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Ebben a kiadványban útmutatást kínálunk azon fiatalok részére, akik érdeklődnek az önkéntesség iránt, 
és szeretnének információt szerezni arról, hogy miként lehetnének

 részesei egy életre szóló kalandnak.
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Buzog benned a bizonyítási vágy? Unod már 
a szórólapozós munkát? Valami többre vágysz? 
Ki szeretnéd egészíteni az önéletrajzodat, netán 
lehetőséget keresel a közösségi szolgálatra? 
Vagy csak simán eleged van a passzivitásból, és 
cselekedni akarsz a környezetedért, a társada-
lomért?

Ha a fenti kérdések foglalkoztatnak, akkor 

van egy jó hírünk!

Van egy kiváló módja annak, hogy felfedezd 
a benned rejlő képességeket, jót cselekedj, ta-
pasztalatot gyűjts, és megismerj egy csomó jófej 
embert.

Ez pedig nem más, mint az önkéntesség.

Ebben a kiadványban útmutatást kapsz, 
hogy kihez fordulj, ha szeretnél részt venni önkén-
tes tevékenységben, milyen lehetőségeid van-
nak, és miként profitálhatsz belőle az életben.

Kellemes olvasgatást! 
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Az önkéntesség a társadalmunk, környezetünk 
javát, épülését szolgáló tevékenység, amit szabad 
elhatározásból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vég-
zünk.

Az önkéntesség számos formában megnyilvá-
nulhat: segíthetsz a szomszéd néninek bevásárolni, a 
barátaiddal összefogva összeszedhetitek a szemetet 
az iskola előtt, mesét olvashatsz fel a Vakok Intézeté-
ben… számos apró jócselekedet, amivel a közvetlen 
környezeted javát szolgálod.

A legtöbb önkéntes tevékenységhez nem kell 
speciális tudás, de vannak olyan területek, ahova 
elengedhetetlen a felkészítés. Szakmai ismeret birto-
kában pedig összetettebb feladatokban is részt ve-
hetsz: lehetsz statiszta, közönségültető a színházban, 
tárlatvezető a múzeumban, vagy különböző prog-
ramok lebonyolításával szebbé teheted egy beteg, 
fogyatékkal élő embertársad napját.

Az önkéntességben millió lehetőség rejlik, hogy 
kipróbálhasd magad, megtudd, mi érdekel, mi ke-
vésbé; a folyamatos kihívások pedig saját személyed 
növekedését szolgálják.

Mi az önkéntesség?
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„Az önkéntesség ingyenmunka, ha nem jár érte 
semmi, miért csináljam?” – Ez a mondat a leggyak-
rabban hallott kifogás, de lássuk csak, valóban 
nem kapsz érte semmit?

Magyarországon önkéntességet kizárólag a 
nonprofit szektor javára lehet végezni, tehát attól 
nem kell félned, hogy a tevékenységedből hasz-
not húznak. Te viszont, a komfortzónádból kilépve 
rengeteget tanulhatsz, és olyan tapasztalatokra te-
hetsz szert, aminek a későbbiek folyamán biztosan 
hasznát veszed majd.

Azzal, hogy aktív tagjává válsz a társadalom-
nak, máris egy pozitív hatást teszel a környezeted-
re, és saját magadra is! Fejleszti a problémameg-
oldó képességedet, megtanulhatod beosztani az 

idődet, rengeteg új ismerőst, barátot szerezhetsz. 
Ezen kívül kiváló lehetőség arra, hogy minél több, 
változatos tevékenységben kipróbálhasd magad, 
segít az önismeretben, így kijelölheti a lehetséges 
karrierutakat. Ha pedig már élesebben körvona-
lazódik, hogy mivel szeretnél foglalkozni, úgy az 
önkéntesség kiváló szakmai gyakorlati lehetőség – 
lehet, hogy pillanatnyilag nem kapsz érte fizetést, 
viszont kilépvén a munkaerőpiacra, zsebedben a 
több hónapos (akár éves) gyakorlattal, kapcsolati 
tőkével, sokkal jobbak lesznek az elhelyezkedési 
esélyeid. Ja, és persze lehet, hogy megtalálod az 
új hobbidat.

Szóval, tényleg úgy gondolod, hogy nem nyersz 
vele semmit?

#közösségi élet #problémamegoldás
#új barátok

#önismeret

#időmenedzsment
#szakmai gyakorlat

#tanulás#hagyd el a komfortzónád

Miért jó ez nekem?
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A fogadóhely azoknak a 
szervezeteknek, intézményeknek a 

neve, akik önkénteseket fogadnak, 
önkéntesekkel működnek együtt, hogy 

tevékenységeiket megvalósítsák. Civil 
szervezetek, vagy nonprofit intézmények, 

akik kisebb vagy akár egész nagy számban 
is dolgoznak együtt önkéntesekkel.

A fogadószervezet meghatározhat-
ja, hogy egy-egy tevékenységre milyen 
önkéntesre van szüksége (fiú, lány, élet-
kor, végzettség stb.) Sőt, vannak olyan 
tevékenységek, amiket felkészítő képzés 

nélkül nem lehet megkezdeni, erről a fo-
gadószervezet mindig időben ad tájé-

koztatást.

Megérett a döntés, hogy szeretnél önkénteskedni, 
de nem tudod, hova fordulj?

Önkéntes akarok lenni - Hol kezdjem?

1.)

2.)

3.)

Ha nem tudod, mi érdekelne, úgy keresd fel 
a Csongrád Megyei Önkéntes Centrumot! 
Ott új ötletet gyűjthetsz az önkéntes tevé-
kenységedhez és még sok minden más-
hoz is!

Nézz körül az interneten! Számos tematikus 
oldal foglalkozik az önkéntesség témájá-
val, de a közösségi média oldalain is talál-
hatsz remek lehetőségeket.

Ha már tudod, hogy milyen területen, mi-
lyen jellegű feladatokat vállalnál, felvehe-
ted a kapcsolatot a fogadószervezettel, 
tájékozódhatsz, hogy milyen lehetőségek 
vannak az önkénteskedésre náluk, illetve 
hogy szükséges-e valamilyen képzettség 
hozzá.
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Az Önkéntes Centrum az a hely, ahol az ön-
kéntességhez kapcsolódó információk egy helyen 
megtalálhatók, tapasztalt szakemberek válaszolnak 
a felmerülő kérdéseidre. Az Önkéntes Centrum által 
nagyon sok szervezet és intézmény hirdeti azokat 
a tevékenységeket, amire önkénteseket várnak. Mi 
ezeket összegyűjtjük, frissítjük, és nálunk egyszerre 
láthatod a lehetőségek széles tárházát!

Ha betérsz hozzánk, egy rövid elbeszélgetés 
után kitöltetünk veled egy regisztrációs adatlapot, 
amivel bekerülsz az önkéntes adatbázisba, így a 
későbbiek folyamán értesíteni tudunk az önkéntes 
lehetőségekről. Ezen kívül felírhatod magadnak 
azoknak a fogadószervezeteknek az elérhetősé-
geit, ahová szívesen mennél önkénteskedni!

Csongrád megye

Csongrád Megyei Önkéntes Centrum
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Hogyan lesz az ötletből önkéntes tevékenység? (Folyamatábra-szerűen ábrázolva, képekkel, grafikai 
megoldásokkal!)
1. Megszületik az ötlet, hogy önkéntes szeretnél lenni.
2. Keresd fel a Szegedi Önkéntes Központot!
3. Személyes regisztráció, rövid beszélgetés által információkat kapsz az önkéntességről. 
Bekerülsz az önkéntes adatbázisba, így a későbbiek során is kapcsolatban maradunk és tájékoztatunk 
az önkéntes alkalmakról.
4. Megismerheted az épp aktuális lehetőségeket, betekintést nyersz a fogadószervezetek adat-
bázisába. Kiválasztod a számodra szimpatikus lehetőségeket, amelyeket segítünk neked priorizálni, 
mérlegelni.
5. Ezt követően már önállóan, tanácsokkal ellátva indulsz a választott fogadószervezethez 
személyes találkozásra.
6. Amennyiben a tevékenység megkívánja, a fogadószervezet egy felkészítő képzést tart szá-
modra; ha hosszú távra tervezel, önkéntes szerződést köt veled.
7. Megkezded az önkéntes tevékenységet.
8. Az önkéntesség végén vagy időközönként értékeled magadat és látni fogod, hogy mennyi 
mindent megtanultál, mennyi emberrel megismerkedtél, mennyi közösségi élményben volt részed. 

Hogyan lesz az ötletből önkéntes tevékenység?

Megszületik az ötlet, 
hogy önkéntes
szeretnél lenni.

Személyes regisztráció, rövid 
beszélgetés által információkat 

kapsz az önkéntességről. 
Bekerülsz az önkéntes 

adatbázisba, így a későbbiek 
során is kapcsolatban 

maradunk és tájékoztatunk
 az önkéntes alkalmakról.

Megismerheted az épp aktuális 
lehetőségeket, betekintést 

nyersz a fogadószervezetek 
adatbázisába. 

Kiválasztod a számodra 
szimpatikus lehetőségeket,
 amelyeket segítünk neked 

priorizálni, mérlegelni.

Keresd fel a szegedi 
Önkéntes Centrumot!
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Ezt követően már önállóan, 
tanácsokkal ellátva indulsz a 
választott fogadószervezethez 

személyes találkozásra.

Amennyiben a tevékenység 
megkívánja, a fogadószervezet 

egy felkészítő képzést tart 
számodra; ha hosszú 

távra tervezel, önkéntes
szerződést köt veled.

Az önkéntesség végén vagy 
időközönként értékeled 

magadat és látni fogod, hogy 
mennyi mindent 

megtanultál, mennyi 
emberrel megismerkedtél, 

mennyi közösségi 
élményben volt részed.

Megkezded az önkéntes 
tevékenységet.
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Az önkéntesség személyi feltételei

+10 +18

Önkéntes bárki lehet, viszont néhány dolgot érdemes megfontolnod:

Az önkéntességet a szabadidődben végzed, tehát ennyivel keve-
sebb időd lesz más tevékenységekre. Szabadon dönthetsz arról, hogy 
milyen típusú önkéntes munkát végeznél szívesen, milyen gyakran, 
mennyi időre, viszont amit elvállaltál, azért felelős vagy! A fogadószer-
vezetek számítanak a munkádra!

Ha még nem múltál el 18 éves, nem gond; ez esetben a fogadó-
szervezetek a szüleiddel is egyeztetnek! 10 éves kortól már önkéntes 
szerződést is köthetsz!
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Bevállalósabb vagy? Szeretnél úgy világot 
látni, hogy közben valami hasznosat is csinálsz? 
Szeretnéd meglévő nyelvtudásodat fejleszteni, 
vagy egy új, kevésbé beszélt nyelvet megtanulni? 
Mersz egy nagyot lépni ismeretlen, kihívásokkal teli 
tájakra?

Ha a válaszod igen, akkor a külföldi önkéntesség 
neked való!

Számos szervezet, intézmény foglalkozik önkén-
tesek külföldi kiküldetésével. Ezek a megbízások le-
hetnek rövidtávúak (pl. 2 hónap a nyári szünetben), 
de vannak hosszabb időtartamra (2 hónaptól akár 
1 évig) szóló programok is.

Nemzetközi Önkéntesség

Ne feledd: külföldi 
önkéntességnél fontos, 
hogy idegen nyelven 

tudj kommunikálni!
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Önkéntesként külföldre általában egy 
projekt keretén belül tudsz menni, amire 
pályáznod kell.

Ha elnyered a lehetőséget, mi ilyenkor 
mint támogató szervezet biztosítjuk a hát-
teret, és segítünk megszervezni a kijutáso-
dat, folyamatosan tartjuk veled a kapcso-
latot.

Érdemes körbenézni, szemmel tartani 
a pályázati kiírásokat, illetve fogadó- és 
támogató szervezeteknél érdeklődni a 
lehetőségekről. A Talentum Alapítvány-
nál is van mód bekapcsolódni nemzetközi 
önkéntes programokba – térj be hozzánk, 
kérdezz bátran!

„Számomra mindig is fontos volt, 
hogy karitatív tevékenységeket végez-
hessek, több szervezetnél is önkéntes-
kedtem már. A Talentumban 2017 nyara 
óta külföldi önkénteseknek oktatok ma-
gyar nyelvet. Hatalmas élmény számom-
ra, amikor a különböző nemzetiségű 
fiatalok összeraknak egy-egy magyar 
mondatot, vagy mennyire örülnek, ha a 
beszélgetésekből megértenek egy-egy 
magyar szót. Úgy gondolom, hogy egy 
ilyen interkulturális közeg kiváló lehető-
séget ad a kulturális érzékenységünk fej-
lesztésére, és ezáltal önmagunkat, saját 
kultúránkat is jobban megismerjük.”

(P. Heni)
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