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1.  Szervezet adatai: 
 

 

Név: „Tettrekész” Fiatalok Alapítványa 

Székhely: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. 

Levelezési cím: 6725 Szeged, Földmíves u. 1. fsz. 3. 

Telefon: 0620/264-4054 

Fax: 0662/657-182 

Internet: www.onkentes.tettrekesz.hu 

E-mail: onkentes.mezohegyes@gmail.com 

Hivatalos képviselő neve: Ács-Sánta Norbert 

Kapcsolattartó neve: Baksa József projektvezető 

Kapcsolattartó 

elérhetősége (telefon, email): 

06-70/450-1650 

tettrekesz@gmail.com 

A szervezet tevékenységi 

területe: 

Dél-Alföld 

A szervezet tevékenységi 

hatóköre (helyi, kistérségi, 

megyei, országos): 

Regionális 

Éves bevétele, annak 

forrása(i): 

2014 évben összesen: 13.040.323 Ft 

EU-s pályázat 12.259.323 Ft 

Egyéb közhasznú bevétel: 781.000 Ft 

Fizetett alkalmazottainak 

száma (adott évben): 

3 fő 

Önkénteseinek száma 

(adott évben): 

206 fő 

Szervezet profiljának 

bemutatása: 

Az alapítvány 2006-ban kezdte meg 

tevékenységét. 

 

Az alapítvány olyan nonprofit szervezet, 

amely a következő célok szerint 

tevékenykedik: 

  

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 

ifjúsági érdekképviselet.  

Gyermek- és ifjúsági találkozók, nyári 

táborok, ifjúsági „tettrekész” programok 

szervezése. 

Jogvédő tevékenység: 

Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők 

és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó 
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tevékenység. 

Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció 

megszűntetése érdekében, a nyelvek 

egyenjogúságának, így a magyar nyelv 

megóvása érdekében. 

Kulturális tevékenység: 

Művelődési, közéleti események, művészeti 

programok szervezése. Hagyományőrzés. 

A határon túli magyarok részére, illetve 

velük partnerségben vidék- és 

közösségfejlesztő programok szervezése. 

Nemzetközi tevékenység: 

Euroatlanti integráció elősegítése. 

Nemzetközi kulturális és szakmai 

cserekapcsolatok segítése. 

Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása 

érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, az 

Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek 

népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása.  

Oktatási tevékenység: 

Oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés. Felnőttképzést folytató 

intézmény működtetése.  

Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, 

tehetségkutatás, tehetséggondozás. 

Életmódformáló, önfejlesztő programok, 

személyiségfejlesztő programok, tréningek 

szervezése. 

Munkaerő-piaci szolgáltatások végzése, 

képzések szervezése. Hátrányos helyzetű 

egyének munkaerő-piaci státuszának 

javítása. 

Sporttevékenység: 

Sportegyesület működtetése, sportolási 

alkalmak teremtése a munkaviszonyban és a 

polgári jogi viszony keretében megbízás 

alapján folytatott sporttevékenység 

kivételével. 

Természeti környezetvédelmi, épített 

környezet védelme, környezetvédelmi 

programok szervezése. Információs 

kiadványok kiadása, terjesztése. 

 

 

mailto:onkentes.mezohegyes@gmail.com


  

 
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0087 

„Tettrekész” Fiatalok Alapítványa 

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.  

E-mail: onkentes.mezohegyes@gmail.com 

www.tettrekesz.hu 

5 

2. A szervezet önkéntes programja: 
 

a) az önkéntes program neve:  

 

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0087 „”A hátrány leküzdésére”- az önkéntesség elterjesztése a 

Mezőhegyesi Önkéntes Ponttal LHH-s térségben” 

 

b) az önkéntes program időtartama: 

 

2014. április 01. – 2015. március 31. 

 

c) Rövid tartalma, célkitűzései (miért, milyen helyi igényekre, szükségletekre 

alapozva valósította meg a programot a szervezet) 

 

Az Új Széchenyi Terv támogatásával megvalósuló projekt célja a felnőtt lakosság 

önkéntességre való hajlandóságának növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi 

megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése. 

Munkánk során TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0087 számú „”A hátrány leküzdésére”- az 

önkéntesség elterjesztése a Mezőhegyesi Önkéntes Ponttal LHH-s térségben” pályázat 

programjában vettünk részt, mely a civil szervezetek, önkormányzatok, intézmények és 

önkéntesek toborzásával foglalkozott. A helyi igények feltérképezése személyes 

beszélgetések alapján történt, a kisközösségek életében és mindennapjaiban részt vállaló, az 

egész település működését átlátó és jól ismerő szociális szakemberekkel: 

 

- együttműködő partnereink,  

- polgármesterek, önkormányzati intézmények,  

- iskolák, bölcsődék, óvodák vezetői, munkatársai,  

- a helyi civil szerveztek vezetői, tagjai valamint a képviselőtestületek tagjai,  

- helyi nyugdíjas klub vezetői.  

 

Feladatunk a kapcsolattartás, toborzás, önkéntes tanácsadás, a fogadószervezetek és az 

önkéntesek felkészítése, önkéntesek kiközvetítése, valamint önkéntes akciók megvalósításával 

az önkéntesség népszerűsítése. A toborzásra nagy hangsúlyt fektettünk. Széles nyilvánosság 

számára volt elérhető az önkéntes program megismerése, illetve a megfelelő 

információszolgáltatás nyújtása. Ugyanakkor programunkkal elértük, hogy minél több civil 

szervezet, egyházi intézmény és szervezet, önkormányzat, önkormányzati és állami intézmény 

megismerje az önkéntesség adta lehetőségeket és éljenek is vele. A projekt hatására a bevont 

önkormányzati, állami és civil fenntartású oktatási, szociális, egészségügyi intézmények által 

nyújtott szolgáltatások szakmai színvonala nőtt, szolgáltatási kapacitásuk fejlődött.  A 

projektben résztvevő intézmények közötti együttműködés erősödött, mely későbbi 

együttműködéseket feltételez. Mezőhegyesen évek óta megnőtt a térségben felmerülő 

önkéntességi probléma, s ennek kezelésére sem civil szereplők sem az önkormányzat nem 

tudott humán erőforrást mozgósítani. Projektünk meghirdetése érdekében helyi 

intézményekben (önkormányzatban, iskolákban, óvodákban, bölcsődékben, munkaügyi 

központban, rendelőkben, művelődési házban), kihelyeztünk plakátokat, szórólapokat, melyek 

mailto:onkentes.mezohegyes@gmail.com


  

 
TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0087 

„Tettrekész” Fiatalok Alapítványa 

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.  

E-mail: onkentes.mezohegyes@gmail.com 

www.tettrekesz.hu 

6 

információt adtak a projektről, az önkéntesként való belépés formájáról, feladatokról, 

időpontokról, elérhetőségekről. Nagy hangsúlyt fektettünk a tervezés majd a megvalósítás 

során az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésére. Az igényfelmérések mindenképpen 

arra utaltak, hogy a kisközösségekben a közösségformálás a közösségi élményszerzés 

eszközével, a kapcsolatépítő megmozdulások szerzésére kell a hangsúlyt fektetnünk. Ezek a 

programok nagyban hozzájárulnak az összetartozás közös élményével együtt az elszigetelődés 

érzésének kialakulása és a magányosság életérzése ellen. 

 

 További célnak tűztük ki a szociális érzékenység fokozását, a segítő programok 

szervezését a hátrányos helyzetű és a rászoruló, esélyegyenlőségi célcsoportoknak, valamint a 

szebb és tisztább környezetért való aktív cselekvést. Ezek az akciók nagyban hozzájárultak a 

generációk összekovácsolásához is. Az óvodák, iskolák kültéri játékainak lefestése, vidám és 

jó kedélyűen töltött el minden vállalkozó szelleműt, hiszen az egyének az „életben” átélt nagy 

tapasztalataikat osztották meg egymással munka közben. 

 

 Az Önkéntes Pont létrehozása és működtetése, valamint az önkéntes akciók 

megvalósítása segíteni tudja a mezőkovácsházi kistérség fejlődését. Egyrészt a célcsoport 

tagjai hasznos elfoglaltságot találnak szabadidejükre, ezáltal gyakorlatot, munkatapasztalatot 

szereznek. Ennek köszönhetően több esélyük lesz a különböző munkakörök betöltésére, 

melynek köszönhetően csökken a munkanélküliek száma a térségben.  

 

Motiváció gyanánt meleg étkezést biztosítottunk a programban résztvevő regisztrált 

önkénteseink számára. A projekt közvetlen haszonélvezői a pályakezdő fiatalok, a gyesről-

gyedről visszatérő anyukák, valamint a tartósan munkanélküliek voltak. Közvetett 

haszonélvezői programunknak a térségben működő civil szervezetek, önkormányzatok és 

intézmények, melyek működési, fenntartási lehetőségei és hatékonyságai javultak, azáltal, 

hogy önkéntes fogadóhellyé váltak. A projekt eredményeképpen a hátrányos helyzetű 

csoportok számára a helyi ellátórendszer szolgáltatásai könnyebben hozzáférhetővé váltak 

azáltal, hogy a megvalósítási időszak 12 hónapja alatt az önkéntesek részt vállaltak a 

feladatok ellátásában.  

 

Programunk részét képezték az önkéntes akciók is, melyeket hat helyszínen 

valósítottunk meg.  

1./ 2014. október 13-án  Medgyesegyházán a gyermekek életterét szolgáló iskola és 

játszótér környezetét szépítettük meg. Az önkéntesek bevonásával lefestettük a kerítést és a 

kültéri játékokat újítottuk fel. 

2./ 2014. október 14-én Mezőhegyesen sport programokkal, előadásokkal, egészséges 

ételek készítésével és kóstolásával színesített egészségnapot tartottunk, melynek része volt a 

vérnyomás- és vércukorszint mérés is, természetesen szakértelemmel rendelkező önkénesek 

közreműködésével. 

3./ 2014. október 31-én Tótkomlóson a Természet házában kézműves foglalkozást 

valósítottunk meg a gyermekek legnagyobb örömének érdekében. 

4./ 2014. december 6-án Mezőkovácsházán egészségnapot tartottunk elméleti 

vetélkedőkkel, különböző sportversenyekkel fűszerezve az egészséges életmód jegyében.  
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5./ 2014. december 10-én Battonyán könyvgyűjtési akciót szerveztünk, egy hónapon át 

fogadtuk a könyv és ajándék adományokat. Az összegyűjtött könyveket kiosztottuk, a 

megmaradtakat elajándékoztuk, eljuttattuk a rászoruló családoknak.   

6./ 2015. február 24. Mezőhegyesen felolvasó délelőttöt tartottunk az idősek napközi 

otthonában. 

 

Ezeken kívül Információs- és Tájékoztató napokat valósítottunk meg civil szervezetek, 

önkormányzatok és intézmények, valamint az önkéntesek részére. Úgy véljük, olyan önkéntes 

közösséget hoztunk létre, amelyek képesek pénzbeli juttatás nélkül is munkát végezni azért, 

hogy saját életterüket és a közösség életét jobbá tegyék. 

 

 

d) Az önkéntes program megvalósítása (főbb lépésekre kérjük térjen ki: önkéntesek 

toborzása, kiválasztása, felkészítése, elismerése, önkéntesek feladatai az adott 

programban, szerződéskötés az önkéntessel, szerződéskötés önkormányzattal, 

vállalatokkal egyéb civil szervezettel; önkéntesekkel történő kapcsolattartás, 

helyi mentor szerepe, kiválasztása, felelőssége) 

 

 

Ez a program egy olyan teljesen új eseményt jelentett Mezőhegyesnek, ami azelőtt még 

nem volt városunkban, tehát időt kellett hagyni, hogy elterjedjen az Önkéntes Pont híre. Ez 

persze nem ment egyik napról a másikra. Nem működött minden olyan gördülékenyen, ahogy 

terveztük, se az önkéntes toborzás során, sem a fogadószervezetek gyűjtésénél. Az első 

hónapokban alig volt jelentkező, de aztán híre ment tevékenységünknek, melynek 

köszönhetően egyre több önkéntest tudtunk fogadni magunkhoz. Fő célunk az önkéntesség 

elterjesztése által leginkább az volt, hogy a megyeközponttól távolabb eső hátrányos helyzetű 

térségben élők is megismerkedhessenek az önkéntességgel, a kínált lehetőségekkel, mely által 

könnyebben csatlakozhatunk az önkéntes programokhoz. A megvalósítási szakaszban, a 

projektben résztvevő munkatársak arra törekedtek, hogy minél nagyobb számban elérje a 

térség potenciális fogadó szervezeteit, tehát e szervezetek köre is folyamatosan bővült.  

További célunk, hogy a hátrányos helyzetben élő emberek felismerjék annak a tényét, hogy a 

közösség részére mekkora lehetőséget jelent, hogy szabadidejüket olyan környezetben 

tölthetik el, ahol fejleszthetik képességeiket, készségeiket, mindezt megfelelő felügyelet 

mellett. Több rendezvényünk során célunk volt minél több civil ember bevonása, illetve 

megismertetése az önkéntességgel. Ilyen például a környezetrendezés, információszolgáltatás, 

közös csapat-, családépítő tréningek, beszélgetések, ügyességi vetélkedők, egészségnap 

szervezése, melyeknek tartalma az önkéntes tevékenységekhez kapcsolódtak. Az önkéntesek 

esetében mivel nagyon fontosnak tartjuk a motiváció megőrzését, illetve az önkéntes minél 

teljesebb együttműködését az intézmény közösségébe, ehhez segítséget adtunk 

önkénteseinknek „tapasztalatcsere” tréninggel, ahol szakemberek segítségével 

megbeszélhették, és feldolgozhatták a további együttműködést. Ezeken a megbeszéléseken 

meg tudták szervezni a következő program teljesítését, annak előnyét és hátrányát, valamint 

az esetlegesen felmerülő problémákat.  
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 Az Önkéntes Programban résztvevő tagok ismerik a település környezetének 

problémáit és ezáltal tudják, ki milyen területen tud érvényesülni. Ennek függvényében a 

toborzáshoz széleskörű nyilvánosságot és sokféle tevékenységet végez a „Tettrekész” Fiatalok 

Alapítványa.  

 

Elkezdődött az intézményekkel, önkormányzattal és a civil szervezetekkel való 

kapcsolatfelvétel és a toborzás is, amin keresztül tájékoztatást adtunk, hogy mi is lenne a 

szerepük ebben a programban. Az önkéntesek toborzása a programban folyamatosan történt. 

A toborzáskor figyelembe vettük a program célterületén élők napi szokásait, korosztályi 

sajátosságokat, ennek megfelelően választottuk meg a toborzás eszközeit. Plakátokon, 

szóróanyagokon, honlapunkon (www.onkentes.tettrekesz.hu), a helyi újságokban és az 

együttműködő szervezeteken keresztül toboroztunk önkénteseket. Mivel célunk volt a 

hátrányos helyzetű munkavállalók megszólítása és bekapcsolása a programba, így több 

alkalommal a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatallal együttműködve tartottunk tájékoztató 

fórumokat a Mezőhegyesi Önkéntes Pontunkban. A nyílt napok segítségével munkatársaink 

információval látták el az érdeklődőket, az önkéntes programról, az önkéntességről és a 

programhoz való kapcsolódás lehetőségeiről, valamint az Önkéntes Pontunk munkásságáról, 

mindennapjairól. Az igényfelmérésre építve kidolgoztuk a részletes szakmai– és ütemtervet. 

Együttműködést kötöttünk több helyi intézménnyel, szervezettel. Információs és tájékoztató 

napokat tartottunk, ahova önkéntesek, leendő önkéntesek és fogadó szervezetek képviselői 

jöttek el. Civil szervezetek képviselői közül sokan nem tudták, hogy jogosultak arra, hogy 

önkénteseket fogadjanak. Viszont voltak olyan szervezetek is, akik már régóta 

foglalkoztatnak önkénteseket, így az információs napunkon tudtak érvelni amellett, hogy 

mekkora lehetőség rejlik az önkéntesek fogadásában. Az együttműködési megállapodás 

megkötése az önkormányzattal akadálytalanul ment, mert a polgármester örömmel vett részt 

az önkéntesség elterjesztésében. A programok tervezésekor alapítványunk rendezvényein 

megbeszéltük támogatóinkkal, segítőinkkel, tagjainkkal a program menetét, így mondhatjuk, 

hogy a program célcsoportjai a felmérésen keresztül közvetve, a személyes beszélgetések 

során közvetlenül részt vettek a program megtervezésében. A célcsoport körében kiemelten 

kezeltük a munkanélkülieket, és a hátrányos helyzetű munkavállalókat és pályakezdőket, 

mindenki számára a legmegfelelőbb önkéntes tevékenységet igyekeztünk megtalálni. A 

közvetett célcsoport különösen a hátrányos helyzetű kistérség lakói voltak. Az önkéntesek 

számára fontos az egyéni készségfejlesztés, de az is, hogy csapatban, közösségben 

tevékenykedjenek és a közösségi jóért tegyenek. Önkénteseinket bevontuk a projektek 

tervezéseibe, figyelembe véve elvárásaikat. Legfőbb cél az volt, hogy a helyi akciókba 

bevonjuk őket, valamint, hogy a képzések során megmutathassuk a helyi célokon is túlmutató 

önkéntes tevékenyég hasznát és módszereit.  

 

Az önkéntesek toborzása több lépésben zajlott és folytatódik, hiszen, minél több 

önkéntes kapcsolódik be a programba, annál több embernek tudunk ez által segíteni.  A 

kötelezően megvalósítandó tájékoztatási és nyilvánossági tevékenységeken túl több 

nagyszabású rendezvényt bonyolítottunk le, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű civil 

emberek megismerkedhessenek a projekt által kínált lehetőségekkel, illetve a lakosság 

figyelme is kiterjedjen az önkéntesség vállalására.  A program által hat akció lebonyolítását 

valósítottuk meg, annak érdekében, hogy a megyeközponttól távolabb lévő hátrányos helyzetű 
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térségben élők is megismerkedhessenek a vállalkozó szelleműekkel és így az önkéntesség 

adta lehetőségekkel könnyebben csatlakozhassanak az önkéntes programokhoz. Feladatunk 

volt, hogy a hátrányos helyzetben lévők is felismerjék annak a tényét, hogy mekkora 

lehetőséget jelent, hogy szabadidejüket olyan környezetben tölthetik el, ahol fejleszthetik 

képességeiket, készségeiket, valamint tapasztalatot és új ismeretséget is szerezhetnek. 

Rendezvényeink során célunk volt minél több személy bevonása, illetve megismertetése az 

önkéntességgel. Lehetőség volt az önkéntes programba való jelentkezésre, a megfelelő 

formanyomtatványok kitöltésével, illetve az érdeklődők számára szórólap is kiosztásra került. 

Természetesen az önkéntes pont irodájában is volt lehetőség jelentkezni. A célcsoport elérése 

érdekében olyan személyek tartottak előadásokat, akik már részt vettek hasonló programok 

megvalósításában. Az önkéntesek toborzása a helyi igényekre és sajátosságokra épülő módon 

történt. A település nagyságából adódóan ez elsősorban személyes megkereséseket jelentett, 

továbbá a település hirdetőtábláin és intézményeiben való szórólapok és plakátok 

kihelyezésével. Ezek az értesítések előzetes együttműködési megállapodásnak megfelelően 

olyan helyre kerültek kihelyezésre ahol többször több ember fordul meg a mindennapokban. 

Például önkormányzatok, munkaügyi központok épületeiben. Az önkéntes pontra megállító 

tábla elkészítésével és kihelyezésével hívtuk fel a figyelmet. 

 

 

Önkéntesek felkészítése:  

 
Az önkéntesek kiválasztásánál nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy érdeklődési 

körüknek megfelelő tevékenységre helyezzük ki őket, valamint számításba vettük az adott 

fogadó szervezet elvárásait az önkéntesekkel szemben. Minden önkéntest, aki az adott 

programra jelentkezik, tájékozatjuk az alapvető önkéntességgel kapcsolatos tudnivalókról, a 

projekt céljairól és a további tervekről, programokról és az Önkéntes Pont szerepéről, 

céljairól, valamint a helyi koordinátor feladatairól és a szakmai vezető elérhetőségéről. A jól 

működő önkéntes program egyik kulcsa, hogy a megfelelő önkéntes a megfelelő helyre 

kerüljön és úgy tudjon beilleszkedni a szervezet tevékenységébe, hogy az számára is és a 

szervezet számára is zökkenőmentes legyen. Az Önkéntes Pontban mindenkinek adtunk 

lehetőséget, hogy kipróbálhassa magát, mint önkéntes. Az önkéntesek minden esetben 

megkapták a vállalt tevékenységük elvégzéséhez szükséges eszközöket és alapanyagokat 

időben ahhoz, hogy fel tudjanak készülni feladatukra, amit ezt követően el tudnak végezni.  

 

Ahhoz, hogy az önkéntes hasznosnak érezze magát, fel kell készíteni arra a 

tevékenységre amit önkéntesen végez. Jellemzően az egyik legfontosabb motiváció az 

önkéntes számára az a tapasztalatszerzés, amelyet az önkéntes tevékenysége során elsajátít. 

Az önkéntesek felkészítése az önkéntes programban való részvételre az alábbiak szerint 

történt: felkészítő napokon vettek részt, ahol általános ismeretekre tettek szert az 

önkéntességről, fogyatékkal élők és idős emberek segítésének speciális ismereteiről. Ezen 

ismeretekkel több alkalommal megrendezett tájékoztatókon és felkészítő napokon 

találkozhattak az önkéntesek. Az önkéntes tevékenységre regisztrálók minden esetben 

tájékoztatást kaptak:  

 

− az önkéntes foglalkoztatást szabályzó törvény rendelkezéseiről,  
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− arról a szervezetről, akivel az önkéntes tevékenységére vonatkozó szerződést aláírja  

− a szerződés tartalmáról: feladatai, jogai, kötelezettségei, költségei és azok megtérítése, 

munkaidő, pihenőidő stb… 

− az önkéntesen vállalt feladat elvégzéshez szükséges felkészítésről az esetlegesen 

használt eszközök kezeléséről, 

− az önkéntes tevékenység után járó meleg étkezés biztosításáról. 

 

Az Önkéntes Pontban folyamatos kapcsolatban álltunk az önkéntesekkel és az 

együttműködő szervezetekkel egyaránt. Felkerestek minket kérdéseikkel, problémáikkal és 

beszámoltak élményeikről, amit az önkéntes tevékenységük során szereztek. Természetesen a 

kommunikáció sem okozott gondot, hiszen telefonon, interneten és személyesen is fenn 

tudtuk tartani a kapcsolatot. 

 

Projektünk elsősorban informális önkéntességre épült. Célunk a helyi igényekre épülő 

közösségformálás és a helyi kapcsolatok kiépítése. Az egyik legerősebb motiváló tényező az 

önkéntesek elismerése és jutalmazása, ez nagyon fontos szerepet játszott a programban. A 

tevékenység befejeztével fontos, hogy az önkéntesek visszajelzést kapjanak munkájukról. 

Itt, egészen kis dolgokra kell gondolni, mint pl.:  

 

- minden egyes alkalommal megköszöntük a segítségüket,   

- a szervezet dolgozói időt szenteltek az önkéntesek felkészítésére,  

- feltüntettük önkénteseink neveit és élménybeszámolóit a különböző kiadványainkban 

és beszámolóinkban. 

 

A programjainkon részt vett és azokon valamilyen szempontból szerepet vállaló 

önkéntesek legnagyobb elismerése, ha közösségük tagjai, a település vezetői (képviselők, 

polgármesterek, intézményvezetők, koordinátorok) elismerik munkájukat, ha fontosnak 

érezhetik magukat, ha tehetnek valamit a közösségükért. Az építő kritika is hozzájárulhat az 

önkéntes ismereteinek, munkatapasztalatának fejlődéséhez, együttműködési készsége 

javulásához, míg a másik oldalon a dicséret fontos motivációs erőt jelent. Olykor, ha igény 

van rá, tartunk záró, értékelő beszélgetést. Akik a programokon, akciókon, eseményeken részt 

vettek segítő tapasztalataikról beszélgethetnek, valamint a következő esemény még nagyobb 

sikerét elősegítő tapasztalataikat átadhatják értékelő beszélgetés keretében.  

 

Önkéntesek feladatai az adott programban: 

 

A jó önkéntes program fő célja, hogy az önkéntesek megtalálják a számukra leginkább 

megfelelő feladatokat, illetve fontosnak tartjuk, hogy a szervezetnek is mindig ott segítsenek, 

ahol valóban szükség van rájuk, ezért lényeges kérdés a koordináció és az irányítás. A 

felkészítés kiterjedt az önkéntesek jogainak, kötelezettségeinek ismertetésére, a szerződési 

feltételek bemutatására. A felkészítés során részletes információt kaptak az elvégzendő 

tevékenységről, amit a szakmai alapismeretek bővítését is jelentette. Mivel minden 

programunk más-más emberek segítésére koncentrált, ezért a felkészítés során törekedtünk a 

kommunikációs készségek fejlesztésére, valamint a segítő beszélgetés technikájának 

átadására. A mentor szerepe az, hogy az önkéntesnek legyen a szervezetben egy személyes 
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kapcsolata, aki segíti problémáinak megoldását. Célszerű, olyan koordinátort választani, aki 

jól ismeri a fogadó szervezetet, megfelelő tapasztalattal, ismerettel rendelkezik az önkéntes 

programról. Hozzá fordulhatnak az önkéntesek panaszaikkal, ugyanakkor a fogadó szervezet 

részéről is hiteles, megbízható embernek tartják. Továbbá a mentor feladata, hogy 

nyilvántartsa az önkéntesek távolmaradásának okát. A mentor fontos szerepet tölt be az 

önkéntesek szakképzésében. Tapasztalati hátterével, tudásával és jelenlétével segítette a 

szakmai vezető tevékenységét abban, hogy a települések vezetőit és az önkéntes 

koordinátorokat tájékoztassa projektekről. 

 

A projektünk vázát alkotó napokhoz kapcsolódó ünnepekhez a következő 

tevékenységekkel kapcsolódtak be önkénteseink:  

 

- teremdíszítés, 

- teremrendezés, 

- szervezési feladatok ellátása, 

- adományosztás, 

- pakolás, 

- meghívó plakátok (jól látható helyen) kihelyezése, 

- ajándékkészítés és csomagolás. 

 

A település tisztításakor, környezetrendezésekor társadalmi munka alkalmával az 

önkéntesek vállaltak minden olyan feladatot, amely hozzájárult a környezet, intézmények, 

parkok, játszóterek szebbé tételéhez. Önkénteseink a helyi könyvtárban, civil szolgáltató 

központban, helyi iskolákban, művelődési házban végeztek elsősorban különböző környezet 

szebbé tételét előmozdító tevékenységet.  

 

Szerződéskötés az önkéntesekkel: 

 
Minden, a programunkban jelentkező önkéntesek az előzetes elbeszélgetéskor 

regisztrációs lapot kaptak és töltöttek ki. A regisztrációk vegyesek voltak. Önkéntes 

szerződést csak az olyan hozzánk jelentkező önkéntesekkel töltettük ki, aki biztosan tudta, 

hogy a projekt egész ideje alatt végig, és több alkalmon át szeretne és tud megjelenni 

önkéntes segítőként. A programba bekerült vállalkozó szelleműekkel önkéntes szerződést 

kötöttünk, amelybe rögzítésre kerültek a személyes adatokon kívül, hogy milyen jellegű 

tevékenységet, hol, mikortól lát el bizonyos feladatokat, mint önkéntes. Rögzítésre került az 

önkéntesek jogai és kötelezettségei, a fogadószervezet jogai és kötelezettségei, hogy kap-e 

valamilyen költségtérítést, és ha igen milyen feltétellel. Megbeszélésre került, hogy milyen 

dokumentációs feltételei vannak a programban maradásnak, jelenléti ív vezetése, munkanapló 

vezetése, amivel az elvégzett tevékeny típusát és időtartamát, valamint a munkavégzés 

helyszínét tudtuk rögzíteni és figyelemmel kísérni. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, 

hogy hatékonyabbnak bizonyult a már meglévő önkéntesek bevonása, akik hitelesen 

közvetítve küldetésünket, sokakat vontak be programjainkba. Az új vállalkozó szelleműeknél 

észrevettük, hogy a szerződés szó ijedséget váltott ki, amit csak fokozott a személyes adatok 

elkérése is. Az itt megfigyelhető következtetésünk a bizonytalanság és a jövőbe vetett hit 

hiány és félelem a jövőtől. Az önkéntesek kiválasztásában a szakmai vezető, az önkéntes 
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koordinátor(ok) és a mentor is részt vett. A kiválasztásnál fontos szempont volt a jelentkező 

motivációjának, készségének feltérképezése. A jelentkezők több tevékenységi terület közül 

választhattak, valamint az önkéntes programba alkalomszerűen és rendszeresen is be lehetett 

kapcsolódni, így minden szerződött önkéntes természetesen részt is vesz a programjaink 

megvalósításában.  

 

Legfontosabb megvalósított önkéntes programjaink: 

 

- Környezetrendezési akció Medgyesegyházán 

- Egészségnap Mezőhegyesen 

- Kézműves akció Tótkomlóson 

- Egészségnap Mezőkovácsházán 

- Könyv- és ajándék adományozás Battonyán 

- Felolvasó délelőtt Mezőhegyesen 

- Mezőhegyesi Városnapok 

- Szent Mihály-nap /”Itthon vagy Magyarország, szeretlek!” program Mezőhegyesen 

- Országos Könyvtári Napok 

- Gyermekeinkért Jótékonysági Rendezvény 

- Karácsonyfa díszítés 

- Könyv- és ajándék adományozás Mezőhegyesen 

- A Magyar Kultúra Napja 

- 3D-s csoportfoglalkozás 

 

 

 Több intézmény, szervezet jelezte igényét a pakolásban, szállításban, festésben, park 

rendbetételében, ahová szintén közvetítettünk ki önkénteseket, akik nagy lelkesedéssel 

elvállalták és teljesítették a munkájukat. Így került többnyire sor a környezetrendezési 

akciónkra Medgyesegyházán.  

 

 Igyekeztünk az egészséget előtérbe helyezni. Megrendezésre került Mezőhegyesen az 

Egészségnap, ahol számos vendég megmérhette vérnyomását és részt vehetett  

egészségtornán is. A terem berendezésében nagy szerepet játszottak önkéneseink, akik 

szintén nagy hangsúlyt fektetnek az egészség megőrzésére. 

 

 Nyár közepén, valamint ősszel elindítottunk egy adománygyűjtő programot Battonyán 

és Mezőhegyesen, ahol könyveket, játékokat, adomány tárgyakat gyűjtöttünk a 

rászorulók részére. Önkénteseink saját ismeretségi körüknek köszönhetően bővült a 

széleskörű paletta. Megszervezték a tárgyak begyűjtését, szortírozását valamint a 

terem berendezését, ahol az ajándéktárgyakat elhelyezték. Ennek köszönhetően sok 

rászoruló jutott gyermekjátékokhoz, könyvekhez. 

 

 Karácsonykor, hogy Mezőhegyes iskolája karácsonyi fényben pompázzon, 

önkénteseinkkel feldíszítettük a termeket, folyosókat, karácsonyfát, hogy minden kis 

diák ünnepi hangulatban tölthesse el a karácsony előtti hétköznapokat.  
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A résztvevők a visszajelzések alapján jól érezték magukat, a felkészítés formáját 

élvezetesnek tartották, jobban megismerték a többi résztvevőt. Megerősödött a motivációjuk, 

és alig várták, hogy minél többet önkénteskedhessenek. 

 

 

e) Az önkéntes program megvalósítása során felmerült kockázatok, és azok 

kezelésére tett intézkedések 

 

 

Az önkéntesek szívesen végezték a feladatokat, de az adminisztráció többnyire gondot 

okozott. Legtöbb esetben a regisztrációs lapok kitöltése is nehézség volt számukra és 

segítségre szorultak a kérdések megválaszolásában. Minden esetben részletes tájékoztatást és 

útmutatást adtunk a szükséges adminisztráció elvégzéséhez. Felhívtuk önkénteseink figyelmét 

a nyomtatványok pontos kitöltésének fontosságáról és hasznosságáról az önkéntesség 

szempontjából. Szükség esetén segítettünk nekik a felmerülő kérdések megválaszolásában. A 

projekt célja az önkéntesség eszméjének népszerűsítése volt. Az önkéntes pontjaink kitartó, 

tájékoztató munkája kapcsán elértük, hogy a Mezőhegyesi Önkéntes Pont projektje során jó 

néhány önkéntest sikerült több fogadószervezetekhez kiközvetíteni. Az együttműködőkkel a 

tervezetthez képest egyéni felkészítéseket tartottunk, ahol igyekeztünk megválaszolni 

kérdéseiket és átvállalni tőlük az adminisztrációs terheket. Az önkéntesekkel mi magunk 

kötöttünk szerződést, és így közvetítettük ki őket a fogadószervezetekhez. Így a szervezést, 

felelősség vállalást, és az adminisztrációs terheket is átvállaltuk tőlük. A közülük kikerült 

önkénteseknél igyekeztünk a felkészítő foglalkozások alkalmaival az önkéntes, mint „ingyen 

munkaerő”, önkéntes tevékenység, mint „ingyen munka” szinonimáját megváltoztatni, és az 

önkéntesség valódi eszmeiségét átültetni. Ezen önkénteseinknél a tevékenység 

megválasztásakor és kiosztásakor is igyekeznünk kell körültekintéssel eljárni. 

 

Mezőhegyesi Önkéntes Pont: a József Attila Művelődési Központ (ÁMK) (5820 

Mezőhegyes, Béke park 1.) fogadta az érdeklődőket, és a regisztrálni vágyó önkénteseket. Az 

Önkéntes Pont koordinátor előzetes egyeztetést követően felkereste a helyi intézményeket, és 

civil szervezetek vezetőit, illetve a hozzátartozó településeken található szervezeteket is. 

Mezőhegyesen egyre több intézményt tettek akadálymentessé a sikeres és megnyert 

pályázatoknak köszönhetően, ilyenek például: Centrál (Önkormányzat) épülete, ÁMK, 

óvodák, iskolák, ÖNO. Nyitva tartási időben folyt az adminisztrációs és szervezési munka. 

Önkéntesek regisztrálása, önkéntesek kihelyezése, nyilvántartások vezetése, iratok rendezése. 

Itt a településen is már több épület akadály mentesítve lett, és ezek közé a József Attila 

Művelődési Központ is beletartozott, úgyhogy ezt az akadályt is sikerült elhárítani.  

 

Az Önkéntes Pont bérelt irodáját a legcélszerűbb a földszinten elhelyezni (úgy, mint a 

mi esetünkben), hiszen könnyen megközelíthető, és így a 18. életévüket betöltött felnőtt 

személyektől a nyugdíjas korú emberekig, mindenki jelentkezhetett önkéntesnek. 

Természetesen a mozgásukban korlátozottak előtt is nyitva álltak az ajtóink. Mozgásukban 

korlátozott emberek épített környezethez és a benne található szolgáltatásokhoz történő 

egyenlő esélyű hozzáférhetősége érdekében elsősorban az épített környezet fizikai akadályait 

kellett megszüntetnünk. A részükre az intézmény előtt található beton rámpa könnyíti az 
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intézmény megközelítését. Külső helyszínnél maradva a lépcsők mellett található korlátok is 

az akadálymentesítés eszközének tekinthető, valamint található egy alacsony pultszakasz is az 

idősebb látogatók számára és természetesen megtalálható az épületben egy 

mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdó, ahol van kapaszkodó, a könnyebb közlekedés 

miatt, egy magasított WC csésze, amely megfelelő a kerekes székes használóknak. 

 

A magas üveges felületek elsődleges célja a világos előtér biztosítása, amely szintén 

akadálymentesített feladatokat lát el. Másodlagosan pedig a megvilágítás szempontjából is 

hasznos, hiszen környezettudatos szemléletet szem előtt tartva, a nyári időszakban szinte 

világítás nélkül is maximális látási viszonyokat teremt az aulában. A folyosón neoncsövek 

biztosítják a világítást, amelyek nem vakítanak, hanem egyenletesen osztják el fényüket. Az 

Önkéntes Pont irodájában, a számítógép és az asztal elhelyezkedése is a fény felé volt 

elhelyezve, ami megkönnyítette a dolgozó munkáját. Az asztal pedig még egy fontos célt 

szolgált, hiszen így a koordinátor azonnal fel tudta venni a szemkontaktust a jelentkezőkkel, 

önkéntesekkel.  

Annak érdekében, hogy minél sikeresebb legyen a program, nagyon fontos kiemelni a 

tájékoztatást, az információ átadást szóban és írásban egyaránt, mert ha az emberek nem 

tudják, hogy mit miért tesznek, vagy éppen nem tesznek, akkor bizonyára kudarcra van ítélve 

a program. Ennek elkerülése végett mindent megtettünk annak érdekében, hogy amennyire 

csak lehet, széles körben tájékoztassuk az aktuális információkról az embereket illetve az 

önkéntesség előnyeiről és jótékony hatásairól. 

 

 

f) A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs 

tevékenységek (elért eredmények, az eredmények értékelése) 

 

 

Az adminisztrációs tevékenységünket a törvény és pályázat elvárásai szerint végeztük. 

Így a projekt menedzsmentje folyamatosan biztosított volt. A projekt sikeressége érdekében a 

projektben résztvevőknek, azaz a projektmenedzsmenteknek, a pénzügyi vezetőnek, a 

szakmai vezetőnek, az intézményi koordinátoroknak és az adminisztrátornak már a projekt 

előtt a projekt teljes időtartama alatt folyamatos egyeztetéseken és megbeszéléseken kellett 

részt vennie. Adminisztrációs feladataink közé tartozott, hogy a tevékenykedő önkéntesek 

óráit nyílván tartsuk papíron és számítógépen is. A projekt adminisztrációja megosztásra 

került a projektvezető és a szakmai megvalósítók között. Táblázati összesítések alapján 

könnyen nyomon tudtuk követni, hogy ki hány órát tevékenykedett, így örömmel 

megállapítottuk, hogy az idő elteltével egyre több önkéntest sikerült beregisztrálni, és az 

önkéntes órák száma is egyre csak nőtt. Rendszeresen tartottunk projektértekezletet és 

szakmai megbeszéléseket, ahol értékeltük a programok, projektek előrehaladását és 

újraterveztük a projekt szakmai- és ütemtervét. A szakmai megbeszéléseken a pénzügyi 

vezető, projektmenedzser, szakmai vezető, szakmai megvalósító volt jelen. Az összejövetelek 

alkalmával értékeltük a projekt eddigi szakmai tapasztalatait, és a további szakmai 

előrehaladáshoz szükséges teendőket is megtárgyaltuk. Mindezeknek a találkozásoknak, 

megbeszéléseknek eredményeként és sikerességének köszönhetően elmondhatjuk, hogy a 
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meghatározott indikátorokból a munkaórákat már a projekt közepe felé túlléptük. A rendkívül 

sok óraszám egyrészt az önkéntesek sokaságának és aktivitásának, másrészt a nagy számban 

megrendezett és folyamatosan működő programoknak köszönhetően jöhetett össze. Minden 

önkéntest, aki az adott programra jelentkezett, tájékoztattuk az alapvető önkéntességgel 

kapcsolatos tudnivalókról, a projekt céljáról, a további tervekről, a következő programokról, 

az Önkéntes Pont szerepéről, az önkéntes koordinátor feladatairól valamint a szakmai vezető 

elérhetőségeiről. Tájékoztatást nyújtottunk a projektben rejlő pozitív lehetőségekről és az 

adott program tematikájáról és az abban lehetségesen vállalható feladatok köréről. Az akciók 

megszervezése is igényelt némi papírmunkát. A szakmai vezető, a projektvezető és az 

önkéntes koordinátor tapasztalatával és az előadásokon való aktív részvételükkel az ott 

szerzett információk átadásával kialakultak a végleges dokumentumok, amelyekkel az akció 

végéig hatékonyan és eredményesen dolgoztunk. A szakmai vezető az Önkéntes törvénnyel 

kapcsolatos változásokat, míg az önkéntes koordinátor a határidők szigorú betartását tartotta 

számon, valamint a projektvezető folyamatosan nyomon követte a program szakmai 

megvalósítással kapcsolatos fejlődést a Mezőhegyesi Önkéntes Pontnál. Az önkéntes program 

dokumentációja nagyban hozzájárult a programok sikerességéhez. Ezek a dokumentációk 

tartalmazzák a programtervezést a megvalósulási és értékelési szakaszainak legfőbb pontjait, 

eredményeit a változásokat és sikereket. Minden program előtt plakátot, táblát és kitűzőket 

készítettünk, ezek mind elősegítették az akcióink sikerét. Minden esemény után, amelyet 

szervezett vagy, amihez csatlakozott az Önkéntes Pont, beszámolót írtunk elektronikus 

formában, amelyekben az élményekről és tapasztalatokról esett szó. 

 

Az Önkéntes Pontban történő tanácsadások legfőbb célja, hogy a működő szervezetek 

megismerjék és érvényesítsék a közérdekű önkéntes törvény adta lehetőségeket. A program 

során számos adminisztrációs feladatokat látott el a Mezőhegyesi Önkéntes Pont. Például az 

önkéntesség elterjesztése plakátokon, szórólapokon. Az önkéntesek nyilvántartása, és 

tevékenysége, beszámoló írása minden fontosabb eseményről. 

 

Minden akcióról készültek fényképek és videók melyekkel a rendezvényeket 

dokumentálhattuk. Büszkeséggel kijelenthetjük, hogy térségünk alkalmas az önkéntesség 

gyakorlatának elterjesztésére, továbberősítésére. Sikerült programjaink során egy olyan erős 

önkéntesekből álló csoportot kovácsolnunk, amelyre maximálisan számíthatunk bármikor, 

bármilyen tevékenység elvégzésére. Szerencsére több emberről elmondhatjuk, hogy az 

önkéntességgel járó új feladatok ellátásával ráeszméltek az ezzel járó felelősségvállalásra és 

örömforrásra. Sok barátság kialakult ezen programok létrehozásakor, melyekre még 

kezdetekben nem is gondoltak volna, hogy egy igen jól összekovácsolt csapattá fogják 

magukat kinőni. Nem, mint ingyen munkára gondolnak, hanem élvezik a közösségben való 

tevékenykedést, és tapasztalatszerzést. A Mezőhegyesi Önkéntes Pont által több ember 

ismerte meg az önkéntes tevékenység fogalmát és annak fontosságát.  

 

 

 

 

g) A konstrukció céljának megvalósításához szükséges kommunikációs 

tevékenységek (elért eredmények, értékelésük) 
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Az Önkéntes Pont létrehozásakor a legfontosabb feladatunk az volt, hogy a lakosságot 

tájékoztassuk róla. Ezt többféleképpen is megtettük. Alapvető fontosságúnak tartottuk, hogy a 

„Tettrekész” Fiatalok Alapítványa a projektben végzett munkáját mind szélesebb körben 

megismerjék, üzenetei bekerüljenek a köztudatba. A külső kommunikációinak a projekt napi 

munkáját kellett támogatnia és hosszú távú céljait szolgálnia. A program kezdetén plakátokat, 

szórólapokat készítettünk és a házak postaládáiban, a város hirdetőtábláin, intézményeiben, 

boltjaiban kerültek kihelyezésre ahol a nagyobb számban fordultak elő a helyiek nap, mint 

nap, valamint közösségi - és weboldalunkon hirdettük (www.onkentes.tettrekesz.hu) az 

Önkéntes Pontot. Ezeken a szóróanyagokon minden soron következő programról és annak 

időtartalmáról adtunk tájékoztatást az embereknek. Természetesen ezeket a plakátokat is 

önkénteseink szerkesztették és készítették el. Tapasztalataink szerint a kommunikáció a 

leghatásosabb módja az önkéntesség elterjesztésére, mely híresztelésében nagy segítséget 

nyújtottak az önkormányzati dolgozók, képviselők, pedagógusok, helyi közösségi emberek. 

Fontos továbbá, hogy az egyes programok megrendezéséről nyomtatott plakátok, szórólapok 

a pontos hely, idő megjelölésével legyenek kihelyezve.  

 

Kitűzött céljaink voltak az önkéntesség elterjesztésével: 

 

- Kapcsolatépítés a megyében, 

- A projekttel, az elvégzendő tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása, 

- Az Mezőhegyesi Önkéntes Pont céljainak, feladatainak bemutatása, megismertetése a 

civil szervezetekkel, lakossággal, 

- A projekt eredményeinek széles körben történő terjesztése, 

- Több önkéntes tevékenység hirdetése, mellyel szebbé tehetjük környezetünket, 

intézményeket. 

 

Honlapunkon (www.onkentes.tettrekesz.hu) folyamatosan frissítve jelentettük meg a 

programhoz kapcsolódó eseményekre való felhívásokat, képeket az eseményekről (ahogy az 

önkéntesek aktívan, szorgalmasan készülődtek), rendezvényekről és a beszámolókat. 

Igyekeztünk az önkéntesség témájában teljes körű alapinformációt szolgáltatni a téma iránt 

érdeklődőknek.  

 

Az Önkéntes Pont folyamatos nyitva tartása is lehetővé tette, hogy az érdeklődők 

tájékoztatást és információt kapjanak szükség és igény szerint. Ezen kívül tájékoztató- és 

információs napokat tartottunk. A tájékoztató napok elsősorban az önkéntesek 

tájékoztatásáról szólt, de szívesen láttuk a civil szervezetek képviselőit is. Felvilágosító 

előadásunk során elhangzott minden olyan információ, mely az önkéntességgel kapcsolatos:  

 

 

 

- miért jó önkéntes tevékenységet végezni;  

- előnyök és hátrányok;  
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- miért legyünk regisztrált önkéntesek;  

- törvényi szabályozás, jogok – és kötelezettségek (Köt.),  

- hogyan – és hol kell regisztrálni, stb.  

 

Azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan rosszul ítélik meg vagy félreértelmezik az 

önkéntességet, ezért ez a nap nagyon fontos és hasznos információkat hordozott. Az 

információs napokon résztvevő civil szervezetek és intézmények képviselői információt 

kaptak arról, miért jó önkénteseket fogadni.  

 

Működésüket rövid - és hosszú távon segíti az önkéntesek szaktudása, innovatív ötleteik 

megvalósítása. Megismerhették, hogyan lehet együttműködni jelen programunkon belül, mint 

fogadó szervezet, hogyan kell felkészülni az önkéntesek fogadására és megtudhatták, milyen 

feladatokkal, szervezéssel jár az önkéntesek fogadása. Természetesen itt is kitértünk az 

önkéntesek és fogadó szervezetek jogaira és kötelezettségeire is, melyet törvény, a „Köt.” 

szabályoz.  

 

Az akcióinkról plakátok, szórólapok tájékoztatták a lakosságot. Ezen kívül az önkéntes 

programjainkról, népszerűsítő rendezvényeinkről, az önkéntes tevékenységről több cikk is 

megjelent a helyi hírlapban. Rendezvényeinkről és akcióinkról fotódokumentáció és videó 

felvétel is készült a program alatt. 

 

3. Az önkéntes program értékelése 
 

a) Elérte- e célját az önkéntes program? 

 

Igen, minden célkitűzést teljesíteni tudtunk, a tervezettnél nagyobb számban kerültek 

önkéntesek bevonásra, akikkel sikeresen tudtuk véghezvinni feladatunkat. Mindenki, aki 

ebben az önkéntes programban részt vett, úgy gondolja, hogy a projektünk sikeres volt, tehát 

elértük céljainkat. Mi az önkéntesség fogalmát igyekeztünk tartalommal megtölteni, mely 

módot és lehetőséget nyújtott az önkéntesség iránt kedvet érzők számára, hogy tovább 

gyakorolhassák az önkéntességet a közösség és a saját érdekük elérésében. A „Tettrekész” 

Fiatalok Alapítványa 2014. április 01. – 2015. március 31-ig vállalta, hogy 150 fő önkéntest 

von be a programba, elterjeszti az önkéntesség elvét Mezőhegyesen. A projekt sikeres 

megvalósításához nagymértékben hozzájárult, hogy szervezetünk évek óta foglalkoztat 

önkénteseket, így a meglévő tapasztalatokra építhettük a projektet, valamint önkénteseink 

szintén segítséget jelentettek az önkéntesek toborzásában. Célunk az volt, hogy 

népszerűsítsük az önkéntességet, ami folyamatosan megvalósult minden egyes 

rendezvényünkön, akcióinkon egyre nagyobb számban jelentek meg az önkéntesek és 

egymást kérték fel az önkéntes munka végzésére. Az önkéntesek egy-egy adott cél érdekében 

sokat tevékenykedtek, s közben a közösségi munka örömét is megtapasztalhatták. A 

Mezőhegyesi Önkéntes Pontunk információkkal ellátott plakátokat helyezett ki a település 

több fő pontjain, szórólapokat készítettünk melyeket a város hirdetőtábláin, boltjaiban és 

intézményeiben helyeztünk ki, valamint közösségi – és weboldalunkon hirdettük az Önkéntes 
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Pontot. Ezekkel a POS-ok segítségével a településen élők tájékozódhattak a központ céljairól, 

elérhetőségeiről, programjairól, akcióiról. Ezen kívül, minden településen megjelentünk 

toborzó cikkünkkel, amelyben felhívtuk a lakosság figyelmét arra, hogy önkéntes munkát 

végezhetnek általunk több fogadó intézményben is valamint pontos elérhetőségünkről is 

tájékoztatást kaptak. Több önkéntes képzését valósítottuk meg projektünkben, akik 

Mezőhegyesen vettek részt akcióinkon. Az önkéntesek és a fogadó szervezetek között a 

kapcsolattartás folyamatos volt: személyesen, telefonon, e-mailen keresztül tartottuk a 

kapcsolatot. A projektben a helyi önkormányzattal vállaltunk együttműködést. Mezőhegyes 

több intézményében végeztek önkéntes munkát önkénteseink. A programunk során számos 

cél megvalósult. Legfőbb eredménynek az információszolgáltatás az önkéntességről és 

személyre szabott szolgáltatások – tanácsadás, motiválás – beindítását tartjuk. A program 

legfőbb haszonélvezői a helyi lakosok voltak.  Mindemellett a sok rendezvény és 

szervezkedés által szervezetünk is nagyban fejlődött, hiszen a Mezőhegyesi Önkéntes Pont 

működtetésén keresztül sikerült megvalósítanunk a közösségépítést, közösségszervezést. 

Projektünkben számos szervezettel történő együttműködést vállaltunk, ahol 

tevékenységeinket sikeresen zártuk.  

 

Együttműködő intézményeink, ahová önkénteseket rendeltünk ki: 

 

1) Mezőhegyesi Református Egyházközség   

2) Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 

3) Tótkomlósi Lovas Túra Közhasznú Egyesület  

4) „Jó tanács – jogtanács civil szolgáltató központ” Alapítvány 

5) Club Dynamic Egyesület  

6) József Attila Általános Művelődési Központ 

7) Mezőhegyesi Állatvédők Egyesülete  

8) Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 

9) Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület  

10) Mezőhegyes Város Önkormányzat Szociális Intézményegysége 

11) Tótkomlósi Általános Művelődési Központ 

12) Kunágota Községi Önkormányzat    

13) Jövőnk Záloga Alapítvány 

14) Városi Művelődési Központ és Könyvtár   

15) Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség 

16) Boldog Otthon Alapítvány  

17) Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

18) Mezőkovácsházi Református Egyházközség  
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19) József Attila Általános Művelődési Központ Könyvtára 

20) József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem 

21) József Attila Általános Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde 

22) Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület 

 

Önkéntes Pontunk napról napra új önkéntesekkel bővült, akik rendszeresen 

tevékenykedtek együttműködő szervezeteinknél és azok rendezvényein. Megkértük őket 

foglalják össze pár mondatban szerintük miért jó önkéntesnek lenni? Mit jelent számukra az 

önkéntesség és változtatott-e valamit az életükön? A legjobb visszajelzéseket az 

önkéntesektől kaptuk, akik mondtak nekünk néhány gondolatot az önkéntességről: 

Lehoczki János: „Az önkéntesség egy fantasztikus lehetőség, amelyet csak ajánlani tudok 

mindenkinek. Aki teheti, próbálja ki, mert leírhatatlanul jó élmény valami jót cselekedni.”  

Jambrich Zsuzsanna: „Számomra az önkéntesség azt jelenti, hogy szabadon választom azt a 

munkát, amiben tevékenykedni szeretnék. Az önkéntes tevékenység során az egyik 

legnagyobb élmény, hogy egy közösség része lehetek és egy csapattal együtt dolgozhatok egy 

adott feladat megvalósításában.”  

 

Sipiczki János: „Az önkéntesség feledtetni tudja velem a mindennapi gondokat és jó érzéssel 

tölt el, ha olyat tehetek, ami az önbecsülésemnek is jót tesz. Nagyon jó érzés emberek javára 

önzetlenül cselekedni.”  

 

Molnár Zoltán: „Most először vagyok önkéntes, de nagyon tetszik. Nem is értem eddig miért 

nem próbáltam ki?! Az önkéntességgel mindenki jól jár.”                

 

Oláh Istvánné: „Nagyon sok kedves emberrel találkoztam és ismerkedtem meg az önkéntes 

munkám során, akik ugyanúgy vélekednek a tevékenységről, mint én. Számunkra sokkal 

többet ér segíteni másokon, mint otthon unatkozni.”  

Hézer Gyuláné: „Hálás vagyok az Önkéntes Pontban dolgozó lányoknak, hogy segítettek 

számomra megfelelő tevékenységet találni és ezzel kimozdítani a szürke hétköznapokból.”  

Csáki Lajosné: „Jó érzés részt venni a város programjaiban munkaidőn kívül is és látni, hogy 

az emberek jól érzik magukat. Önkéntes tevékenységem során a szabadidőmet is hasznosan 

töltöm el.” 

 

Dorner Gábor: „Örülök, hogy csatlakoztam az önkéntesek táborához, jó érzéssel tölt el ha 

segíthetek”  

 

Lászik Éva: „Önkéntes tevékenységeim után belső békét, örömöt érzek, hogy energiámat 

olyan emberekre szenteltem, akiknek szükségük volt rá.”  
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Sipos György: „Örömmel tölt el, ha hasznosnak érezhetem magam és segíthetek.”  

 

Szabó Magdolna: „Számomra ez a tevékenység „lélekgyógyító” hatású. Amikor az idős néni 

örül, hogy valaki rányitja az ajtót, elbeszélget vele, felmossa a konyhát, lepókhálóz, mert ő 

már nem tudja elvégezni ezeket a feladatokat, nagyon jó érzéssel tölt el, továbbá örültem 

annak, hogy tanítványaimat hozzásegítettem ahhoz, hogy matekból le tudjanak érettségizni – 

megtisztelő, hogy bizalommal fordultak és fordulnak hozzám. Az életem részét képezi az 

ezekre való odafigyelés. A sikernek együtt örülünk, hálával gondolnak rám. Nagyon igaznak 

érzem a mondást: „Jobb érzés adni, mint kapni!” A nénike, akit patronálok olyan szeretettel 

van irántam, mintha a lánya lennék. Minden ünnepen köszöntjük egymást, hogy ne érezze 

magát teljesen egyedül. Egyébként a bajban lévőknek mindig szívesen segítettem.”  

 

 

Perlaki Edit: „Örömmel tölt el, ha hasznosnak érezhetem magam és segíthetek. Az 

önkéntesség segít abban, hogy tudatos és felelősségteljes emberek legyünk, akik pozitív 

szemléletmóddal tekintenek a világra.”    

 

 

Önkénteseink véleménye a rendezvényeinkről:     

 

 

Lehoczki János:  „Nagyon örülök, hogy önkéntesként lehettem a játszóházban, mert nincs 

annál nagyobb fizetség, mint amikor láthatom, hogy másnak mekkora örömet szereztem. 

Nincs annál nagyobb öröm, mint amikor a gyermekek arcára mosolyt csalhatok. „  

 

Orbánné Morauszki Erika: „Köszönjük szépen a mai napot. Nagyon jól éreztük magunkat. 

Remek kikapcsolódás volt.”  

 

Jambrich Zsuzsanna, Lehoczki János: „Nagyon élveztük az akadályversenyt, bár az elején 

félve indultunk neki, de aztán úgy belejöttünk, hogy sajnáltuk mikor az utolsó akadály végére 

értünk. Nagy vidámsággal töltött el, hogy örömet okozhattuk a csapatba lépésünkkel a 

gyermekeknek, legközelebb is szívesen vállaljuk.” 

 

Oláh Istvánné: „Úgy élveztem, hogy kimozdulhattam otthonról és egy picit emberek közt 

lehettem. Jó érzéssel tölt el, mikor látom az őszinte mosolyt és a köszönetet az emberek arcán, 

miután segítek nekik.”                        

 

Visszajelzéseink alapján elmondhatjuk, hogy programunk a vártnál jobban alakult, 

melyben nagy jelentőséggel bírt az, hogy a program során az önkéntesek tág teret kaptak a 

foglalkozások kialakításában. Sokszor szabad kezet kaptak a rendezvényeken való 

munkavégzésben, sőt gyakran váltak kezdeményezőként. Hiába voltak bevont önkénteseink 

különböző társadalmi helyzetűek, ma már egy csapattá szerveződtek össze. Büszkeséggel 

elmondhatjuk, hogy a program egyik fő sikere az volt, hogy eltűntek a társadalmi 
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különbségek. Ezeket az érzéseket a megrendezett programban részt vevő önkéntesekkel és a 

mentorral igyekeztünk megerősíteni.   

 

 

b) Választ tudott- e adni a helyi szükségletekre az önkéntes program? 

Ha nem, milyen akadályai voltak ennek? 

Ha nem teljes mértékben, mely részeit ítéli sikeresnek és milyen nehézségek 

merültek fel? 

Amennyiben teljes mértékben, miben rejlett megítélése szerint a siker? 

Milyen érzékelhető változást eredményezett a program a bevont önkéntesek 

életében? 

 

 

Teljes mértékben választ tudott adni önkéntes programunk a helyi szükségletekre. A 

fogadószervezetek és a családok valamint az érintettek visszajelzései egyértelműen 

megerősítik ezt. A teljes siker a helyi emberek fogékonyságán múlott elsősorban, valamint 

azon, hogy a projekt megtervezésénél és megírásánál sikerült ráirányulni az emberek helyi 

igényeire, amelyek nagy valószínűséggel széles körű érdeklődésre tarthatnak számot. Ennek 

legfőbb oka az volt, hogy önkénteseink magukénak érezték programjainkat, akcióinkat. A 

programtervezés során mindenki „átadta” saját tudását és tapasztalataikat megosztották 

egymással tagjaink. Minden programba bevontuk őket, létrehoztunk több találkozót, aminek 

keretében többször tartottunk tájékoztatókat, eszmecseréket. Az eredmény köszönhető a 

projektek, akciók és programok folyamatos ellenőrzés alatt tartásának, a folyamatos 

kapcsolattartásnak, amely feladatot a szakmai vezető végezte a mindennapokban, végigjárva a 

szervezeteket. A tanácsadások és a felkészítő tréningeken szerzett ismeretek, valamint a 

személyes tapasztalatok, kapcsolati tőke bővülésének hatására több önkéntes elhelyezkedett, 

vagy kezdett valamilyen képzési – foglalkoztatási projektet. Önkénteseink olyan programokat 

javasoltak, amelyeken ők is szívesen részt vettek és nem sajnálták idejüket arra, hogy 

maximális tudásuknak megfelelően dolgozzák ki a programot és valósítsák meg a 

rendezvényeket. A Mezőhegyesi Önkéntes Pont munkatársai és önkéntesei számos szervezési 

– és egyéb tanulsággal gazdagodtak. A szakmai vezető, és a szervezetek munkatársai, a 

projektünk koordinátorai az egész programot a sajátjuknak érezték, lelkesen képviselték és 

azonosultak vele, így magabiztosan tudták átadni az üzeneteket a helyieknek. 

Megismerkedtünk sok itt élő ember sorsával, családjával, melynek segítségével betekintést 

engedtek életük mindennapjaiba. Az önkéntes kis csoport igazán jól működő csapattá 

formálódott. Egy ilyen intenzív és teljes odafigyelést igénylő projektben nagyon meghatározó, 

hogy csapattagjaink miként tudnak együttműködni és hogyan képesek az esetlegesen 

felmerülő feszült helyzetekben kommunikálni egymással. Legsikeresebb a rendezvényeken 

való önkéntes munkaszervezés volt, a rendszerességet igénylő munkák összehangolása 

lényegesen nehezebbnek tűntek, de azok a vállalkozó szelleműek, akik ilyen jellegű munkára 

is vállalkoztak, kitartóan és megbízhatóan végezték munkájukat. A sikerben minden 

bizonnyal szerepe volt a felkészítésnek és rendszeres konzultációs munkának és a jelentkező 

önkéntesek nagyfokú elkötelezettségének. Visszajelzések alapján pótolhatatlan tapasztalatot 

nyújtott számukra a sajátos célcsoporttal való közös munka, együttműködés. Szervezetünk 

egy – egy program után értékelő találkozókat tartottak a szervezőknek és az önkénteseknek, 
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amelyek motiváló és fejlesztő szándékú eszmecsere folyt a megvalósult program erősségeiről, 

gyengeségeiről, melyeket a jövőre tekintve a következő programban másképpen kell 

megvalósítanunk. Ennek az eszmecserének köszönhetően a tanultakat, tapasztalatokat jól be 

tudtuk a jövőben építeni a további folyamatokba, így a szervezés és a színvonal egyre 

hatékonyabbá vált. Örömmel tapasztaltuk, hogy javult a helyiek szociális ellátórendszerhez 

történő kapcsolódása azáltal, hogy tudomást szereztek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

fogadószervezeteknél eltölthető önkéntes tevékenység végzésével történő jogosultság 

megszerzésének tényéről és annak lehetőségéről. Igény ébredt a közösségi terek szépítésére és 

fenntartására a helyiekben. A Mezőhegyesi Önkéntes Pont dolgozói és önkéntesei mindig 

újabb és újabb sikerélménnyel gazdagodtak a projekt során. Örömmel tapasztaltuk, hogy 

kedves és együttműködő önkéntesekkel dolgozhattunk együtt. 

 

 

c) Az együttműködések tapasztalatai – együttműködés a helyi mentorral, az 

önkéntesekkel, az önkormányzattal, a munkaügyi központtal, az önkénteseket 

fogadó szervezettel (önkormányzati vagy állami intézménnyel, vállalatokkal, 

egyéb civil szervezetekkel), az önkéntes centrumokkal 

 

 

Együttműködéseink mind a helyi mentorral, önkéntesekkel, önkormányzattal, 

munkaügyi központtal és az önkénteseket fogadó szervezettel (önkormányzati vagy állami 

intézményekkel és egyéb civil szervezetekkel), folyamatos volt. Nagy segítséget jelentett a 

mentor tapasztalata az önkéntesek toborzásában, kapcsolatrendszere az együttműködésekben. 

Az önkéntesek felkészítésében és mentorálásában szerepe volt annak, hogy ismerettel 

rendelkezett a helyi szükségletet illetően, így a gyakorlati tapasztalatokat és tudnivalókat 

tudott közvetíteni az önkénteseknek. A projekt ideje alatt személyesen, e-mailben és telefonon 

keresztül is tartottuk a kapcsolatot. Az intézményi koordinátor feladata a szervezetek közötti 

szoros kapcsolattartás, igényfeltárás, az önkéntes munkavégzők koordinálása, az önkéntes 

munkavégzés figyelemmel kísérése. A projekt célja az volt, hogy a hátrányos helyzetű 

térségben élő emberek önkéntes tevékenységükkel hatással legyenek településükre és 

értelmes, közösségi aktivitásban vegyenek részt. Az önkéntesség célja az olyan feladatok 

ellátása mely nem része a fizetett munkakörnek, valamint hitelesebbé tenni a szervezetet a 

közösségben. A Mezőhegyesi Önkéntes Pont mindig is fontosnak tartotta a szakmai 

szervezetekkel való együttműködést a szociális szférában. Szoros együttműködésünk van a 

megyei szociális intézményekkel és különböző civil szervezetekkel. Továbbá nagyon jó 

együttműködésben vagyunk a térség önkormányzataival és oktatási intézményeivel. Az 

egészségügyi-, szociális- és oktatási intézmények, szervezetek szívesen segítettek 

programjaink propagálásában, önkéntesek toborozásában, illetve gyakran kaptunk 

megkeresést az önkéntes munkára is. Projektünkkel sikerült a szervezetek számára bemutatni, 

hogy az önkéntesek hivatalos foglalkoztatásával járó adminisztráció átláthatóvá teszi a 

térségben lévő igények és felajánlások összehangolását, az önkéntes munkatervezetté tételét. 

Terveink között szerepel továbbra is fenntartani a jelenlegi szolgáltatásaink színvonalát. 

Tovább szeretnénk bővíteni a már kialakított segítő hálózatot, hogy minél több emberhez, 

szervezetekhez, intézményekhez juthasson el az önkéntesek által a segítség, hogy 

megkönnyíthessük a mindennapi életüket, működésüket. További programokat szervezünk, 
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hogy az érintettek minél közelebb kerülhessenek egymáshoz, megismerjék egymás életét, 

problémáját és közösen próbálják megoldani a nehézségeket. Az önkéntesség az emberi 

kapcsolatok ápolását, elfogadását nyújthatja. Lehetőséget ad arra, hogy valaki megtalálhassa, 

azt a munkát mellyel foglalkozni szeretne. Az önkéntesség elsősorban örömforrás, hiszen a 

szabadidejüket „áldozzák” fel, hogy valami jót cselekedhessenek. Másrészt pedig, nagy 

lehetőséget nyújt önkénteseink munkába való elhelyezkedésében.  

 

 

d) Tervezi – e a program folytatását? 

 

Programjainkat továbbra is folytatni szeretnénk. Nálunk az az élethelyzet fordult elő, 

hogy nem csak mi kerestük meg önkénteseinket, hogy vállalnak- e önkéntes munkát 

szervezeteknél, hanem önkénteseink kerestek meg minket ötleteikkel, programjavaslataikkal, 

amelyeket nagy örömmel megvalósítottunk. Önkéntes Pontunk a megszerzett tapasztalattal és 

tudással továbbra is várja az önkéntesek jelentkezését további programok megszervezéséhez 

és egyéb a közösség életét előmozdító rendezvényekhez. Önkénteseink odaadó munkájának 

köszönhetően több nagyszabású program valósult meg. Nagy szükség lenne még a 

továbbiakban az önkéntesek koordinálására és további önkéntesek bevonására. Az 

embereknek nagy szükségük van egy olyan összekovácsolódó csoportra, közösségre, ahova 

mehetnek és tehetnek valamit településükért, közösségükért és az itt élő emberekért, melyhez 

az Önkéntes Pontok teljes mértékben hozzájárulnak munkájukkal és kitartásukkal. 

Önkénteseink megtalálták a kedvükre való tevékenységüket, mellyel gördülékenyen folytatták 

munkájukat.  

Továbbra is folytatnánk a kapcsolatfelvételt mind az önkéntesekkel, mind pedig a 

fogadószervezetekkel, hogy a még meg nem valósított munkákat, tevékenységeket 

megvalósíthassuk.  

 

 

e) Tervezi- e további önkéntes program megvalósítását? 

 

Az önkéntes program megvalósítását továbbra is tervezzük. A jövőben továbbra is 

szeretnénk megrendezni az Önkéntes Találkozóinkat, valamint tovább bővíteni a csapat 

létszámot. Szeretnénk folytatni a hagyományosan megtartott akciókat, kulturális 

rendezvényeket, melyeket számos önkénteseinkkel valósítottunk meg. Véleményünk szerint 

egy sikeresen végigvitt program után egyrészt már a résztvevők is jobban megismerik az 

elvárásokat, követelményeket. A sikeres együttműködés során kialakult egy eredményes 

kapcsolatrendszer a civil szervezetekkel, intézményekkel valamint az önkormányzatokkal. 

Fontos számunkra, hogy ezen kis településeken elterjedjen az önkéntesség, mellyel minél több 

ember tapasztalni fogja az önkéntességgel járó örömöket, előnyöket. A kis településekben élő 

embereknek sokkal kevesebb lehetőségük van akár a foglalkoztatottság vagy éppen az 

önkéntesség terén, ezért igenis tervezni kell további önkéntes programok megvalósítását, 

hogy minél jobban felzárkózhassanak a kisebb települések.  
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f) Programjának mely elemeit tartja a továbbiakban széles körben terjeszthetőnek? 

 

Programjaink több elemét is kiemelkedőnek tartjuk. Ilyen például az, hogy önkénteseink 

felelevenítették azt a tudásukat, amelyekkel évek óta nem foglalkoztak. Például a 

kézművesség, karácsonyi ajándékok készítése, díszek készítése, gyereknapokon való kreatív 

meglepetések készítése. Ugyanakkor nagyon fontos még az egyszeri események 

megszervezése a takarítás, kültéri játékok lefestése, környezetrendezése is. A rendezvények 

szervezése, toborzó jelleggel nagyon népszerű volt és igénylik is az önkéntesek, hogy 

megmutathassák magukat, munkájukat. A rendezvények és a kitelepülések, helyi akciók 

remek lehetőségek voltak a programjaink népszerűsítésére, valamint a kapcsolatépítésre, főleg 

más helyi szervezetekkel. Tapasztalataink szerint az önkénteseinket olyan élményekkel 

gazdagítottuk, hogy a jövőben szívesen részt vesznek még több program megvalósításában. A 

mi önkénteseink szervezték meg és vezették le a sport- illetve kézműves foglalkozásokat a 

program ideje alatt. A projektben programjaink megszervezése során önkénteseink önálló 

döntéseket hozhattak, amelyhez mi szabad kezet nyújtottunk számukra. Önkénteseinktől 

mindig visszajelzéseket kaptunk. Saját maguk nyilváníthattak véleményt, ezzel is erősítve a 

csapatot. Ezt a szemléletet is széles körben terjeszthetőnek tartjuk, hogy az önkéntesek saját 

maguk találjanak ki programokat, amelyeket ezután megszervezünk és megvalósítunk 

együttes erővel a közösségünk érdekében. Ezért is lehet, hogy rendezvényeinkre, akcióinkra 

nagy létszámban jöttek el önkéntesek, mert érdekelté tettük őket a program 

megvalósulásában. A nagy „közösségépítő” hétvégi szervezés mellett a tematikára épülő 

foglalkozások voltak hasznosak, hiszen ezeket a programokat az önkéntesek önállóan tudták 

véghezvinni. A foglalkozások levezetésének módszertanát - amit a mentorral együtt építettünk 

fel - az önkéntesekkel közösen átadható más szervezetek számára is. Fontos, hogy akik az 

elmúlt időszakban szorgosan végeztek önkéntes tevékenységet, azok ne essenek ki a 

folyamatból és a későbbiekben is legyen lehetőségük önkénteskedni. Fontos továbbá kiemelni 

azt, hogy a konkrét tevékenységeken túl, a közösség építése, az emberi kapcsolatok 

kialakítása illetve az elmélyítése a legfontosabb elemként szolgált. Az önismereti 

foglalkozások során a hátrányos helyzetű önkénteseink számára szintén érezhető minőségi 

javulás, mely a későbbi munkavégzésükben volt érzékelhető. 

 

4. Az adott időszak során felmerült kérdések, válaszok, megoldásra váró 

problémák köre 
 

2015. március 31-én véget ér projektünk, de folytatni kívánjuk tevékenységeinket, 

önkéntes programjainkat, akcióinkat. Ennek kapcsán fontosnak tartjuk a tevékenységek új 

típusainak bevezetését, nagyobb részvételi arány elérését, új önkéntességre hajlamos 

személyek felkutatását, szakmai tudásátadást célzó programok indítását, valamint a közösségi 

kapcsolatok elmélyítését. Eddigi akcióink, programjaink közül a legnépszerűbbek az önkéntes 

napok és találkozók voltak. Rendezvényeink során a résztvevők kétkezi kevés szakértelmet 

igénylő munkát végeztek különböző intézményekben, helyszíneken. Különbféle szociális, 

oktatási valamint egészségügyi területeken. Fontos, hogy minél sikeresebb legyen a program 

ezért nagyon fontos kiemelni a tájékoztatást, az információ átadást szóban és írásban 
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egyaránt, mert ha az emberek nem tudják, hogy mit miért tesznek, akkor bizonyára nem lesz 

sikeres a program. Ennek érdekében mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél 

szélesebb körben tájékoztassuk önkénteseinket és új önkénteseinket az aktuális 

információkról, illetve az önkéntesség előnyeiről, hátrányairól. Célunk továbbra is a nagyobb 

részvételi arány elérése, a részvételre való ösztönzés, elismerés, tájékoztatás. Nyitottak 

vagyunk önkénteseink ötleteire, tudatosan vonjuk be őket programjaink megvalósításába, 

szervezésébe. A jelenlegi gazdasági helyzetben a településeknek egyre inkább a civil szférára 

és az önkéntességre kellett támaszkodniuk, mellyel egy jelentős önkéntes programot tudtak 

megvalósítani. Ennek látván Önkéntes Pontunk elhatározta, hogy mindenképpen igyekszik 

megtartani önkéntes programunkban összeállt csapatunkat és folytatjuk a közösségi 

programjainkat. Továbbra is keressük a lehetőségeket a minőségi és a célcsoportunk aktív 

részvételére épülő programok folytatását, fejlesztését. A rendszeres találkozók, szakmai 

tapasztalatcserére, egymás tevékenységének megismerésére és támogatására adtak 

lehetőséget. A közösségek fejlődését és az önsegélyezés elterjedését is elősegítette a program. 
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