nagyon sikeresnek mondható a program és folytatódik. Terve-
ink szerint jelenlegi önkénteseink segítenek majd a következő csoport 
tagjainak beilleszkedni és az új jelentkezők tapasztalt önkénteseinkkel 
párban kezdhetik meg majd a munkát nyáron illetve szeptemberben. 
A gyerekek személyes megbeszéléseken, írásban, csoportmegbeszé-
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lésen, illetve elégedettségi kérdőíven osztották meg tapasztalataikat 
egymással és a kórház ápolási igazgatójával, mentorunkkal és a prog-
ram koordinátorával.

nyilvánosság:
Sajtótájékoztatón is beszámoltunk az önkéntes programról, felvételt 

készített és azt sugározta, illetve átvette a ZTV, az Echo televízió, az RTL 
klub, a Tv2, a Stúdió FM rádió, illetve cikkeket közölt le a programról az 
Egerszeg nevű helyi lap és a Zalai Hírlap. A sajtótájékoztató megszerve-
zésében segített a Hungarocare Kft. és a kórház PR osztálya. A sajtótá-
jékoztató alkalmával került sor annak a megállapodásnak az aláírására, 
Szűcs Gergely igazgató, Dr. Csidei Irén, főigazgató főorvos és Dr. Kókai 
Balázs, a Hungarocare Kft. ügyvezető igazgatója részéről, amelyben a 
Hungarocare Kft. vállalja, hogy további segítséget nyújt a kórházban 
végzett önkéntes tevékenység folytatásához azzal, hogy a pályázaton 
elnyert támogatási összeget megduplázza.

A program koordinátoraként úgy gondolom, hogy a program sikeré-
hez nagyban hozzájárult a Zala Megyei Kórház igazgatásának, a kórházi 
osztályok dolgozóinak nyitott és segítő hozzáállása. Az alapos felkészí-
tés, a körültekintő dokumentáció elengedhetetlen volt. 

A programban résztvevő diákok tapasztalataiból:
 „Nagyon szeretem ezeket az idős embereket, nagyon nagy örömmel fogadnak 

minket, nagyon szeretnek mesélni az életükről és élvezet végighallgatni őket. Látszik 
rajtuk, hogy már az jólesik nekik, hogy valaki meghallgatja őket! Nagyon aranyosak, 
úgy vettem észre, hogy leginkább az unokákról, családról szeretnek mesélni.”

„…nagyon élvezem a szolgálatot, úgy érzem, hogy jót cselekszem, ami 
büszkeséggel tölt el”

„Azok akik olyan állapotban vannak, hogy mi beszélhetünk velük és ápolgat-
hatjuk őket mind életvidámak és gyógyulni akarnak. Akárhányszor megyek a 
kórházba mindig van olyan ember, akivel legszívesebben éjfélig beszélgetnék. 
Van, akihez újra és újra visszamegyek. Mindig olyan örömmel fogadnak és el-
mesélik a szobatársaiknak és családtagjaiknak milyen kedvesek vagyunk.”

„Azon kívül, hogy meghallgatjuk őket, azt veszem észre fontos nekik az 
is, hogy megérintsük őket. Van egy néni, akinek ha leülök az ágya szélére 
rögtön megfogja a kezem és úgy mesél.” 

„Az idősebb emberekre kicsit jobban oda kell figyelni, általában han-
gosabban kell beszélni. Néhány betegen látni, hogy mennyire szenved. 
Ezt nehéz elviselni és nehéz arról beszélni, hogy meg fog gyógyulni, mivel 
nem vagyunk a helyükben és nem éljük át azokat a fájdalmakat, amiket 
ők éreznek. Így az a tapasztalatom, hogy jobb, ha nem a betegségről be-
szélünk, hanem bármi másról, családról, munkáról, hobbikról stb., ami a 
figyelmüket eltereli a gondjukról és arról, hogy egy kórházban vannak.”
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„Úgy érzem jól fogadtak minket ápolók és betegek egyaránt. Amikor 
meglátnak a betegek, vagy elmondom, kik vagyunk, egyből mosolyognak, 
elmondják, hogy szerintük az önkéntesség jó dolog és hogy több ilyen em-
ber kéne. Ez nagyon jó érzés, érzem, hogy valami jót teszek. Örülök, hogy a 
csapat tagja lehetek.”

A program koordinátorának beszámolója:
A Kölcsey Ferenc Gimnázium egy diákcsoportja 2011 február 21. és május 
20. között személyenként 20 óra tényleges kórházi beteglátogatói felada-
tott látott el a Zala Megyei Kórház osztályain.  

Az önkéntes programra már 2011 januárjában megkezdtük az elő-
készületeket, de a valós felkészítés februárban indult, amelyben a Zala 
Megyei Kórház munkatársai nyújtottak segítséget.  

A felkészülés részeként az önkéntesek előadásokat hallgattak 
meg a következő témákban: ápolási alapismeretek, adatvédelem és 
betegjogok, titoktartási kötelezettség, higiénés szabályok, a fertőt-
lenítés alapelvei, viselkedési szabályok, kommunikáció a betegekkel 
és a dolgozókkal, a különböző kórházi osztályokon folyó munka. A 
kórházi dolgozók, orvosok, ápolók és betegek tájékoztatása, felké-
szítése mindenképpen fontos tényezője volt a program sikerének. 
Az önkéntesek tetszés szerint, de a kórház igényeit figyelembe véve 
választották meg a kórházi osztályt, ahol dolgozni akartak. A munka-
végzéshez szükséges dokumentumok kitöltése és aláírása követel-
mény a kórházi önkéntesek számára (Etikai nyilatkozat, Titoktartási 
nyilatkozat, vállalások, Tevékenységköri leírások, Önkéntes szerző-
dés), ezért csak ez után kezdődhetett meg az ismerkedés a kórházi 
osztályokkal. Addigra elkészültek az önkéntesek megkülönböztető 
ruhái és kitűzői is, illetve nem csak a kórházi dolgozók, de a bete-
gek is tájékoztatást kaptak arról, hogy önkéntesek kezdik majd meg 
munkájukat a kórházban.

Az esetek túlnyomó többségében önkénteseink hamar feltalálták ma-
gukat, a betegek örömmel és hálásan fogadták a segítséget, sokszor szin-
te meglepően megnyíltak, megszokottá vált az önkéntesek jelenléte és 
visszavárták, visszavárják őket. Hamar megtapasztalták diákjaink azt is, 
hogy milyen sokat jelent számukra is ez a szolgálat, hiszen tanulnak ma-
guk is és egyértelmű volt, hogy nem csak adnak, de sokat kapnak is. 

A következő osztályokat látogatták önkéntes diákjaink: Ortopédia, 
Traumatológia, Szívsebészet, Neurológia, Belgyógyászat, Onkológia. 
Tevékenységükről jelenléti ívet vezettek. Feladataik közé a következők 
tartoztak: a beteg felültetése, sétáltatása, kísérete, környezetének rend-
ben tartása, etetése, itatása, várakozás a beteggel, felolvasás, beszél-
getés, beteg mellett tartózkodás; segédkezés étkeztetéskor, ágynemű-
cserénél; a beteg kéréseinek tolmácsolása; betegek és hozzátartozóik 
tájékozódásban való segítése.
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A gyerekek személyes megbeszéléseken, írásban, csoportmegbeszé-
lésen, illetve elégedettségi kérdőíven osztották meg tapasztalataikat 
egymással és a kórház ápolási igazgatójával, mentorunkkal és a prog-
ram koordinátorával. 

Sajtótájékoztatón is beszámoltunk az önkéntes programról, felvételt 
készített és azt több csatorna sugározta 

A program koordinátoraként úgy gondolom, hogy a program sikeres 
volt, amelyet az is bizonyít, hogy önkénteseink a 20 óra elteltével is to-
vább folytatják szolgálatukat.

A programnak az intézményre, az iskolára kifejtett hatása
A Zala Megyei Kórházban dolgozó diák önkénteseink úgy érzem meg-
változtatták kicsit a kórházi osztályok életét. A betegektől maximális elé-
gedettségüket kifejező visszajelzéseket kaptunk. A diákok az osztályok 
dolgozóival jól együttműködve végezték a munkájukat, nem csak a kór-
házban, de városszerte elismerést vívtak ki. Az ápolószemélyzet hozzáál-
lása támogató volt, megszokták az önkéntesek jelenlétét, elfogadták őket, 
úgy érzem számítanak rájuk ők is, nem csak a betegek. A betegek, akik 
zömmel a diákoknál jóval idősebb korosztályból kerülnek ki, véleménye a 
fiatal generációról pozitív irányba változott. 

Tehát elmondhatjuk, hogy a kórházban mindenki megelégedésére – 
betegek, személyzet, vezetőség – zajlott, valójában zajlik még mindig 
a program.

Számos diák beszámolt arról, hogy ő maga is sokat változott a munka 
során vagy által. A diákok személyisége, szemlélete sokat alakult, a sok 
pozitív visszajelzés hatására megerősödött önbizalmuk, önértékelésük. 
Büszkék arra, hogy ebben a programban részt vehetnek és társaikat is 
arra biztatják, hogy csatlakozzanak.

A program hatására egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az ön-
kéntes munka iránt. Csak a kórházi beteglátogatói munka iránt is folya-
matos az új jelentkezők érdeklődése, de egyéb programok iránti érdek-
lődés is felerősödött.  A programot megpróbáljuk a nyári időszakban is 
tovább folytatni, részben a tapasztalt, részben új önkéntesek részvéte-
lével.

Úgy gondolom, hogy az önkéntes program, az iskola egy hosszú távú 
elkötelezettsége lesz.

Zalaegerszeg, 2011-05-20
 Nagy Katalin
      koordinátor

Néhány dokumentum, amelyek szükségesek voltak a kórházi szolgálat 
végzéséhez. Mindez azt bizonyítja, hogy komoly előkészületek szüksége-
sek a kórházi szolgálat helyi elindításához.  
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1.melléklet         

tevékenységkörI leírás

név:............................................ kórházi önkéntes segítő
születési hely és idő:.......................................

személyi feltételek a feladatkör végzéséhez:
1. Kórházi önkéntes tevékenység végzéséhez a Zala Megyei Kórház által biztosított felkészítő 
tréning elvégzése (kommunikációs, etikai, jogi, alapápolási, higiéniai ismeretek)
2. Orvosi alkalmassági igazolás benyújtása

Feladatok:
Az önkéntes a következő feladatokat láthatja el az osztály jellegétől, a segítő felkészültségétől 
és vállalásától függően, az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:
n  a beteg segítése kiülésben, felülésben, a beteg segítése sétálásban
n   a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, ha erre szükség van, várakozás a beteggel
n    a beteg környezetének rendben tartása
n    felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása
n    segédkezés étkeztetéskor, ágyneműcserénél (csak ápolói felügyelettel)
n    a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé
n    betegek és hozzátartozóik tájékozódásban való segítése

az önkéntes felelőssége, kötelessége
Az önkéntes a szakápolókétól jól megkülönböztethető köpenyt és kitűzőt visel és a szak-
ápolókkal együttműködve látja el feladatait.
Az önkéntes csak az önkéntes munkáról szóló törvényi előírásoknak megfelelő munkát vé-
gezheti el a munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával.

Az önkéntes köteles betartani a tevékenysége során a higiénés előírásokat (higiénés kéz-
mosás kötelező minden beteggel való közvetlen tevékenység előtt és után, egyéni védőesz-
közök rendeltetésszerű használata)

Az önkéntes köteles vezetni a kórházi önkéntes tevékenységet végzők számára készített, 
és az osztályokon elhelyezett jelenléti íveket.

Az önkéntes a feladatkörébe tartozó feladatok elvégzéséért, továbbá a tevékenység gya-
korlása során okozott kár megtérítéséért a mindenkor hatályos munkajogi rendelkezéseknek 
megfelelően anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik.

az önkéntes nem végezheti az alábbi tevékenységeket
Az önkéntes nem végezhet semmilyen tevékenységet, ami már az ápolási asszisztensek 
munkakörébe tartozik, úgy, mint önállóan ágyazás, fürdetés illetve a higiénés szükségletek 
kielégítése, önállóan etetés, ürítés szükségletének biztosítása, segédkezés haldokló, halott el-
látásban. Az önkéntes nem tekinthet be az egészségügyi dokumentációba.

A tevékenységköri leírás az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Zalaegerszeg, …………………………

………………………………… …………………………
Zala Megyei Kórház képviselője kórházi önkéntes segítő

A tevékenységköri leírásban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elfogadom.
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2.sz. melléklet                              
etIkaI nyIlatkozat

A Zala Megyei Kórházban végzett Kórházi Önkéntes Segítő Tevékenység etikai elvei
A kórházi önkéntes segítő tevékenység fő célja fizikai és lelki támasz és segítségnyújtás 

képzett önkéntes segítők által a gyógykezelés, illetve ápolás céljából a Zala Megyei Kórház-
ban tartózkodó betegek és családtagjaik számára.

Kórházi önkéntes segítő az a személy, aki a Zala Megyei Kórház által meghatározott Kórházi 
Önkéntes Segítő Tevékenység etikai elveit magára nézve elismeri és betartja, a felkészítő tré-
ninget elvégezte, sikeres vizsgát tett és kórházi önkéntes tevékenységet lát el.

Az önkéntes segítő ismeri és betartja kompetenciahatárait.
A kórházi önkéntes segítő tevékenység feladatait az ésszerűség határain belül, az adott 

helyzethez alkotó módon alkalmazkodva, felelősséggel látja el. Az önkéntes lehetséges fel-
adatait feladatköri leírása tartalmazza, melynek vállalását aláírásával is hitelesíti.

Nem tartozik az önkéntes segítő kompetenciájába a betegek érték- és vagyontárgyának 
(pénzének, iratainak, kulcsának, személyes- és értéktárgyainak) kezelése, személyes és hiva-
talos ügyeinek intézése, az ilyen jellegű feladatokat az udvariasság szabályainak figyelembe-
vételével visszautasítja. E megbízások esetén jelez a Zala Megyei Kórház alkalmazottainak és 
az önkéntes-koordinátornak szükség és a kialakult gyakorlat szerint.

Az önkéntes segítő az általa végzett tevékenységet saját felkészültségének, terhelhetőségének fi-
gyelembevételével, egyéni vállalása szerint, az intézményi egység munkájával összhangban látja el.

A kórház betegei érdekében, amikor az önkéntes egészségi állapota nem megfelelő (pl. 
influenza, hányás-hasmenés, fertőző betegségek) nem teljesíthet szolgálatot.

A körülményekre és a betegek állapotára tekintettel az önkéntes segítőtől elvárjuk az ápolt külsőt (pl. 
tiszta köröm és haj), rendezett, tiszta, szolid ruházatot – nem kivágott felső, nem rövid szoknya és sort.

Az önkéntes munkából való kizárást jelenti, ha a szolgálat ideje alatt tudatmódosító szerek 
(pl. drog, alkohol) vagy tudatmódosító gyógyszerek hatása alatt áll az önkéntes.

Az alábbi pszichés betegségekkel a szolgálat nem vállalható: skizofrénia, súlyos és krónikus 
depressziós állapot, figyelemzavaros hiperaktivitás.

Segítő tevékenysége során az önkéntes kerüli mindenfajta ártalom okozását. Ivásban, ét-
kezésben csak tiszta tudatú, kooperáló betegek esetében vállal segítségnyújtást, ha étel/ital 
fogyasztása a betegnél nem ellenjavallt. Mobilizálásban való segítésnél mind a beteg, mind a 
saját érdekében kerüli a balesetveszélyes helyzeteket.

Az önkéntes a betegek között etnikai, nemzetiségi, vallási, felekezeti, társadalmi szempon-
tok szerint nem tesz különbséget.

Minden esetben tekintettel van a betegek emberi méltóságára. Kerül minden olyan tevé-
kenységet, megnyilvánulást, amely sértheti a személy méltóságát.

A betegek függőségi helyzetét vallási, politikai illetve bármilyen előnyszerző célok eléré-
sére nem használja fel.

Kötelezi a titoktartás minden a betegről, illetve a betegtől kapott információra vonatko-
zóan. A titoktartási kötelezettség kiterjed mind a közölt, mind a birtokába jutott adatokra.

Segítő tevékenységével kapcsolatban nem fogad el anyagi ellenszolgáltatást.
Magatartásával, tevékenységével igyekszik bizalmat és megbecsülést szerezni, pl., kerülje a 

zavaró, hangos beszédet, kioktató és megalázó hangnemet.
Önkéntes társait, a kórház dolgozóit és az önkéntes koordinátort tiszteletben tartja és együtt-

működik velük, ahogyan az önkéntes maga is tisztelet vár és remél tőlük. Ha az önkéntes társá-
val, a kórház dolgozóival vagy beteggel kapcsolatban problémája van, azt a koordinátor segít-
ségével kulturáltan igyekszik rendezni. Az önkéntes-koordinátor illetve a kórház dolgozóinak 
véleményét és a munkájával kapcsolatos útmutatásait elfogadja, és tiszteletben tartja.

A fentieket elolvastam, megértettem és magamra vonatkozólag kötelezőnek ismerem el.

Zalaegerszeg, …………………………
 …………………………

 kórházi önkéntes segítő 
 önkéntes-koordinátor
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Fogd a kezem!...
Fogyatékos és idős embereknek szervezett közösségi prog-
ramok, kórházi segítségnyújtás

A program célja, eredménye:
Tanulóink tapasztalatot szereztek a tőlük eltérő korú, illetve szellemi és 
egészségi állapotban lévő embertársainkkal való együttélés, olykor együtt-
működés terén. A program remek alkalom volt saját képességeik feltérké-
pezésére, egymás megismerésére is. A pedagógusok számára is rendkívüli 
élmény volt ebben a különleges élethelyzetben látni a diákokat.

keretek:
A 2 projekt a dunaújvárosi Jószolgálat Otthonban, az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában, a Parafónia 
zenekarnál Budapesten, a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban 
és a Szent Pantaleon Kórházban zajlott 3 hónap alatt 90 tanuló (9-12. év-
folyamos) és 7 kísérő részvételével. A 30 órás programból 5 órát felkészü-
lésre, 20 órát az alaptevékenységre, 5 órát értékelésre fordítottak.

A programok leírása:
A Jószolgálat Otthonban értelmi és mozgássérült emberek gondozása és fog-
lalkoztatása folyik bentlakásos és napközi otthonos rendszerben. Az Idősek Ott-
hona bentlakásos rendszerben foglalkozik idősgondozással. A lakók igen eltérő 
szellemi és fizikai állapotban vannak. A Parafónia zenekar „A zene mindenkié” 
egyesület zenekara, melyben 13 középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal muzsikál 
sok-sok lelkes pedagógus és muzsikus segítségével a „Színeskotta módszert” al-
kalmazva. A Szent Pantaleon Kórház Dunaújváros és környékének súlyponti kór-
háza, ahol a fekvőbetegek ápolása, gyógyítása mellett járóbetegeket is ellátnak.
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1.projekt

Az időseknél nagy segítséget jelentett az ott dolgozó szakemberek irányí-
tása. Állandó segítőnk Sánta Nóra, az otthon mentálhigiénés munkatársa 
volt. Részt vettünk a lakók szállításában, etetésében is, de főként a felolva-
sás, beszélgetés, társasjátékok és a muzsikálás okozott kölcsönös örömöt 
valamennyiünknek.

Minden csütörtökön látogattunk az otthonba. Egy bemutatkozó ta-
lálkozáson igyekeztünk megismerkedni önkéntes munkavégzésünk 
egyik leendő helyszínével. Készítettünk iskolánkról egy rövidfilmet, 
majd elővettük legnagyobb „fegyverünket”, a zeneszót, ami rögtön 
meglágyította az idősek szívét. Aztán az otthon dolgozói megpróbál-
ták bemutatni nekünk, mi mindenhez kezdhetünk a látogatások során. 
Lehetett az idősekkel énekelni, felolvasni nekik, beszélgetni velük, a 
bátrabbak az étkezésben is segítettek. A nagy kedvenc a sakkozás, do-
minózás, malmozás lett mindkét fél körében. Ettől fogva az ilyen típusú 
napokat „Csak úgy…” névvel illetjük.

Viszonylag rendszeresen próbáltuk műsorral szórakoztatni az idő-
seket. A kedvencük a citeraszó és a néptánc volt. Ilyenkor a gyerekek 
segítettek eljutni a lakóknak a helyszínre, majd vissza a szobáikba. A 
gyerekek és a szakember beszámolójából is az derül ki, hogy az idő-
sek kedélyállapota nagyon hullámzó. Voltak alkalmak, mikor nehéz volt 
őket rávenni, hogy sétáljanak egyet, esetleg beszélgessenek kicsit ve-
lünk.

Egy idő után néhányan úgy döntöttek, egyénileg mennek a látogatá-
sokra. Természetesen ennek megszervezésében is segítettünk, és min-
dig lehetőséget adtunk az élmények elmesélésére.

Az utolsó közös alkalom a főzés volt. Már délelőtt készültek az alap-
anyagok. Fiatal és idős egyformán igyekezett a szakács útmutatásai 
szerint kockára vágni a krumplit, amiből aztán Isti (11.E) kiváló vacsorát 
készített az otthon udvarán. A beszámolókból egyértelműen kiderül a 
szándék: Folytatjuk a csütörtöki látogatásokat! 

A Jószolgálati Otthon örökké vidám lakói leginkább a közösségi já-
tékokat és az éneklést kedvelték. Itt is nagyon jól működött a szakmai 
vezetés a mentor (Kecskés Rózsa) és fiatal kollégái (kivált Szabó Péter 
gyógypedagógus) részéről. Segítettek diákjainknak megtenni az első 
lépéseket az ellátottak felé. Azt is meg kellett tanulnunk, kinek mire van 
szüksége. A lakók ugyanis igen eltérő állapotban vannak, a gimnazis-
táknak ehhez is igazodniuk kellett. A gyerekek beszámolóikban mind 
azt ecsetelik, milyen pillanatok alatt eloszlottak az esetleges félelmek 
az otthon lakói felől áradó szeretet és bizalom következtében. A kiváló 
szakemberek remek közösségi játékokkal segítették a gátlások oldását.  
Rögtön barátként fogadtak minket, s ez bizalmat váltott ki a gimisek-
ből is. Rengeteg fénykép készült. Ezeket aztán közösen meg is nézeget-
tük, jókat nevettünk magunkon. Az iskolások hamar megérezték, kinek 
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milyen testi közelségre van szüksége. Érdekes volt nézni, hogy egyes 
lakóknak minden további nélkül fogták a kezét, simogatták a fejét. A 
látogatások formája itt gyakran a közös sportolás, játék volt. A másik 
kedvenc az éneklés, amit több közös fellépés koronázott. (Fogd a ke-
zem…, Ünnepélyes zárás)

A parafónia zenekar tagjaival két teljes napot töltöttünk együtt. 
Ezeken a rendezvényeken közös városnézés, kézműveskedés, próba, 
majd koncert szerepeltek. A koncertek nyilvánosak voltak, sok-sok né-
zőt vonzottak mindkét helyszínen. Mivel a zenészek középsúlyos ér-
telmi fogyatékosok, itt is mindig kértük a szakemberek (főleg Erdősné 
Sigmond Katalin) útmutatását. A parafóniások sokat mozognak társa-
ságban, így legtöbbjük igen nyitott, kedves. A gyerekeinknek a velük 
való találkozás volt az első meghatározó élményük sérült emberek tár-
saságában. 

A közös budapesti nap óriási hatást gyakorolt minden résztvevőre. 
Ott, a koncerten tényleg tapintható volt a kodályi gondolat (A zene 
mindenkié…). Megkapó látványt nyújtottak az egyforma színes pólót 
viselő gimisek és a zenészek a színpadon. Mikor pedig felhangzott a 
Halleluja, mindenkinek a szemében könnyek jelentek meg… Azóta is 
beszédtéma ez mindkét helyszínen. Mivel velük mindennapos kapcso-
latot csak kevesen tudunk ápolni, az interneten keresztül kommuniká-
lunk. 

Következő közös eseménynek az életünkben egy fellépés ígérkezik 
a Művészetek völgyében idén július 31-én. Jómagam rendszeresen já-
rok a zenekar koncertjeire, és meghatódva tapasztalom mindig, milyen 
sokat jelentettek nekik is a találkozások, s alig várják, hogy az ősszel 
újra Dunaújvárosban tölthessünk el egy közös napot. A beszámolók-
ban rengetegen a parafóniás napot tartják sorsdöntőnek abban, hogy 
bele mertek fogni ebbe a tevékenységbe. Úgy vélem, a közös siker a 
fellépéseken nagy élmény minden résztvevőnek, és büszkeséggel és 
örömmel tölti el a zenekar lelkes, fáradhatatlan, bár néha kissé megtört 
hozzátartozóit. És ez nagyon fontos.

2. projekt
Ennek feladatköre a szent pantaleon kórházzal való együttműködés ke-
retében valósult meg. Szakmai segítőnk mentorként a kórház ápolási igaz-
gatóhelyettese, Erdély-Franyó Anna volt. A kórházi munkába bekapcso-
lódott Dr. Juhászné Bordács Veronika vezető ápoló is (illetve a különböző 
ápolási osztályok nővérei és orvosai is segítettek).

Azokat a tanulókat preferáltuk a jelentkezők közül az idén, akik 
egészségügyi pályára készülnek. 

Munkafolyamatok, feladatok: A kórházban egy kis bemutatkozás 
után többnyire páros beosztás szerint dolgoztak tanulóink. Az első 
alkalmakkor egy elégedettségi kérdőívet töltettek ki a diákok a bete-
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gekkel (járó-, illetve fekvőbeteg osztályokon), ami nagy se gítségnek 
bizonyult az intézmény számára (minőségbiztosításhoz szükséges), 
nekünk pedig kiváló lehetőség volt arra, hogy kapcsolatba kerüljünk 
a betegekkel, személyes beszélgetések alakulhassanak ki, egyáltalán 
megismerjük az intézményt. Általában 2-3 ívet sikerült diákonként ki-
töltetni (volt, akinek fel kellett olvasni a kérdéseket, értelmezni kellett 
stb.) Bennünket is meg kellett „szokni”, ugyanis ilyen jellegű önkéntes 
munka még nem volt ebben az egészségügyi intézményben. Minden 
tanulónak rózsaszínű pólója volt, hogy meg tudják különböztetni őket 
a kórházi személyzettől, a projekt logójával, illetve egy névkitűzővel. 

E mellett alapápolási feladatokat is végeztünk, ágyat húztak a gyer-
mekek, segítettek az ebéd, az uzsonna kiosztásánál, és sokat beszélget-
tek elsősorban az idősebb vagy hosszabb ideig bent lévő betegekkel. 
A szemészeti osztályon (máshol is előfordult) a műtött betegeknek fel-
olvastak, más osztályról volt, akit lekísértek a büfébe, rejtvényt fejtettek 
az idős nénikkel stb. A feladatot az adott osztály nővérei, gyakran az 
orvosai határozták meg, de többször „adta” magát a munka, hiszen, az 
ágyigazítás, felolvasás, beszélgetés előre nem tervezhető tevékenység. 
A tanulók többsége naplószerű személyes beszámolót készített a napi 
elvégzett tevékenységekről, volt, aki élménybeszámolót írt.

egy mentálhigiénés munkatárs beszámolója:
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 

Nagy izgalommal és lelkesedéssel vártam, a program beindulását, 
mert úgy éreztem ez egy olyan kezdeményezés, amely mindkét fél ré-
szére hasznos tapasztalatokat hoz, és intézményünkben élő időseink 
számára, mentálisan  kedvező változásokat indíthat be.

Nagyon örülök, hogy a program megmozgatta a fiatalabb korosz-
tályt, mert szükség van arra, hogy odafigyeljünk és törődjünk egymás-
sal a hétköznapokban. Az önkéntes munka segítséget nyújthat az em-
pátia a gondoskodás és az egymás iránti elfogadás fejlődéséhez, mely 
által a diákok gazdagabb személyiségű felnőttekké válhatnak. Pályavá-
lasztásban is meghatározó irányt adhat a segítői szerep kipróbálása.

Számítottam a nehézségekre, melyek a generációk közötti különbsé-
gek miatt merülhetnek fel. 

Voltak olyan időseink, akik a kedves közeledés ellenére is elzárkóztak 
a fiatalok elől, és voltak, akik a rendszeres látogatások hatására később 
megnyíltak. Néhányan pedig kezdettől fogva lelkesen fogadták őket és 
éltek a lehetőséggel.

A fiatalok friss levegőt, vidámságot, felszabadultságot hoztak az ott-
honba. Időseink pedig örömmel adták át élettapasztalataikat. A szemé-
lyes megismerésen keresztül a diákok betekintést kaphattak a történe-
lembe az egyes emberek szemüvegén át.

A közös nyelv, amely összehozott bennünket, a zene és a játék, fontos 
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szerepet játszottak a feszültségek levezetésében, a jó hangulat fenntar-
tásában. A farsangi mulatság, és a bográcsos főzés az udvaron valamint 
a diákok által hozott szórakoztató műsorok, kedves emlékként marad-
nak meg időseink szívében.

A további együttműködések során tapasztalataim alapján fontosnak 
tartanám a kisebb létszámú önkéntes csoportok szervezését, és az in-
tézmények részéről minimum két mentor kijelölését.  Mindezt azért, 
mert az önkéntesekre olykor komoly pszichés nyomás nehezedik, me-
lyek feloldása fontos mentális egészségük fenntartásának szempont-
jából. Sokan az otthonban találkoztak először az elmúlással, azzal a 
ténnyel, hogy nem mindenki épül fel a betegségéből, és hogy vannak 
olyan idősek, akiket a családjuk magára hagyott. Ezen problémák fel-
dolgozásához meg kell adnunk a kellő szakmai segítséget, amit úgy ér-
zem ebben a programban nem sikerült maradéktalanul megvalósítani.

Összegezve személyes tapasztalataimat mindenképpen pozitívum-
ként éltem meg, hogy résztvevője lehettem ennek a kezdeményezés-
nek, hogy szemléletmódomat, átadhattam a fiatalabb korosztálynak.

Többen jelezték, az önkéntesek közül, hogy a program végeztével is 
szeretnének hozzánk visszajárni, sikerült egy-egy időssel igazi szeretet-
kapcsolatot kialakítaniuk. Ezt mindenképpen sikernek tartom.

A jövőben is szívesen vállalom az önkéntesek munkájának segítését, 
mert nagyon sok örömöt találtam benne, szakmai szempontból is üdí-
tő volt, az idősekért fiatalokkal együttdolgozni. (Sánta Nóra)

tanulói beszámolók:
luCa Az önkéntes munkát, a másokon való segítést mindig is példaér-
tékű cselekedetnek tartottam és szerettem volna egyszer én is kipró-
bálni, megtapasztalni azt a megfoghatatlan, leírhatatlan érzést, ami az 
embereket arra készteti a mai világban, hogy saját érdekeiket félretéve, 
önzetlenül tegyenek valamit, ami kicsit talán könnyebbé, jobbá, elfo-
gadhatóbbá teszi rászoruló embertársaik életét.

Az idei évben iskolám lehetőséget kínált, hogy részt vegyek egy ilyen 
programban. Sokat gondolkoztam azon, hogy belevágjak-e. Nem tud-
tam lesz-e időm, energiám a 30 órát teljesíteni. Féltem attól is, hogy mi-
lyen helyzetekbe kerülhetek, hogy megfelelően tudom-e kezelni majd 
a rám váró nehézségeket, a fogyatékkel élők állapotát és a saját érzel-
meimet. Végül az utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy megküzdök 
a kihívással, legyőzöm félelmeimet. Tisztában voltam azzal, hogy ezzel 
nagy felelősséget is vállalok, hisz amellett, hogy segítünk, vigyáznunk 
kell, hogy ne okozzunk csalódást, ne kerüljünk túl közel a rászorulók-
hoz, ha a 30 óra leteltével tudjuk, hogy nem tartanánk velük a kapcso-
latot. 

Az első program, amin részt vettem az öregek otthonában tett far-
sangi látogatás volt. Erre az alkalomra az énekkarral készültünk egy kis 
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műsorral is. Az éneknek minden alkalommal nagy sikere volt, az öregek 
gyakran kértek meg minket más délutánokon is, hogy általuk is ismert 
népdalokkal, muzsikával szórakoztassuk őket. Az első találkozásom az 
otthon lakóival emlékezetes maradt számomra. Az előadások és a far-
sangi fánk elfogyasztása után halk zeneszó mellett álltunk neki az el-
pakolásnak, ismerkedésnek. Nagy meglepetésemre két perc sem telt el, 
amikor egy bácsi, ha jól emlékszem Dodi bácsi egyből megszólított és 
felkért táncolni. Eléggé megilletődtem a kéréstől, de ki tudna egy ilyen 
ajánlatra nemet mondani? Táncolni kezdtünk. Ami azt illeti elég feltűnő 
jelenség volt a bácsi, ő viselt egyedül jelmezt: bűvészsapkája volt (bár 
nekem tánc közben aztán elárulta, hogy igazából ő törpe szeretne lenni, 
de olyan öltözetet nem sikerült szereznie). Szép sorban mindenki beállt, 
a végére nagy körökben ropták öregek, fiatalok, sőt egy vonatozásra is 
sor került. Furcsa volt persze, ahogy az öregek mozogtak, hisz a legtöbb 
lassú volt, esetleg bottal, járókerettel tudott csak közlekedni. Ez azonban 
nem tántorította el őket. Olyan hamar elrepült az ott töltött két óra, hogy 
el se hittem, hogy máris vége. Egy percig nem unatkoztam. 

Hamar eldöntöttem, hogy inkább az idősekhez szeretnék járni, nem 
a jószolgálatiba. Nem tudnám megmondani, miért. Sok barátomtól 
hallottam, hogy milyen jól érzik magukat a „jószolisokkal”, hogy meny-
nyi szeretetet kapnak tőlük, mennyire nyitottak az ott élők. Én mégse 
tudtam elmenni hozzájuk. 

Az idősekhez minden héten csütörtökön mentünk, 3-tól 5-ig. Szinte 
mindig lehetett választani, ki mit szeretne csinálni. Volt lehetőség sak-
kozni, társasozni, zenélni, beszélgetni, mesélni. Én elsősorban ez utób-
bit választottam. Felolvasni általában olyan idősekhez kerültem, akik 
ágyhoz voltak kötve, a legtöbbnek a beszéd is nehezen ment, volt, aki 
elsírta magát a mesék hallatán, mert az unokáit juttatta eszébe. Sokszor 
volt az az érzésem, hogy nem is hallják, mit mondok, csak élvezik, hogy 
nem egyedül vannak, foglalkoznak velük. 

Egy alkalommal kivittük őket a kertbe is, mikor már jó idő volt. Itt is-
merkedtem meg a kedvenc nénimmel. Később is, mikor mentem, vele 
beszélgettem, játszottam. Sokat mesélt a családjáról, az életéről. 

Természetesen voltak rosszabb tapasztalataim is, pl. néhányan az 
otthon lakói közül morcosabbak, nem igazán értékelték a társaságunk, 
de az ilyen élményeket elfeledtette a sok szép emlék. 

A rendszeres látogatások mellett néha más közös programokat is 
szerveztek nekünk. Azt hiszem, az iskolaszív például minden résztvevő-
ben mély benyomást tett. Az utána következő „Fogd a kezem” délután-
ról nem is beszélve. A „hajókirándulós-Parafóniás” pesti utazáson sajnos 
nem tudtam részt venni, de úgy hallottam, nagyon jól sikerült az is. 

Összességében azt hiszem, jól döntöttem, hogy belevágtam ebbe, 
mivel életre szóló élményeket szereztem. Azt hiszem, ezt nem lehet 
elmondani. Aki már tapasztalta, az tudja, miről beszélek, aki nem, az 
úgyse értheti meg leírások, elmondások alapján. Ezt át kell élni, érezni 
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kell. Nem lehet szavakba önteni azt az érzést, amikor mosolyt csalunk 
egy idős, beteg ember arcára. Nem lehet elmondani milyen, amikor egy 
számunkra könnyed dolog elvégzése számukra mekkora segítség, mi-
lyen hálásak tudnak lenni minden apróságért. 

kaMIlla Féltem belevágni az önkéntes programba, de utólag tu-
dom, megérte.  Első látogatásom az idősek otthonába történt, a kó-
russal mentünk nekik énekelni. Szívesen hallgatták, ahogy dalolunk 
nekik, és látszott az arcokon a hála, hogy kicsit színesebbé tettük a 
hétköznapjaikat. Ez után többször is voltam még az Idősek otthoná-
ban. Akadt olyan nap, mikor egy kis asztal köré ülve egy rendkívül 
barátságos körben magyar népdalokat zengedeztünk. (E nap után 
a néni, akivel ketten alkottuk a kis kórus női részét, minden látoga-
tásom során megjegyezte, hogy mennyire élvezte azt a dalos napot)  
Szívesen társasoztam az ott lakókkal, és nagyon tetszett, mikor kicsit 
jobb volt az időjárás, és a kertben tölthettük az időt.

Mikor még belevágtam a TÁRS-programba, úgy gondoltam, a Jószol-
gálati otthonban nem szeretnék sok időt tölteni. Attól tartottam, esetleg 
nem tudom majd kezelni az oda járó gyerekeket. Miután sokan mesélték, 
hogy nagyon jó ott a hangulat, és a környezet, gondoltam, megpróbá-
lom én is. Az első alkalomtól kezdve az utolsóig, mindig nagyon jól érez-
tem ott magam. A játékok és programok engem is boldoggá tettek. Az 
emberek, pedig mérhetetlenül sok szeretetet adnak mindenkinek. A vé-
gére már mindenki ismert mindenkit, és magamból kiindulva, szerintem 
sokan várták a pénteki napot, mikor egy újabb remek délutánra kerül a 
sor. Szerintem sok barátság szövődött ez alatt a pár alkalom alatt. 

Egy fantasztikus napot tölthettünk Budapesten a Parafónia Zenekar 
jóvoltából. Teljes ellátást kaptunk, egy hajóút során megnézhettük a fő-
várost, majd a nap lezárása képen, együtt énekelhettünk a Parafónia 
Zenekarral. Sokan eljöttek a koncertre, volt olyan néző, akinek a szeme 
sarkában egy kis könnycseppet láttam megcsillanni. Szerintem nagyon 
szépre sikerült az előadás. 

Örülök, hogy jelentkeztem erre a programra, mert nagyon sok szép 
élménnyel gazdagodtam, és sajnálom, hogy ilyen hamar elrepült az a 
pár hét.

szIlárd A Társ-programról először fél évvel ezelőtt hallottam. A prog-
ramba azért csatlakoztam, mert része szerettem volna lenni ennek a 
fantasztikus ötletnek. Mindig is segíteni szerettem volna másoknak, 
tudni szerettem volna, hogy élnek ezek az emberek, mik érdeklik őket 
stb. Ezalatt az idő alatt találkoztam a Jószolgálati otthon lakóival illetve 
az Öregek otthonában élő emberekkel.

Először az Öregek otthonába mentünk. Az első alkalom nagyon ér-
dekes volt, nem igazán tudtam hol a helyem, vagy hogy mit is kéne 
csinálnom, a legtöbb feszültséget bennem talán az okozta, hogy nem 
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tudtam miről is beszélgethetnék velük. Később „beosztottak” minket az 
alapján, hogy mit szeretnénk csinálni: beszélgetni, felolvasni, játszani 
stb. Nem vagyok egy beszédes ember és olvasni sem nagyon szeretek, 
játszani viszont annál inkább. Mindig is érdekelt, hogy az olyan hatal-
mas tapasztalattal rendelkező emberek, mint akik ott vannak, hogy 
tudnak sakkozni vagy malmozni. Nagyon szerettem az ottani emberek-
kel játszani. Az egyik sakkpartnerem, bár soha nem szólt egy szót sem, 
nagyon jól játszott, és azóta sem sikerült megvernem sem sakkban, 
sem malomban.

Egy héttel később a Jószolgálati Otthonba látogattunk. Bár az iskola 
szervezése által már találkoztunk ilyen különleges gyerekekkel, a kez-
deti szorongás még bennünk volt, amikor elindultunk. Ezekben az em-
berekben az a nagyon különös, hogy olyan közvetlenek tudnak lenni 
bárkivel, ami manapság nagyon ritka. Rengeteg szeretetet adnak, an-
nak dacára, hogy nem is ismernek. Közülük bárkivel el lehet beszélgetni 
gyakorlatilag bármiről. Mindig öleléssel üdvözöltek minket. A Széche-
nyiben volt egyszer, hogy egy interkaktív táblánál rajzolgathattak, na-
gyon érdekes volt nézni hogy mit alkotnak egy üres felületből. Sok fe-
lejthetetlen élmény közül kiemelkedő volt még a Duna-parti főzőcske, 
amikor szabadban, focizva, tollasozva tölthettük el az időt.                        

Az egész önkéntes program alatt főként kaptunk mint adtunk. A Jó-
szolgálati otthonosok megtanítottak minket hogyan is kell őszintén 
szeretni. Az Öregek otthonában az élethez való hozzáállásunk változott 
meg. Rengeteg tapasztalattal, élménnyel és örömmel lettünk gazda-
gabbak.

josephIna Nem is tudom, hol kezdjem, annyi élmény, gondolat kava-
rog most a fejemben. Mikor megtudtam, hogy lesz egy ilyen lehetőség, 
gondolkodás nélkül egyből felírtam magam arra a papírra, ami körbe-
járt a padsorokon. Olyan izgalom járt át rajtam akkoriban, hogy azt nem 
lehet papírra vetni.  Az az érzés, hogy ha egy kis időre is, de a kórház és 
a betegek segítségére lehettem, fenomenális. Már most hiányzik az a 
csodálatos légkör.  Igaz, volt mikor fáradtan értünk haza, de megérte.  
Az önkéntesség hivatalos megnyitója február 18-án volt, pénteken. Ak-
kor nem csak a kórháztól, hanem a Jószolgálati otthonból és az Idősek 
Otthonából is jöttek pár szót mondani. Elmesélték röviden az ottani lé-
tet, még az épületről is mondtak néhány szót. 

Az „igazi élet” számomra március 8-án reggel 9-től kezdődött. Na-
gyon nagy izgalommal vártam az aznapi teendőket. Először is megkap-
tuk a gyönyörű szép rózsaszínű pólónkat. Meglepő, hogy a fiúknak is 
mennyire jól állt. Azután jöttek a főnővérek, akik szépen beosztottak 
minket kettesével az osztályokra. Volt, aki szemészetre ment, trauma-
tológiára, és volt,  aki az élményfürdőbe ment, mivel csak délelőtt lehe-
tett menni. Nekem és a „páromnak”, Balunak a belgyógyászat maradt. 
Sőt még rajtunk kívül még ketten jöttek a belgyógyászatra. Mindenki 
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kapott betegelégedettségi tesztet és a fekvőbetegeknek kellett segíte-
ni kitölteni. Én össz-vissz 3 beteghez jutottam el, miközben a többiek 
körbejárták az osztályt, sőt még állítólag el is vesztem, nem találtak. Na-
gyon el tudtam beszélgetni a betegekkel. Az egyik páciens pont akkor 
feküdt be a korterembe, mikor én beléptem. Na, ő elmesélte a fél életét. 
Élvezet volt vele beszélgetni. Mivel ő már több kórházban is volt, azok-
ról is tudott véleményt mondani. Például a balatonfüredi kórház állító-
lag nagyon szép.  Két nagyon idős hölgy mellé került ez a nő. Az egyiket 
akkor hozták vissza epekő műtétről. Végül megtalált Balu, és még egy 
járó beteg elégedettségi tesztre jutott időm, mivel menni kellett már. 

A következő nap március 22-e volt. Ezen a napon jöttek a tv-sek. 
Egyikünkkel még interjút is csináltak. Én megint a belgyógyászatra ke-
rültem a Zsófival együtt, de most a második emeletre. A mostani napra 
a legnagyobb feladatunk az volt, hogy egy-két betegre figyeljünk, les-
sük minden kívánságát. Beszélgessünk velük, olvassunk, játsszunk. Hát 
mi a Zsófival elsőre nem nagyon találtuk meg a helyünket, de aztán 
befeküdt egy néni, és mellé szegődtünk. Átbeszélgettük az egész dél-
utánt, megigazítottuk a párnáját, inni adtunk neki. Megkérdezte hova 
szeretnénk majd menni, beszélgettünk a kutyákról, majd áttértünk a 
különböző időszámítási formákra, és végezetül még a fiáról is beszélt. 
Szóval szinte minden témáról váltottunk néhány szót. 

A harmadik nap a kórházban (március 29.) újabb élményeket hozott.  
Most az Annával voltam a Kardiológián. Ezen a napon egy kicsit komo-
lyabb feladatokat is szántak ránk. Először is ágyneműt cseréltünk, és 
mivel nagyon bonyolult szerkezet ez a kórházi ágyhúzás, így a betegek 
is tanácsokkal láttak el, hogyan is kell. Egy kicsit vicces volt ez a szituá-
ció. Végül ezt is megtanultuk. Aztán közben elbeszélgettünk a pácien-
sekkel, mire jött az ebédidő. Segítettünk kihordani az ételeket, italokat. 
Az egyik hölgy mozgáskorlátozott volt, így az evésben segítségre szo-
rult. Sajnos beszélni is alig tudott. A végére mégis egész jól megértet-
tük egymást. Majd mikor már ezen az osztályon elfogytak a munkák, a 
mentorunk, Erdély-Franyó Anna átkísért minket a Diabetológiára. Ott 
egy nagyon aranyos nénihez kerültünk. Elsőre azt hitte, hogy érte jöt-
tünk, hogy hazakísérjük.  Nagyon kis aranyos néni volt. El is fáradtunk 
ezen a napon. 

Na, a negyedik napon, megint délelőtt mentünk önkénteskedni (áp-
rilis 5.). Ezzel a nappal kapcsolatban vegyes érzelmeim vannak. Az első 
fele nagyon izgalmas volt. Először is lementünk az alagsorra, a patoló-
giára. Az ott dolgozó egyik nő körbevezetett minket. Először egy rövid 
ismertetőt mondott, majd különböző gépeket mutatott meg, amiket 
alkalmaznak; majd még néhány igazi emberi szervet, amiket vizsgál-
nak, majd raktároznak. Majd még mikroszkópon keresztül mutatott 
nekünk keresztmetszeteket. Mikor ennek vége lett, felkerültünk a trau-
matológiára. Itt úgy éreztem egy kicsit, hogy a dolgozók terhére vol-
tunk. Sajnos nem nagyon tudtunk segíteni, legfeljebb beszélgettünk 
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az ottani betegekkel. Az egyik szobában gyógytorna folyt, a másikban 
gépeket szereltek fel. Összességében viszont nagyon jól éreztem ma-
gam ezen a napon is. 

Hát elérkezett az utolsó nap is, április 12-e. Először a szülészeti osz-
tályra kerültünk Lalival. Ott elbeszélgettünk 2 kismamával a terhesség 
előnyeiről-hátrányairól. Majd később sikerült rávenni a főnővért, hogy 
hadd menjünk át a pszichiátriára, nagyon érdekelt. Először a nyitottra 
kerültünk, ott körbevezettek minden szobába, eléggé nyugis volt és ki-
csi. Annyit mesélt még az úr, hogy régen a kórház egyik legfontosabb 
osztálya, a pszichiátria volt. Majd átsétáltunk a zárt részlegre. Ott első-
re nyomasztónak hatott. Az egyik pácienshez vezettek minket. Nagyon 
örült, hogy jöttek látogatók. Nagyon aranyos volt, kedves volt hozzánk. 
Érdekes volt egy pár órára az ő környezetükben lenni, furcsa volt és tet-
szett. Végül átkeveredtünk a sürgősségi pszichiátriára, ahol a sérültek 
megkapják az első kezeléseket, és eldöntik súlyosságát, hogy onnan 
haza-e vagy pedig a pszichiátriára kerülnek-e. Az ott dolgozó nővér ké-
résünkre tartott egy kis beszámolót, hogy miből is áll az ő munkája. 
Először is körbevezetett minket. Hova kerül először a beteg, hol vetkőz-
tetik le, majd vizsgálják meg, végül hova fekszik be megfigyelésre. Majd 
megmutatta, hogy végül is mennyi a papírmunka, egyetlen egy beteg 
esetén is legalább 4-6 lapot kell kitölteni, valamint 2-3 könyvben is fel 
kell jegyezni a páciens adatait (név, cím, személyi szám, értékek, a sé-
rüléssel kapcsolatos kérdések stb.). Végül az utolsó pár órában érkezett 
egy sérült, egy mentős hozta be kerekes székben, fejsérülést szenve-
dett. Mivel férfi volt, így sajnos én nem nagyon tudtam segíteni a nő-
vérnek. Számomra ez a nap volt a legérdekesebb, a legizgalmasabb. 

Összességében én nagyon örülök, hogy indult egy ilyen programso-
rozat, nagyon élveztem. Ha lesz még valaha ilyen lehetőségem, biztos, 
hogy fogok majd jelentkezni. Számomra ez olyan volt, mintha a színhá-
zi előadás után a kulisszák mögé nézhettünk volna. Közelebbről meg-
ismerhettem a mi kórházunkat, megismerhettem az ottani dolgozókat, 
néhány pácienst. Hiányozni fog nekem az a környezet. Élvezet volt ve-
lük dolgozni. Köszönöm ezt a nagy lehetőséget. 

ádáM Most először, 2011 márciusában vettem részt a dunaújvárosi Szé-
chenyi István Gimnázium tanulójaként az ország középiskolásainak kö-
rében újonnan megrendezett önkéntes programban. E közösségi prog-
ram keretében lehetőség nyílt bepillantást nyerni több közintézmény, 
mint például a kórház, a Jószolgálati Otthon és az Idősek Otthona min-
dennapi életébe, az ott folyó munkába. 

Jómagam a kórházban vállaltam önkéntes feladatot, melyet ötszöri 
alkalommal, 20 órában látogattam, s a különféle alapápolási feladato-
kat, illetve szociális jellegű munkákat a lehetőségekhez mérten ez idő 
alatt végeztem el. Az alapápolási feladatok ellátása során elsősorban 
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vacsorát osztottunk a betegeknek, de arra is volt alkalom, hogy ágyne-
műt cseréltünk, vagy éppen etettünk. E teendők mellett természetesen 
arra is volt lehetőség, hogy beszédbe elegyedjünk a kórházban tartóz-
kodó betegekkel, megismerve ezzel érzéseiket, gondolataikat, vágyai-
kat, véleményüket. Mondani sem kell, hogy a sokszor magányos, bá-
natos, vagy éppen nagyon szenvedő betegek, idős emberek rendkívül 
örültek annak, hogy volt számukra valaki, akivel megoszthatták gon-
dolataikat, akinek kiönthették szívüket, vagy akinek éppen elmesélhet-
ték a számukra oly sokat jelentő és az idő által megszépített fiatalkori 
élményeiket. Igazából mindegy volt, hogy miről, csak a lényeg, hogy 
beszélgethettek valakivel. Tudták, hogy az a valaki nem hiába van ott; 
kíváncsi rájuk, és törődni akar velük. Ha csak egy pár mondattal vagy 
kedves szóval, akkor is. És talán ez többet ért, mint bármi más ajándék, 
pénzben mérhető érték. Ez a közös élmény nemcsak maguknak a bete-
geknek jelentett sokat, hanem nekünk, diákoknak is. Hogy miért? Mert 
tudtuk, hogy ezzel valakin segítünk, s gondoskodásunkkal, odafigye-
lésünkkel teszünk valamit embertársunkért, hozzájárulva ezzel emberi 
közösségünk tagjainak boldogságához. Mint már említettem, összesen 
20 óra állt a rendelkezésünkre ahhoz, hogy valamiféle közösségi mun-
kát végezhessünk a kórház területén. Ez talán picit soknak tűnik. Éppen 
ezért olyan is előfordult, hogy nem mindig tudtak az ott dolgozó szak-
emberek, orvosok, nővérek számunkra megfelelő feladatot adni. Ám ez 
idő alatt sem ültünk tétlenül, hiszen ha mást nem, de a sebkötözéshez 
szükséges gézdarabokat hajtogattunk, vagy teát osztottunk a vacsorá-
hoz, esetleg a kórház folyosóin sétálva, megismertük annak belsejét, 
működését, a különböző osztályokat, stb. 

Összességében elmondhatom, örülök annak, hogy szerény munkám-
mal hozzájárulhattam egy embereken segítő közintézmény munkájá-
hoz, s egy közösségi cél érdekében tevékenykedhettem. Így a végén 
azt mondom, nem bántam meg, hogy jelentkeztem erre az önkéntes 
munkára, mert ezzel egy új dolgot próbáltam ki, számos élménnyel, ta-
pasztalattal gazdagodtam, s ha nem is tettem sokat, de tudom, hogy 
legalább néhány embernek, s ha csak egy percre is, örömet szerezhet-
tem, mosolyt csalhattam az arcára. Ez az, ami igazán számít.
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é lt e S  m át yá S  á ltA l á n o S  I S k o l A ,  S p e C I á l I S  S z A k I S k o l A ,  G y e r m e k o t t H o n ,  
k o l l é G I u m  é S  p e dAG ó G I A I  S z A k S z o lG á l At  |  n y í r B át o r

Ecsetvonásokból kirajzolódó önkéntesség
egy szociális intézmény környezetének felújítása

Az önkéntes tevékenység célkitűzése:
A pályázati program céljaként a Nyírbogáton működő Egyesített Szociális Intéz-
mény épületének, környezetének állagmegóvási munkáiba szerettünk volna 
besegíteni. A projekt közvetett célja, hogy az önkéntesség, mint társadalmi ér-
téke és felelősség vállalása jelenjen meg a tanulók munka motivációjában, min-
denképpen jelentsen ez többet, mint egyszerű kihelyezet munkagyakorlatot.

Önkéntes tevékenység során vállaltuk, hogy az intézmény környe-
zetének javításában segédkezünk: az épület előtti kerítést, valamint az 
intézményhez tartozó faszerkezetű garázst, és az intézmény lakói által 
használt pihenőpadokat renováltuk, újítottuk fel. 

Magát a közösségi szolgálati tevékenységet egy hosszabb előkészítő 
munka előzte meg. A kiválasztott célra azért esett választásunk, mert 
tanulóink festő, kertgondozó, varró képesítést kapnak az általános isko-
la 8 osztályának elvégzését követő két éves képzés végén. 

Az előkészítő tevékenység során került kiválasztásra az az intézmény, 
ahol a tanulók majd munkát végezhetnek. Az Egyesített Szociális Intéz-
ményben magukról csak részben gondoskodni tudó idős, beteg emberek 
szociális bentlakásos ellátása zajlik. Az intézménybe történő előkészítő lá-
togatás során kiderült, hogy tennivaló lenne bőven. Mivel a pályázat anya-
gi lehetőségei korlátozottak voltak felmértük a legszükségesebb, munka-
erő és a diákok szakmai felkészültségének megfelelő igényű munkákat. 

Az egyeztetés során az intézményt körülvevő kerítés lefestése, – ami a je-
lentős költségeken túl az aprólékos munka miatt megterhelő lenne az intéz-
mény számára –, valamint a pihenőpadok mázolása és az intézmény gará-
zsának fa felületeinek festése és lakkozása került célkitűzésre.
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keretek:

A program a Nyírbogáti Egyesített Szociális Intézményben zajlott 2 hónap 
alatt 21 tanuló részvételével (9., 11., 12. évfolyamosok). 2 pedagógus segí-
tette a munkafolyamatot, a mentorálást, felkészítést 2 másik pedagógus 
végezte A 30 órás programból 5 órát felkészülésre, 20 órát az alaptevé-
kenységre, 5 órát értékelésre fordítottak.

Az önkéntes tevékenységre való felkészítés:
2011.04.11.-én kezdte meg a projektvezetés és a szakmai team a ta-
nulók felkészítését az önkéntes tevékenység megvalósítására. Tamás-
kó Sándor, mint az intézmény igazgatója (gyógypedagógus, szociális 
munkás, mentálhigiénikus) feladata volt a tanulókkal történő beszélge-
tés során a fiatalok mentális felkészítése. Kiemelt hangsúlyt kapott a ki-
választott szociális intézmény funkcióinak tisztázása, az intézményben 
élő idős emberek sajátosságainak megértése, elfogadása. A tevékeny-
ség során, a mentor a sajátos nevelési igényű tanulók mentális felkészí-
tését valósította meg, különös tekintettel a projektben szereplő szociá-
lis intézménybe ellátottak sajátosságainak megértésére, elfogadására. 
Számukra nem kis feladat volt megértetni, hogy érdemes ellenszolgál-
tatás nélkül másokon segíteni, amikor maguk is sok esetben támaszra, 
segítőre szorulnak.

Enyedi László, mint a szakiskola vezetője (mérnök, gyógypedagógus) 
műhelymunkában dolgozta fel a tanulókkal az önkéntes tevékenység 
célját, fogalmát. A tanulókat a kezdetektől bevonta a projekt megva-
lósításába, nagy hangsúlyt fektetve a hatékony munkaformák, a pro-
jekttervezés lépéseinek végiggondolására, oktatására. A beszélgetés 
kiemelt témája volt a társadalom és az egyén kapcsolata és az önkén-
tesség, mint egyéni hozzájárulás a társadalmi értékekhez. Közös tevé-
kenység során elkészül a projekt megvalósítási terve is.

Az önkéntes tevékenység megvalósulása:
n  A tanulók a festési munkát 2011.04.18.-án kezdték meg a szociális 

intézményben. 
n  A napi program felépítése általában mindennap hasonlóan alakult:
n  Kiutazás az iskola buszával Nyírbogátra a szociális intézményhez 

(10 perces út)
n  Megérkezés után balesetvédelmi oktatás (10 perc)
n  A munkatevékenység megbeszélése után a munka megkezdése (2 óra)
n  A szociális intézmény által biztosított frissítők, szendvics elfogyasz-

tása, szünet (20 perc) 
n  A munka folytatása (3 óra)
n  Visszautazás az iskolába az intézmény buszával, étkezés (30 perc)
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A munka megszervezésénél figyelnünk kellett arra, hogy ne terheljük túl a 
tanulókat, ezért a szakoktató kollégákkal a napi kb. 5 óra időtartamú munka-
végzésben állapodtunk meg. Így lehetőségünk volt arra, hogy a tanulókat a 
saját iskolánkban étkeztessük meg, ezzel sem terhelve a szociális intézmény 
költségvetését. A munkatevékenység függvényében minden nap más-más 
tanulói közösséggel érkeztünk a meg az önkéntes tevékenység helyszíné-
re. Azoknál a munkáknál, amik nem igényeltek különösebb szakmai tudást, 
mint például a szerszámok festékek helyszínre szállítása, takarítás, a kerítés 
elemeinek csiszolása, beton oszlopok megtisztítása a 9-10. évfolyamos, Dob-
bantó programban résztvevő tanulók1 is végeztek munkát. A szakmai tudást 
igénylő tevékenységeknél:fedőzománcozás, kerítés alap festése a szakiskola 
11-12. évfolyamos szobafestő szakképző tanulói vettek részt. 

A munkatevékenység időbeli beosztása napi bontásban:
n  Garázs csiszolása, kerítés alapról moha eltávolítása,
n  Garázs csiszolása, kerítés elemek drótkefézése, rozsdamarózás,
n  Kerítés csiszolása, garázs gombaölő alapozása,
n  Garázs lazurozása 1. réteg, kerítés alap mélyalapozás,
n  Kerítés elemek koroziógátló alapozása,
n  Kerítés fedőmázolása, garázs laurozása 2.réteg,
n  Kerítés fedőmázolása, pihenőpadok csiszolása,
n  Garázs lazurozása 3. réteg, kerítés oszlop festése,
n  Kerítés alapfestése, pihenőpadok csiszolása-alapozása,
n  Pihenőpadok fedőmázolása.

A tanulók tevékenységét a szakmai team fogta össze:
Nagy Miklós szakoktató, feladata a tanulók munkavédelmi oktatása, 

a végrehajtandó festési technológiai eljárások, folyamatok koordinálá-
sa, és a minőség biztosítása, ellenőrzése volt. Tóth Tibor gyógypeda-
gógiai asszisztens feladata a sajátos nevelési igényű tanulók kísérése, 
felügyelete a szakoktató munkájának támogatása volt.

Az önkéntes tevékenység értékelése, lezárása:
Az önkéntes munka lezárásaként összegyűjtöttük az elkészült fotókat. A 
projektmenedzsment iránymutatásával a tanulókkal közösen több A/4-es 
méretű plakátot is készítettünk. A plakátokat, mind a szociális intézmény-

1   A Dobbantó program közvetlen célja egy olyan szakiskolai előkészítő 9. évfolyami program 
kialakítása és megvalósítása, amely a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető, tartós és súlyos rendellenességével küzdő SNI tanulók 
számára biztosít olyan egyéni ütemterven alapuló képzést, amely felkészíti őket a többségi 
oktatásban és képzésben való részvételre, a sikeres továbbhaladásra. A program közvetett célja, 
hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolarendszerű oktatásban lemaradó, vagy a 
rendszerből már kisodródott 15-25 éves fiatalok számára a szakiskolai képzés bázisán az oktatás 
vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget 
biztosítson. 
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ben, mind az iskolában kiállítottuk. A plakátok a szakmai beszámoló mel-
lékletét képezik, mint fotó dokumentáció. 

A tanulókkal közös beszélgetés során értékeltük az önkéntes tevé-
kenység során szerzet élményeket és tapasztalatokat is. A tanulók él-
ménybeszámolójának végső összegzésekor megállapítható volt, hogy 
szívesen végezték a munkát és büszkék az elvégzett tevékenységre. 
Szinte minden tanuló megkérdezte, hogy lesz-e a jövőben lehetőség 
hasonló munkára, és ha igen akkor mikor, hol és milyen tevékenységet 
lehet végezni.

A nyilvánosság biztosítása:
A program megvalósítása során a tanulóink önkéntes tevékenységéről új-
ságcikkek segítségével is tájékoztattuk a környéken élőket. Ebben a nyír-
bogáti krónika a Kelet-Magyarország folyóirat volt a segítségünkre. 

Cikk jelent meg rólunk az interneten az alábbi webhelyen:
http://www.szon.hu/nyirbator/ecsetvonasokbol-kirajzolodo-onken-

tesseg/haon-news-FCUWeb-20110516-1018167164
Valamint a TÁRS program során készült beszámoló és fényképek 

megjelentek az intézmény weboldalán is.

A szakmai team beszámolója a programról:
Nagy várakozással álltak a munka előtt, amit a későbbi munkamorál iga-
zolt. A fiatalok számára nagy kihívást jelentett a különböző felületek fel-
újítása.  A fém, fa, beton felületek tisztítása, csiszolása igen nehéz fizikai 
munka volt. Lelkesedésük akkor sem lankadt, mikor az időjárás megtréfál-
ta őket. Az eső miatti szünnapok után, megújult erővel vetették bele ma-
gukat ismét a munkába. A szabadban végzett sokrétű munkát, igen nagy 
kedvel végezték. A szép időben végzett munka, napról-napra szépülő felü-
letek látványa büszkeséggel töltötte el őket. A mázolási munkákat szeret-
ték a legjobban, mivel az a leglátványosabb tevékenység. A munka halad-
tával egyre szebb, színeiben harmonizáló kerítés, a szép lazúrozott garázs, 
a megújult pihenőpadok látványa, mindig erőt adott a folytatáshoz. Az 
intézmény lakóival gyakran beszédbe elegyedetek a fiatalokkal. Az idős 
bácsik és nénik gyakran dicsérgették a tanulóink munkáját és üdvözölték 
a pályázati program kezdeményezését. Összességében, nagyon szép, és 
tartalmas napokat töltöttünk el. A fárasztó napok után büszkén adták át 
az elkészült munkát. Nagyon várják a további lehetőségeket, hogy újra 
megmutathassák, tudásukat, munkaszeretetüket, a szépre való igényüket. 
Mások környezetének szebbé tételét nagyon fontosnak tartják, ezért tenni, 
mindig szép és felemelő feladat. 
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Az önkéntes tevékenység folytatása: 

A diákok igényei, illetve a Szociális Intézményben adódó sokféle javítási, 
felújítási munka következtében a továbbiakban a program folytatódni fog. 
Amennyiben pályázati forrás lesz abból, ha nem más formában fognak a 
diákok a kerti munkálatokban, illetve az intézmény kulturális programjai-
nak megszervezésében jeles napokon részt vállalni.

a szoCIálIs IntézMény vezetőjének értékelése:
Egyesített Szociális Intézmény  4361 Nyírbogát, Rákóczi út 3.

2011. április 1 8-tól 2011. május 20-ig „Társ” Projekt keretében Intézmé-
nyünkben az Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakképzős 
évfolyamos tanulói önkéntes tevékenységet végeztek az Egyesített Szociá-
lis Intézmény területén. A pályázati program keretében az ESZI Intézmény 
kerítésének és garázsának, valamint pihenő padjainak festés-mázolás mun-
kálatai kerültek kivitelezésre. A fenti megújult tevékenységen túl jó lehető-
ség nyílt az itt élő gondozottak és az ide látogató fiatalok közötti személyes 
kapcsolatok kialakulására, az idősek lelki megújulására, akik az itt dolgozó 
fiatalokat unokaként, sok esetben gyermekként fogadták. Lehetőség nyílt 
egy közös építő jellegű munkakapcsolat kialakítására, ami reményeink 
szerint nemcsak az idős emberekben keltett Új érzéseket, hanem az idős 
emberek ápolásában, gondozásában való betekintést jelentett a diákok 
számára is. Az itt gyakorlati tevékenységet folytató fiatalokban is szemlélet 
módosulást indított el az idős emberek iránti felelősségérzet kialakulása 
területén. Munkájukat dicséret és nagyra értékelésünk kísérte, reméljük az 
elkezdődött munkakapcsolat a jövőben támogatásra talál, és a megkez-
dett munkát tovább tudjuk folytatni. 

Dr. Rizsák Ildikó  
intézményvezető 

néhány tanuló élménybeszámolója a programról:
A tanulókat megkértük, hogy próbálják megfogalmazni, hogy hogyan 
érezték magukat az önkéntes tevékenység során, írják le az érzéseiket a 
tevékenységgel kapcsolatban. Az alábbiakban megfogalmazott vélemé-
nyek olvasásakor szeretném kiemelni, hogy a tanulóink tanulásban akadá-
lyozott fiatalok, sajátos nevelési igényűek, ezért gondolataik megfogalma-
zásai, a mondataik alkotása, eltérhet a normál nevelési igényű társaiktól. 

 „Nagyon jó volt a közösségi szolgálat, mert szerettem Nyírbogáton dol-
gozni, jó volt máshol is kipróbálni, amit tudunk, nem csak az iskolában 
gyakorolni. A munkák közül főleg a festést tetszett. Sok olyat is tanultam, 
amit még nem tudtam és majd fel tudok használni a munkám során. Az 
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ápolók is nagyon rendesek voltak velünk, ami nagyon jól esett nekünk. Na-
gyon kedvesen fogadtak minket. Nagyon szeretném, ha lenne még lehető-
ségünk ilyen munkát végezni.” (11. osztályos tanuló)

„Én nagyon jól éreztem magam, Nyírbogáton, mert érdekes volt a munka. Az 
volt a feladatunk, hogy a garázs oldalait fessük le. Nekem az tetszett a legjob-
ban, hogy ráülhettem a létrára, mert még nem próbáltam ilyet sosem. Jó érzés 
volt megszépíteni az öregotthon környékét és ezzel is segíteni másokon. Ha 
lenne még ilyen munka, szívesen mennék.” (9. osztályos tanuló)

„Amikor Nyírbogáton voltam, akkor nagyon jól éreztem magamat. Nagyon jó 
volt a társaság és a munka is. Jó volt olyan emberekkel dolgozni, akikkel jóban 
vagyok. Egy olyan ember volt a főnökünk, akit nagyon kedvelek és tisztelek. 
Jó volt belelátni az igazi munkába, amit jól teljesítettem. Ez a munka azért is 
érdekes, mert olyan embereket is megismertem, akik közvetlen környezetem-
ben élnek mégsem találkoztam még velük. Köszönöm a tanáraimnak, hogy 
lehetőséget adtak, hogy kipróbáljam magamat ebben a szakmában, most 
már tudom, hogy ezt a szakmát szeretném kitanulni, mert itt megállhatom 
a helyemet. Rádöbbentem, hogy ez az a munka, amit szívesen csinálnék nap, 
mint nap. Ez a pár nap, amit eltöltöttünk Nyírbogáton sok dolgot megtanított 
velem, a viselkedésemről, a hozzáállásomról, a másoknak nyújtott segítség-
ről.”  („Dobbantó” osztályba járó tanuló)

„Az tetszett a legjobban, hogy leporoltam, majd lecsiszoltam, aztán lefestet-
tem a 3 lócát. Csabi és Józsi segítettek a felújítás befejezésében. Nemcsak ezt 
bírtam a legjobban, hanem azt is, hogy a garázst és a kerítést is csinálhattuk 
önállóan. Önálló munkát végeztünk, ahol éreztük a felelősségét annak, amit 
csinálunk, mert az itt élő idős emberek környezete a mi ecsetvonásaink nyo-
mán megújulhatott. Amikor dolgoztunk hallgatunk zenét és beszélgethetünk 
egymással és az idős bácsikkal, nénikkel. Volt, hogy néhány barátom a dob-
bantóból jött velünk dolgozni: Gábor, Tomi, Pisti. Nagyon tetszett, hogy Laci 
bácsi levideózott bennünket, gondoltam feltesz bennünket az Éltes honlapjá-
ra. Nagyon-nagyon élveztem az ott létet, hasznosnak éreztem magam.” (11. 
osztályos tanuló)

„Nagyon jó volt, amikor megtudtam, hogy Nyírbogátra megyünk dolgozni, 
a munka közbeni beszélgetések segítették a csapatszellem kialakulását, úgy 
dolgoztunk már a második hónap végére, mint egy jól összeszokott csapat. A 
munkafolyamatok közül az oszlop és a kerítés festése tetszett a legjobban. Jó 
volt, amikor végeztünk az egésszel és a saját munkákat figyelhettük meg, hogy 
milyen jó lett. Még szívesen dolgoztam volna, sokszor már alig vártam a reg-
gelt, hogy indulhassunk. Szeretnék még sok ilyet.” (10. osztályos tanuló)
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A tolerancia és a felelősségvállalás fejlesztése

A program célja:

A tolerancia és a felelősségvállalás ösztönzése és az integráció elősegítése a fia-
tal korosztályban. Az oktatás-nevelés egyik fontos elemévé és feladatává válik, 
hogy a felnövekvő generációban megerősítse az összetartozás, közösségalko-
tás, felelősségvállalás értékeit, kialakítsa a szociális érzékenységet; segítse a diá-
kokat abban, hogy tevékenyen – mintegy állampolgári jogaikat és kötelességei-
ket gyakorolva – vegyenek részt az őket körülvevő szűkebb és tágabb társadalmi 
közösség életében. Direkt és indirekt módon fejleszti a program, hogy a diákok 
számára a hátrányos helyzetű emberekkel való együttélés a mindennapi élet ré-
szévé váljon, így az elfogadás és befogadás társadalmi tudatossága növekedjen.

keretek:
A program 4 hónap alatt valósult meg a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban és 
környezetében (Nyírpláza, városi színház) Nyíregyházán.78 diák vett ben-
ne részt a programokon keresztül az 554 fős iskola is érzékelte a pedagó-
giai hatását. A program időkerete a következőben került felosztásra: 5 óra 
előkészítés, 20 óra tevékenység, 5 óra disszeminációs sablon elkészítése, 
program értékelése. Szervezők, fogadók, feladatkoordinátorok 24 fős csa-
pata irányította a programok lebonyolítását. 8 tanár, koordinátor alkotta a 
felnőtt szakmai irányítást.

A projekt ütemterve:
n  Szalay Krisztina művésznő segítségével betekintés a Kapcsol-

da-programba, beszélgetés a hátrányos helyzetről, szolidaritásról,
n  a kölcseys Kapcsolda feladatainak végső simítása, a vendégek foga-

dásának előkészítése,
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n  a közös diáknap, diákgála előkészítése,- az „új barátok” bevonása 
a tanításon kívüli iskolai diákéletbe a „Mindenkinek becsengettek” 
programhoz kapcsolódva, korosztályos kapcsolatok kialakítása, 
erősítése,

n  Programok „házon kívül”, közös mozi, séta megbeszélése, előkészí-
tése,

n  Kapcsolda a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban,
n  Közös diákgála VMMVMK-ban – sajátos „helyi” közös színház,
n  Közös diáknap a Kölcseyben – mellékelt program szerint,
n  Közös mozilátogatás, séta a városban, fagyizás,
n  A Kapcsolda értékelése, tapasztalatok, élmények megfogalmazása, 

Másság vagy különlegesség? –a hátrányos helyzet és a hétköznapok,
n  A kapcsolatok folytatása, programtervek.

A programok előkészítése, leírása, értékelés:
Iskolánk, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2011 februárjában si-
keresen pályázott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Ál-
lamtitkársága, valamint a Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Állam-
titkársága által közösen meghirdetett Társadalmi Szolidaritás programra, 
a TÁRS-programra. Tettük ezt azért is, mert teljesen egyetértettünk a Kor-
mány azon céljával, hogy megerősítse az állampolgári aktivitást, illetve a 
magyar EU-s elnökséggel egyidejűen csatlakozni tudjunk az Európai Unió 
által meghirdetett önkéntesség évéhez.

Amint azt pályázatunkban is leírtuk, gimnáziumunk életében mindig 
nagy szerepet kapott a tolerancia, empátia, segítőkészség formálása, 
alakítása a fiatalokban. Fontosnak véltük mindig is az egymásra való 
odafigyelést, ezt segíti a 2007/2008. tanévtől az iskolánkban működő 
önkéntes kortárssegítő csoport, melynek tagjai aktívan vesznek részt 
az iskolai prevenciós tevékenységekben, állandó kapcsolatban állva 
az ÁNTSZ helyi szervezetével, a Magyar Vöröskereszttel és a fiatalok-
ból álló segítő csoporttal, a Nyíregyházi Alfa Leó Klubbal. Ezek mellett 
iskolánkban évek óta hagyomány, hogy az embereket leginkább ösz-
szekötő kapocs, az irodalom, a művészetek segítségével nyitjuk meg 
a gyerekek érzelmét, lelkét a különböző helyeken, körülmények között 
élő embertársaik felé. 2007 karácsonyán az akkori 10.b osztály kezde-
ményezésére a nyíregyházi Jósa András Megyei és Városi Oktatókórház 
Gyermek Rehabilitációs Osztályán lévő sérült gyermekek számára szer-
veztünk meghitt, kedves műsort, örömöt szerezve ezzel az osztály kis 
„lakóinak”. 

2008-tól egy másik korcsoport, az idősebbek felé nyitottunk. Kap-
csolatot alakítottunk ki a nyíregyházi Mécses Nyugdíjas Pedagógus-
klub tagjaival, a különböző generációk évek óta együtt ünneplik a jeles 
napokat: 2008 és 2009 karácsonya, 2010-ben közös március 15.-i ün-
nepünk volt és megható volt a pedagógus napi összejövetel is. Ilyen 
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előzmények után írtuk meg pályázatunkat, amelyen sikeresen szere-
peltünk és ez nagy örömmel töltött el bennünket. Az utóbbi évtize-
dekben Magyarországon is – mint a világ bármely részén – a gazda-
sági változások, az állandó versenykihívások egyre ingatagabbá tették 
a társadalmi szolidaritást. A fokozódó létbizonytalanság a társadalom 
tagjainak bizalmatlanságát eredményezte, s ez a tolerancia, az empá-
tia rovására ment. Ugyanakkor a közösségi értékek, normák háttérbe 
szorulásával a közösségi felelősségvállalás – sőt maga a közösségi lét is 
– veszélybe került. A társadalom tagjainak (egyéneknek, családoknak; 
szűkebb-tágabb közösségeknek) létbizonytalansága, összekuszálódott 
élete ebben a tekintetben nem teszi lehetővé a felnövekvő nemzedé-
kek számára a pozitív példa követését, a szolidaritás morális értékeit. 
Úgy véljük, hogy ezen a helyzeten, nézeten változtatni kell, mert egyre 
többen kerülnek – különböző okokból – perifériára: egészségügyi, gaz-
dasági nehézségekkel küszködnek, amelyeket önmagukban megol-
dani már képtelenek, a társadalmi közösség segítségére szorulnak. Az 
oktatás – nevelés egyik fontos elemévé és feladatává válik, hogy a fel-
növekvő generációban megerősítse az összetartozás, közösségalkotás, 
felelősségvállalás értékeit, kialakítsa a szociális érzékenységet; s segítse 
a diákokat abban, hogy tevékenyen – mintegy állampolgári jogaikat és 
kötelességeiket gyakorolva – vegyenek részt az őket körülvevő szűkebb 
és tágabb társadalmi közösség életében. Ebben segítette a mi munkán-
kat – és a tanulói magatartásformálás lehetőségét – ez a pályázat. 

részletes program leírás:

kapcsolda program leírása

helyszíne Kölcsey Ferenc Gimnázium tornaterme |  Célja A fogyatékkal 
élő gyermekek elfogadását és a velük való együttműködési készséget fej-
lesztő program az egészséges gyerekek számára. | résztvevő partnerek 
Down Egyesület | résztvevő gyerekek száMa kölcseys: 54 kísérő + 31 
szervező, lebonyolító, vendég: 27 

Menetrend | előkészület tornaterem dekorálása, berendezése, eszközök 
előkészítése, technika biztosítása - 13.00-tól. | 14.45 – gyerekek fogadása, 
(diák-hostessek segítik a tájékozódást, biztosítják a kíséretet)  – szemé-
lyes találkozás a tornateremben, előre elkészítet névsorok alapján. | 15.00   
Megnyitó (nagyon rövid köszöntés mindenki részéről) | 15.05  A zene, ami 
összeköt – közös éneklés – diákelőadó segítségével (ez többször is, ha 
kell) |  15.15  Mozdulj! – közös mozgás |  15.30  Részprogramok: - Folya-
matosan: arcfestési lehetőség, ásványvíz, sós/édes ropogtatnivaló „zseton-
váltó pult” |  Én és a világ –tablókészítés – fényképekkel (hozott, saját!!!), 
képekkel, festékkel stb – csoportokban (a kisebb csoportokat vegyesen 



a
 t

o
le

r
an

c
ia

 é
s 

a 
fe

le
lő

ss
ég

vá
ll

al
á
s 

fe
jl

es
zt

és
e

114

kell szervezni, vagyis hátrányos helyzetű kicsi és nagy, s a hozzájuk kap-
csolódó diákjaink: 6fő/csapat) – előkészítés: kartonra Európa térképe (kb.: 
30 perc) kreatív csoportmunka, hozott fényképekkel, gyűjtött képekkel; 
mozaikszerű ragasztással, vágással, tépéssel |  Farsangi maszk készítés |  
különös állatkert – gyurmából állatok formázása, valós és fantáziaállat egy-
aránt; névvel ellátva, ezekből „kiállítás” (20 perc) |  „Cifra palota…”– „moz-
gásvár” saját fizetőeszközzel: mindenki zsetont kap, ha végigcsinál 1-1 fel-
adatot, amit „beválthat”J cukorkára, nyalókára, apró ajándékokra. Kapura 
rúgás, góllal teljesítve a feladat, kosárra dobás, találattal teljesítve a feladat, 
zsámolyok közötti labdavezetés tetszőleges módon, a kiindulóponthoz 
visszaérve teljesítik (50 perc) |  Rólunk szól a mese! – meghatározott il-
lusztrációk színezése – közben meseolvasás; s a feladat, hogy nézze meg 
jól a saját képét, s szóljon, ha „róla szól a mese” – kis ajándékkal jutalmazva 
(25 perc) |  élőkép – egy mese élőképének, jellegzetes momentumának 
beállítása (5 perc) |  interaktív színház – „csináld, mondd utánam!” (rövid 
történetben közös mozgás, hangutánzás az elhangzott mesék alapján) 
(10 perc) |  Táncház – közös táncház, néhány néptáncos alaplépés elsa-
játítása, körtáncok, játékok (20 perc) |  18.30  meglepetésvendég – közös 
programzárás – EVERDANCE tánccsoport |  19.00 hazabocsátás (takarítás, 
tornaterem rendbe tétele – 60 perc)

Feladatok 
n  Két felnőtt és két-három diák kell szervezőnek, lebonyolítónak.
n  Eszközvásárlás vagy összeszedése a suliban, és azok előkészítése.
n  Foglalkozások leosztása.
n  Szervező gyerekek leosztása.
n  Tornaterem és a technikai háttér előkészítése
n  Ruhatár kijelölése, biztosítása

diáknap program leírása

prograM neve közös szabadidős tevékenység – diákélet - diáknap |  Idő-
pontja 2011. április 20. 8.00-14.00 |  helyszíne Kölcsey Ferenc Gimná-
zium |  Célja A fogyatékkal élő gyermekek elfogadását és a velük való 
együttműködési készséget fejlesztő program az egészséges gyerekek szá-
mára. Az új barátok bevonása a tanításon kívüli iskolai diákéletbe a „Min-
denkinek becsengettek” programhoz kapcsolódva; korosztályos kapcso-
latok erősítése |  résztvevő gyerekek száMa kölcseys: 40-50 kísérő + 31 
szervező, lebonyolító, vendég: 20-25

Menetrend | 7.30 Vendégek fogadása a gimnázium szülői fogadójában, a 
párok kialakítása, újjáalakítása, a program ismertetése |  7.45 Séta az isko-
lában, „diáknapi idegenvezetés” |  8.00-14.00 Kötetlen programválasztás a 
diáknapi programok közül: | Társalgó (Játékterem: „sakk-sarok” és póker-
asztal |  filmvetítés |  asztalitenisz |  diákfoci körmérkőzések |  head 
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office luv tour Hajformázás, hajápolási tanácsadás, make-up service |  
testfestés |  zenei vetélkedő (3 fős csapatok minden osztályból |  játé-
kos sportvetélkedő |  műveltségi-szellemi vetélkedő (3 fős csapatok min-
den osztályból) |  stúdió – színház az egész világ!„Beugró” és szituációs 
játékok |  „Kortárs irodalmi kávéház”: felolvasás kölcseys diákok írásaiból, 
majd kötetlen beszélgetés |  filmes vetélkedő (3 fős csapatok minden osz-
tályból) |  kézilabda bemutató |  fizika show (érdekes kísérletek) |  14.00 
búcsúzás

program leírás

prograM neve közös szabadidős tevékenység – mozi, séta |  Időpontja 
2011. május 16. 14.00-18.30 |  helyszíne Nyírpláza |  Célja: A fogyatékkal 
élő gyermekek elfogadását és a velük való együttműködési készséget fej-
lesztő program az egészséges gyerekek számára. Programok „házon kívül”, 
közös mozi, séta - direkt és indirekt módon segíteni azt, hogy a hátrányos 
helyzetű emberekkel való együttélés a mindennapi élet részévé váljon, így 
az el- és befogadás társadalmi tudatossága növekedjen |  résztvevő gye-
rekek száMa kölcseys: 40-50 kísérő és 31 szervező, lebonyolító, vendég: 
20-25

Menetrend | 14.00 gyülekező az iskolánk melletti Benczúr-szobornál, a 
vendégek fogadása |  14.00-15.00 séta a belvárosban, a Nyírpláza gyalogos 
megközelítése |  15.00-17.00 közös mozi – (Hopp c. vígjáték) |  17.00-18.30 
visszatérés a gimnáziumhoz, útközben közös fagyizás, „kocsmázás” (az idő-
járás függvénye) |  18.30 búcsúzás

A tárS - program értékelése:
A programokra való készülés, a vendégek fogadása pedagógiai szempont-
ból sokkal hatékonyabbnak bizonyult, mint maguk a programok. A tanu-
lókkal sok-sok (a beszámolóban feltüntetett és fel nem tüntetett; formá-
lis – iskolai – és informális – facebook - fórumokon zajló) időt töltöttünk 
együtt, s ezeken a beszélgetéseken érezhető volt a gyerekek változása 
mind gondolati-érzelmi, mind pedig magatartásbeli vonatkozásban. A 
kezdeti zavartságot, félelmet – időnként flegmaságot – folyamatosan fel-
váltotta először a szánalom és a kíváncsiság, majd ez átalakult részvétté 
és együttérzéssé; ami viszont ennél sokkal fontosabb: a program végére 
már TÁRSként tekintettek a sérült gyerekekre, rácsodálkoztak tehetségük-
re, életigenlésükre. Személyes kapcsolatokat alakítottak ki, s néhány – nem 
„programszerű” – közös időtöltést is szerveztek – maguknak! (pl.: közös be-
szélgetések az iskola melletti parkban; beugrás a suliba – ahová a gyere-
kek járnak; email-cím és telefonszámcsere azokkal a gyerekekkel, akiknek 
erre lehetőségük van). A szűkebb kis közösség – a programban résztvevő 
diákok – mellett azonban egész iskolánk életét megérintette mindez, hi-
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szen a szabadidős programokon való jelenlétük (diákgála, diáknap) mind a 
tanulók, mind a szülők figyelmét felhívta az integráció fontosságára; min-
denki megtapasztalhatta a sérült diákok életszeretetét, láthatta mosolyát, 
örömét.

A Down Egyesülettel a kölcsönösség jegyében vettük fel a kapcso-
latot, hiszen szükségünk van egymásra: a „normális” életvitelű fiatal-
ságnak arra, hogy toleránssá és befogadóvá – végső formájában pedig 
– támogatóvá váljon a más adottságokkal élőkkel szemben; másrészt 
pedig a fogyatékkal élőknek a fiatalokra, hiszen céljaik – teljes közössé-
gi élet – megvalósításához szükségük van a társadalom széleskörű tá-
mogatására, figyelmére. Ezért szerveztük a nyitó programot (Kapcsol-
da) még meglehetősen vegyes korú gyerekeknek (ovistól érettségire 
készülőig mindenki jelen volt), később azonban tudatosabban a kor-
osztályos kapcsolatokat részesítettük előnyben. Így alakult ki egy szo-
rosabb együttműködésünk a Ridens Szakképző- és Speciális Iskolával, 
ahová nagy számban járnak a Down Egyesületben résztvevő tanulók, 
s ezt segítette annak felfedezése is – mármint a tanulóink most!! jöttek 
rá -, hogy „szomszédok” vagyunk … . Együtt ünnepeltük március 15.-i 
nemzeti ünnepünket, részt vettek a diákgálán és a diáknapon, nagyon 
élvezték a közös mozit is (kiderült, hogy volt köztük olyan, aki 17 évesen 
most jutott el először moziba!). Köszönet az iskola két tanárának - Orosz 
Péternének és Tamaskovics Gábornénak - hogy mindezt támogatták; 
Kisari Károlynak, a Down Egyesület elnökének, hogy segített ezt a kor-
osztályt is bevonni a „Mindenkinek becsengettek!” programsorozatba. 
Ennek a pályázati programnak köszönhető, hogy ez a kapcsolat nem 
maradt „hivatalos keretek” között, mivel a mi gyerekeink is ízelítőt kap-
hatnak a hátrányos helyzetűek életéből, ugyanis meghívást kaptunk 
a „Bújj a bőrömbe!” programra, melynek során az egészséges fiatalok 
egy rövid időre belebújhatnak fogyatékkal élő társaik bőrébe, és meg-
tapasztalhatják az ő mindennapjaikat. Kipróbálhatják többek között 
a  Braille-írást, megtanulhatják a jelbeszéd alapjait, és akár a kerekes 
székes közlekedést is kipróbálhatják. A „Vakszoba” sötétségében pedig 
különböző feladatokat kell teljesíteniük, így átérezhetik, hogy milyen 
lehet egy vak személy élete.

Összegzésként elmondható, hogy a pályázati részvételünk –  a bi-
zonytalanul induló programjaink, saját félelmeink ellenére – sokkal 
többet adott gyerekeinknek, mint ahogyan azt az elején felmértük, 
gondoltuk. A diákok a közvetlen viszony kialakításával sokkal inten-
zívebben élték át érzelmileg ezeket a helyzeteket, ismerték meg és 
fogadták el a fogyatékossággal élőket, programjainkon direkt és indi-
rekt módon adtunk segítséget ahhoz, hogy a velük való együttélés a 
mindennapi élet részévé váljon, így az el- és befogadás társadalmi tu-
datossága növekedjen. Szükség van ezekre a katalizátorként működő 
programokra, hogy a szeretet, az odafigyelés ne „akadjon fönn a világ 
ág-bogán”.



117

a
 t

o
le

r
an

c
ia

 é
s 

a 
fe

le
lő

ss
ég

vá
ll

al
á
s 

fe
jl

es
zt

és
e

tanulói élménybeszámolók a programokról:

Felkészülés egy színésznő segítségével
Mondhatjuk, hogy az egész osztály a pénteki (2011.02.25.) napra készül. 
Nemhiába, ugyanis ekkor lesz a közös délután a Down-szindrómás gyere-
kekkel. A Kölcsey Ferenc Gimnázium által megpályázott TÁRS - program ke-
retei között került sor e rendezvényre, melyre mindenki nagyon lelkiisme-
retesen és nagy örömmel készült. Mivel sokunknak nincs kapcsolata olyan 
gyermekekkel, akik különleges gondozást igényelnek, 2011. február 18-án 
a neves színművésznő, Szalay Kriszta tartott nekünk előadást, aki élete és 
munkája során megszerzett tapasztalataival segített a felkészülésben.

Az előadást megelőző percekben hirtelen rengetegen gyűltek össze 
a terem előtt, hiszen más osztályok diákjai is részt vesznek majd a dél-
utánon. Az ajtó nyílt, bementünk, és mikor mindenki csendben volt és 
kíváncsian vártuk az előadást, fél 1-kor megjelent a program szervező-
je, Pál Andrea tanárnő, valamint mellette bájos mosolyával Szalay Krisz-
ta színművésznő. Ugyan minden tanuló meg volt egy kicsit illetődve, 
de izgalommal vártuk, hogy milyen tanácsokat kapunk, amelyek segí-
tik majd a program lezajlását, és hogy milyen fontos és új dolgokat kell 
tudnunk a gyerekekről. Egy általános összegzéssel kezdődött a beszá-
moló a fogyatékossággal élő gyerekekről, az ő életükről és a társada-
lomba való beilleszkedésükről. Ezek után egy riportfilmet néztünk meg, 
melyben bemutattak egy budapesti gimnáziumot, ahol a tanulók szin-
tén részt vettek egy programon, és szintén a testileg és szellemileg  kor-
látozott gyerekekkel foglalkoztak, viselték gondjukat két napon keresz-
tül. Bepillantást nyerhettünk abba, hogy mi vár majd ránk a hét végén. 
A beszámoló önfeledt beszélgetésbe torkollott, és felmerült a kérdés, 
hogy fél-e valaki. Bevallom hősiesen, én is a jó néhány jelentkező kö-
zött voltam. Mint ahogyan mások, én sem a gyerekektől féltem, inkább 
attól tartottam, hogy megtaláljuk-e majd a közös hangot, illetve hogy 
jól fogja-e érezni magát az a fiú vagy lány, akit rám és a páromra bíznak. 
Többen hozzászóltak a témához saját, korábbi élményeikről meséltek. 
Akadt olyan tanuló is, akinek közeli rokona érintett, ő a gondozással 
kapcsolatos élményeit megosztotta velünk. Utána a Down-szindrómás 
gyerekekről is esett pár szó, tudomást szereztünk arról, hogy nagyon 
érdeklődőek. Ebből arra tudott mindenki következtetni, hogy nem lesz 
nehéz őket levenni a lábukról a sok jobbnál jobb programmal. Egy fon-
tos dolgot azért megtanultunk, bármilyen játékot szeretnének kipró-
bálni, ne tartsuk őket vissza. Olyan természetességgel beszélgettünk, 
mintha több éve ismernénk egymást. A színésznő nagyon közvetlenül 
válaszolt minden egyes kérdésre, sok hasznos dolgot és információt 
említett, ami jól jöhet még. Elmondta, hogy nincs mitől tartanunk, na-
gyon szerethető és szeretetre éhes gyermekek között leszünk, biztosan 
mindenki megállja majd a helyét. Egyre közeledett a felkészítés vége, 
feltettük az utolsó kérdéseket is és búcsúzni kezdtünk.
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Ezek után úgy gondolom, hogy mindenki bízott önmagában és vár-
ta azt a bizonyos pénteki napot. Nemsokára meg is tudtuk, hogy kire 
vigyázunk majd, és készültünk, hogy együtt csináljuk a sportos felada-
tokat vagy épp egy farsangi maszk elkészítésében lehessünk segítsé-
gükre. És tudom, hogy mindannyian igyekezni fogunk, hogy ne csak 
úgy tekintsenek ránk, mint akivel el kell tölteniük egy délutánt, hanem 
bátran azt tudják mondani, hogy én ma új barátokat szereztem.
 Polyák Frida 9.c
kapcsolda 
„Egy mosoly, amit kéretlenül, önzetlenül adnak, megváltoztathatja a na-
podat. Akár az egész életedet is.”- mondta egy írónő, Ara Rauch. A Kölcsey 
Ferenc Gimnázium tanulói már értik ezt a gondolatot, mert február 25-én 
mi, az átlagos gimnazisták megéltük a mosoly csodáját.

A Kapcsolda című rendezvényre már hetek óta készültünk nagy izgalom-
mal és szeretettel. Kicsit féltünk, vajon hogy bánjunk majd a Down-kóros 
gyerekekkel, szeretni fognak-e minket, élvezik-e majd a játékokat, amiket 
együtt találtunk ki nekik. A rendezvény előtt a segítők izgatottan várták a 
„gyerekeiket” a tornaterem bejáratánál. Az első vendég, akivel én megismer-
kedtem, a kis Ágika volt. Sose felejtem el, ahogy a szöszi kislány hatalmas 
nagy vigyorral az arcán besétált a terembe. Odajött hozzám, kezet nyújtva 
bemutatkozott, majd a nyakamba ugrott és megölelt. Mindenki azonnal 
megszerette és ő mindenkit rögtön a barátjának tekintett. Folyamatosan 
mosolygott, és ezt mindenkire ráragasztotta. Már ekkor megváltozott va-
lami. Körülnéztem a teremben és azt láttam, hogy mindenki arcán mosoly 
ül, legyen diák, vagy tanár. Volt, akinek az arcán a mosoly mellett könnyek 
is jelentek meg. Lassan megérkezett mindenki, megismerkedtünk és rög-
tön megszerettük őket. Mind külön egyéniségek voltak. A szőke szem-
üveges kisfiú, Gergő, fel-alá rohangált, mindent megnézett mindenkihez 
odament jól megizzasztotta a segítőit. Egy másik kislány, Bernike, táncolni 
hívott minket. Összekapcsolta a kezeinket és körtáncot jártunk, amíg ő kö-
zepén boldogan ugrált. Nagyon élvezte, mi is. Rájöttünk, hogy a délután 
nem úgy fog alakulni, ahogy számítottunk rá. Mi készültünk szórakoztatni 
őket, barátságot kötni velük és bebizonyítani, hogy egészséges és beteg 
gyerekek között nincs különbség, mind ugyanannyit érünk, ugyanazokra 
a dolgokra lehetünk képesek, ha lehetőséget kapunk ezt megmutatni. De 
rá kellett jönnünk végül ők kötöttek össze minket, akik mindennap találko-
zunk, és mégsem ismerjük jól egymást, ők legalább annyi szeretetet adtak 
nekünk, mint mi nekik, ha nem többet. Végül már szinte mindegy is volt, 
hogy milyen játékokat találtunk ki nekik, mert bár azt is nagyon élvezték, 
velünk érezték magukat a legjobban, mindegy hogy közben festettek vagy 
fociztak. Jó volt látni, hogy ők mindennek, minden apró kedvességnek úgy 
örültek, mintha a világot ajándékoztuk volna nekik. 

Tartalmas délután volt, nagyon elfáradtunk mi is, és ők is. Ezek a gye-
rekek kaptak tőlünk egy különleges, vidám, játékos délutánt. És mi mit 
kaptunk tőlük? A sok jó között a legjobb talán az, amit tőlük tanultunk. 
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Ezt a legjobban azok értik, akik ott voltak velünk gyerekek és felnőttek, 
mert ezt elmagyarázni lehetetlen, de mi tudjuk, hogy egy életre szól. 
 Jónás Anna 9.c
közös délután a kölcseyben
A kicsik és nagyok egyaránt nagyon élvezték a február 25-én rendezett já-
tékdélutánt, melyen – ha mondhatom- én is nagyon jól szórakoztam. Az 
előkészületeknél még mindannyian izgatottan vártuk a kis gyerkőcök jö-
vetelét. Ám, amikor betoppantak, ezt az érzést felváltotta a bennünk lévő 
tenni akarás és a annak a vágya, hogy vendégeink a legjobban szórakoz-
zanak.

A délután folyamán együtt táncoltunk, festettünk és színeztünk, él-
vezettel hallgattuk a jobbnál jobb produkciókat és még a közös test-
mozgás sem maradhatott el. A hangulat a program elejétől kezdve a 
végéig nagyon meghitt volt, de a közös játékok során ki-ki megmutat-
hatta a játékosabb oldalát is. A gyerekek életkorukat tekintve változa-
tosak voltak. Volt, aki még csak ovis éveiben járt, de volt, aki már az 
érettségire készülődve töltötte a középiskolás napjait. Szó szót követ, 
kortól  függetlenül mindenki tartalmasan foglalatoskodott azon a bi-
zonyos délutánon. Amikor a rajzra került a sor, volt, aki inkább színe-
zett, festett vagy ragasztott, de volt, aki a gyurma formálásában lelte 
örömét. Nagyon jó volt látni, hogy minden egyes gyermekben meg 
volt a készség a kézművességre. A kisebbek még csak a szórakozást és 
az önfeledtséget látták ebben a programban, de az idősebbek már a 
saját érzelmeiket beleadva rajzolták az arcmását a velük együtt tevé-
kenykedő egészséges barátjuknak. Nem maradhatott ki a biztató szó, 
az elismerő dicséret sem. Ösztönzés céljából zsetonok kiosztásával buz-
dítottuk festegetésre, rajzolgatásra vendégeinket. A boldogságra sok 
okot adhatott még a terem egyik sarkában felállított játékosstand, vagy 
nyereményasztal. Ezen mindenki saját ízlésének megfelelő ajándékot 
választhatott.

Így telt hát az első downos gyerekekkel töltött délután iskolánkban. 
Mindenki nagyon élvezte, de ha mondhatom, a kísérők és a játékveze-
tők is kifejezetten jól szórakoztak.

 Méhész Fanni 9.c
diáknapi barátkozás
Van egy napja az évnek, ami a diákok egyik kedvence, ez a Diáknap. A Köl-
csey Ferenc Gimnáziumban idén is tartottunk ilyet. Ezen a napon mi, a 
diákok szervezünk programokat az iskolában saját magunknak. A tanulók 
minden teremben érdekes programokat találnak.

Az első állomás, ahova Anett és én mentünk, a tanári volt, ugyan-
is itt találkoztunk új barátainkkal, közöttük is először Ambrussal. Az is-
merkedés eleinte nehézkesen indult, de pár perc múlva már oldódott a 
hangulat. Úgy döntöttünk, Ambrust először a focimeccsre visszük, amit 
az udvaron tartottak. Ott is ragadtunk Kiderült ugyanis, hogy Ambrus 
nagy focirajongó, és rögtön lelkesen szurkolni kezdett. Anett és én az-
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előtt nem nagyon rajongtunk a fociért, de vele nagyon élveztük! Meccs 
közben beszélgettünk zenéről, suliról, hobbikról. Nem telt el sok idő, 
és Ambrus kijelentette, hogy ő is ide szeretne járni iskolába. Sajnálta, 
hogy nem hozott tornacuccot, mert akkor ő is beállt volna a fiúkhoz 
focizni. Körbevezettük az iskolában, a legjobban a tornaterem tetszett 
neki. Ezután már azt mondta, el sem megy innen. Amikor elfáradtunk, 
beültünk az énekterembe, zenét hallgattunk, és Ambrus mesélt az isko-
lájáról és a barátairól.

A Diáknap 2-ig tartott, de mi addigra már kellemesen el is fáradtunk. 
Ambrustól hosszú ölelésekkel és sok-sok puszival búcsúztunk el. Nem 
nagyon akart elmenni, aminek mi örültünk, mert tudtuk, hogy jól érez-
te magát velünk. Nekem ez volt az első Diáknapom itt a Kölcseyben, és 
a jó programokon és egy laza délelőttön kívül mást is kaptam: egy új 
barátot. 

 Jónás Anna 9.c
diáknap – rendhagyó módon
Iskolánkban a Diáknap már hagyománnyá vált, de idén rendhagyó mó-
don zajlott. Ezen a napon meghívtuk „új barátainkat”, a hátrányos helyzetű 
(egészségügyi problémákkal küzdő) gyerekeket is, s különböző programo-
kon vettünk rész velük.

Az egész délelőttöt barátkozással és szórakozással töltöttük. A test-
festők a ránk bízott kislányt egy virágmotívummal ajándékozták meg, 
amelyet Mariann büszkén mutogatott mindenkinek. Bemutattuk őt az 
osztálytársainknak is, akik nyitottak és barátságosak voltak vele. Elláto-
gattunk a fizika-showra, ami egy hatalmas élmény volt újdonsült ba-
rátunk számára. Velünk tartott a filmes vetélkedőre és a sorversenyre 
is, ahol velünk együtt szurkolt a résztvevőknek. A nap végén a vendé-
gül látott gyerekek azt mondták, hogy remekül szórakoztak és már alig 
várják a következő alkalmat, amikor ismét együtt lehetünk. Azt hiszem, 
minden egyes programban résztvevő diák egyetért velük, hiszen a cse-
meték nagyon a szívünkhöz nőttek, ugyanis rendkívül hálásak és ked-
vesek voltak .

Különös élmény volt, már csak azért is, mert ez volt nekem is életem 
első „kölcseys diáknapja”, s különösen emlékezetes marad, ahogyan 
ezek az „új barátaink” önfeledten feltalálták magukat a diáknapi kaval-
kádban. Gimnáziumunk tanulói pedig „emberségről példát…” mutat-
tak egymásnak versengve …

 Csonka Dorina & Pató Anna 9.c
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