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A szolgálati tanulás (service-learning) működik! 
 
Ha szeretnéd jól érezni magad a barátaiddal, nem bánnád, ha segítenél a helyi közösségnek, és ráadásul 

szívesen szereznél új készségeket, akkor készen állsz a service-learning projektekre.  

 

Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy segítséget nyújtson a service-learning projektek megvalósításához. A 

kézikönyv több fejezetre tagolódik, amelyek végigvezetnek a service-learning projektek tervezésén, 

megvalósításán és értékelésén, hogy a ti és a közösségetek javát szolgálja.  
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1. MI A SERVICE-LEARNING? 
 
A service-learning olyan tanítási és tanulási módszer, amely a tervezett tanulást és a közösségi szolgálatot 
egyesíti. Így a tanulás azáltal történik, hogy jót teszünk másokért.  
 
A service-learning mind a közösség számára hasznos tevékenységekre (például olyan gyerekek 
korrepetálása, akiknek a családja nehezen tud fizetni a korrepetálásért), mind pedig a tevékenységet végző 
személy számára létrejövő tanulási előnyökre összpontosít (mit tanultál a gyerekek korrepetálása során, 
illetve mit tanultál a tevékenység megkezdése előtt, a service-learning projektek tervezési folyamata során).  
 
Ez egy előre megtervezett és megszervezett élmény, a helyi közösség valós igényeire reagáló szolgálaton 
keresztül szerzett tapasztalat. A service-learning tehát olyan, mint egy projekt, amelyet úgy terveztek meg, 
hogy elgondolkodtok a közösségedben élő emberek szükségletein, majd olyan önkéntes tevékenységeket 
végeztek, amelyekről úgy gondoljátok, hogy reagálnak ezekre az igényekre. Létfontosságú, hogy az önkéntes 
tevékenységekbe bevonni kívánt emberek (a célcsoport) a lehetőségeikhez mérten a lehető legnagyobb 
mértékben be legyenek vonva a tervezésbe és a segítségnyújtásba. 
 
A módszer azon alapul, hogy aktívan részt vesztek a service-learning projekt minden szakaszában, a 
tervezéstől az értékelésig. A service-learning projektet a magatokénak kell éreznetek, és a tevékenységek 
“vezetőjeként”, és nem csak azok végrehajtójaként kell viselkednetek. A Movement Strategy Centre (2015) 
szerint a fiatalok által vezetett tevékenység olyan, amelyben a fiatalok maguk döntik el, hogy mi és hogyan 
valósuljon meg. Az, hogy egy projekt fiatalok által vezetett, nem feltétlenül jelenti azt, hogy nincs felnőtt (pl. 
tanár) bevonva, vagy azt, hogy nekik nincs szerepük. Ehelyett a "fiatalok által vezetett" kifejezés a fiatalok és 
a felnőttek közötti sajátos kapcsolatot jelenti. A felnőttek támogatják a fiatalokat abban, hogy megszerezzék 
azokat a készségeket, információkat és képességeket, amelyekkel döntéseket hozhatnak azokról a 
szervezetekről, szerveződésekről, amelyekben szerepet vállalnak. 
 
A tanulási rész alapvető fontosságú a service-learning folyamatában. Ti és a veletek foglalkozó ifjúsági 
szakember (ifjúságsegítő) azon kell elgondolkodnotok, hogy milyen ismereteket és készségeket szeretnétek 
elsajátítani, és milyen ismereteket és készségeket sajátíthattok el a tevékenységek során. Azért is szükséges 
a célok határozott kitűzése, mert ezek kapcsán reflektálhattok majd a service-learning / önkéntesség 
tapasztalatára. Ugyanaz a szolgálati tapasztalat különböző tanulási célok eléréséhez vezethet. 
 
A service-learning során a helyi közösség kap valamit, amire szüksége van, és ti, akik mások javára 
cselekedtek, új ismereteket és kompetenciákat szerezhettek. Tehát az is lényeges, hogy a tevékenységetek 
hasznos volt-e, és hogy kielégítette-e azoknak az embereknek (a célcsoportodnak) az igényeit, akik számára 
tevékenység szólt.   
 
A service-learning egyik fontos része a reflexió. A reflexiót olyan jelentésépítő folyamatnak tekintik, amely 
végigvezeti a résztvevőket a közösségközpontú tapasztalatokon, elősegítve az összefüggések mélyreható 
megértését, valamint a tapasztalatok és a service-learning koncepciók közötti összefüggések meglátását.  
 
A service-learning az önkéntesség egy fajtájának tekinthető. Azonban nem minden önkéntes tevékenység 
egyben service-learning is, mivel a service-learning módszertanában a tanulási komponenst is meg kell 
tervezni. Ez azt jelenti, hogy saját tanulási célokat kell kitűzni, meghatározni, azaz, hogy mit szeretnétek 
megtanulni. Ebben segíthet egy ifjúságsegítő támogatása, aki irányítja ezt a tanulási folyamatot, és segít 
azonosítani a megtanult ismereteket és készségeket, reflektálni ezekre.  
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2. A SERVICE-LEARNING, AZ ÖNKÉNTESSÉG ÉS A SZAKMAI 
GYAKORLAT  

 
A service-learning, az önkéntesség és a szakmai gyakorlat nagyon hasonló fogalmaknak tekinthetők, amelyek 
valamilyen (általában nem fizetett) kötelezettséget és tanulást foglalnak magukba, de vannak köztük 
különbségek is. Lásd az 1. táblázatot. 
 
1. táblázat: A service-learning, az önkéntesség és a szakmai gyakorlat összehasonlítása 
 

Service-learning Önkéntesség Szakmai gyakorlat 

A fiatalok hozzájárulnak a 
közösségükben a valós 
problémák és 
szükségletek 
megoldásához (szolgálati 
rész), de mindezt úgy 
teszik, hogy közben 
konkrét és előre 
megtervezett készségeket, 
ismereteket és 
kompetenciákat szereznek 
(tanulási rész). 

 

A részvétel szabad 
akaraton alapul. 

 

Nem fizetett tevékenység.  

 

Tanulás azáltal, hogy jót 
teszünk másokért. 

Egyének által (egyedül 
vagy csoportosan) más 
emberekért, a 
közösségért és a 
közjóért végzett 
tevékenység vagy 
akció. 

 

A részvétel szabad 
akaraton alapul. 

 

Nem fizetett 
tevékenység. 

 

A tanulás megtörténik, 
de általában nem előre 
megtervezett vagy 
reflektált formában. 

 

 

Gyakorlati tanulmányi és tanulási 
időszak, amelynek során a 
hallgatók vagy gyakornokok a 
tanulmányaik vagy munkájuk 
területéhez kapcsolódó konkrét 
ismereteket és készségeket 
sajátítanak el. 

 

Általában kötelező rajta részt 
venni. 

 

Világos tanulási célokkal 
rendelkezik, amelyek 
kapcsolódnak az egyetemi 
tantervhez, és amelyeket a 
tanárok vagy a szakterületen 
dolgozó személy értékel. 

 

A részvétel célja a tanuló 
tanulási és ismeretszerzési 
igényéhez, valamint készségek 
elsajátításához kapcsolódik, nem 
pedig mások szolgálatához. 

 
 

FELADAT:  

Olvassátok el a példákat, és határozzátok meg, hogy melyik fogalomra utalnak leginkább: a 
service-learningre, az önkéntességre vagy a szakmai gyakorlatra! Gondolkodjatok el azon, 
hogy szerintetek miért kapcsolódnak az egyes példák az egyes fogalmakhoz, illetve azon, 
hogy miben különböznek egymástól?  
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Példa 1: Egy baráti társaság egy szombat délelőtt csatlakozott egy helyi környezetvédelmi 
szervezethez, és megtisztította szülővárosuk strandját a műanyaghulladéktól. Ezután 
mindannyian együtt ebédeltek, és jól érezték magukat.  

 

2. példa: John egy helyi ifjúsági szervezet tagja. Ő és a többi fiatal egy olyan projektet tervez, 
amely a vidéki idősek körében népszerűsíti az írástudás fejlesztését. A szervezet 
ifjúságsegítője mentorálja őket a projektjükben, és támogatást nyújt nekik minden 
kihívásban, amivel találkoznak, különösen az általuk elérni kívánt tanulási eredményekkel és 
a tevékenységük során megvalósítani kívánt célokkal kapcsolatban.  

 

Példa 3: A főiskola második félévében John egy hónapot töltött egy ügyvédi irodában 
adminisztratív feladatok végzésével. Jelenleg a jogi tanulmányai utolsó évében van, és egy 
hónapot teljes munkaidőben az ügyvédi irodában kell dolgoznia. Ezt követően beszámolót 
kell készítenie, majd egy kis tesztet kell írnia. Munkáját osztályozzák. 
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3. A SERVICE-LEARNING (SL) PROJEKTEK ELŐNYEI 
 
Nézzük meg, hogy ez a fajta elkötelezettség hogyan válik a különböző érintett emberek/csoportok javára:  
 
MIT NYERHETSZ AZZAL, HA RÉSZT VESZEL EGY SERVICE-LEARNING PROJEKTBEN? 
 

● egy adott területhez/témához kapcsolódó ismereteket és készségeket szerezhetsz, 
● a kritikus gondolkodás készségére teszel szert, megérted az események közötti összefüggéseket, 

érzékeled a dolgok kettős természetét, meghatározod a problémák lényegét, képes leszel megjósolni 
a tettek következményeit, képes leszel értékelni, ellenőrizni és érveket megfogalmazni, kritikusan 
szemlélni saját meggyőződéseidet és értékrendedet, 

● képes leszel reflektálni és reflektív stratégiákat alkalmazni, hogy jobban megértsd a körülötted zajló 
folyamatokat, más emberek viselkedését és a saját reakcióidat, valamint jobban tudatában leszel 
annak, hogy miben vagy jó, és min kellene még dolgoznod, 

● erősebb lesz benned a helyi közösséghez való kötődés érzése, 
● segít kialakítani azt az önállóságot, felelősségtudatot, mely rávilágít arra, hogy az életben és 

környezetedben sok minden tőled függ, rajtad múlik, 
● segít elköteleződni valami mellett, hiszen az egész projekt sikeréhez minden szakaszban 

elkötelezettségre van szükség, és felelősséget kell vállalni egy-egy konkrét feladatért, 
● interperszonális készségekre teszel szert, amelyek megkönnyítik a munkát és az emberekkel való 

kommunikációt, 
● hatékony leszel, ami által jobban elérheted a céljaidat, 
● vezetői készségekre teszel szert, 
● szerteágazóbb világismereted lesz, így jobban megérted a különböző társadalmi jelenségeket, és 

észreveszed a köztük lévő összefüggéseket, nemcsak azt tudod majd meglátni, hogy létezik egy 
társadalmi probléma, hanem azt is, hogy miért az, és miért nem lehet könnyen megoldani,  

● tanulhatsz a társadalmi szerepvállalás fontosságáról 
● és nagyobb felelősséget fogsz érezni magadért és másokért. 

 
A sajátos nevelési igényű fiatalok esetében arra számíthatunk, hogy az elért célok érzékelése és megnevezése 
is sajátos lesz (megtanulnak olyan konkrét tevékenységeket végezni, amelyek hasznosak lesznek az életben 
olyan helyzetekben, amelyekhez hasonlókhoz a service-learning tevékenységek során találkoztak). 
 
HOGYAN PROFITÁLHATNAK A KÜLÖNBÖZŐ SZERVEZETEK KEDVEZMÉNYEZETTJEI A SERVICE-LEARNING 
PROJEKTEKBŐL? 
 

● közvetlenül részt vesznek a saját igényeiken alapuló tevékenységek létrehozásában, 
● az egyedi igényeiknek megfelelő támogatást kaphatnak, 
● az egyes tevékenységek létrehozásával és az azokban való részvétellel interperszonális készségekre 

tesznek szert,  
● a közösségen belül nő a bizalom, 
● a másokkal való törődés érzését élhetik át, 
● pozitív társadalmi attitűdöket tanulnak, például felelősségvállalás a saját jólétükért, 
● nagyobb önhatékonyságra és önbecsülésre tesznek szert.  

 
HOGYAN PROFITÁLHAT A KÖZÖSSÉG ÉS A KÖZÖSSÉGI PARTNEREK A SERVICE-LEARNING PROJEKTEKBŐL? 
 

● pozitív hatással van a személyes fejlődésre és a társadalmi felelősségvállalásra,  
● pozitív társadalmi attitűdök alakulnak ki, 
● polgári cselekvés, politikai tudatosság, a különböző nézőpontok megbecsülése jelenik meg,  
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● az önbizalom növekedése és annak a megtapasztalása, hogy képesek vagyunk hatással lenni a 
közösségre,  

● Az SL programok és kezdeményezések jelentős emberi erőforrásokat biztosítanak a közösség 
számára, hogy az kielégíthesse oktatási, emberi, biztonsági és környezetvédelmi igényeit, 

● a részvételi demokrácia fejlesztése, 
● a gyakorlati problémák megoldásához való hozzájárulás, 
● kapcsolatépítés és tartás a fiatalokkal, akik a közösségi problémák megoldására vonatkozó 

készségeket sajátíthatnak el, és akik leendő munkavállalóként vagy önkéntesként konkrét 
feladatokon dolgoznak, 

● létrejön egy rugalmasabb közösség, amely jobban és gyorsabban reagál a különböző problémákra, 
● a különböző nehézségekkel és szükségletekkel küzdő emberek jobb megértése, 
● a közösségben élő többi ember jobb megértése,  
● a sajátos szükségletű emberek bevonása a tevékenységekbe, új tapasztalatok, közös tevékenységek 

megvalósítása ezekkel a csoportokkal, a hasznosság érzése és a sajátos szükségletű emberek 
önfejlesztése.   

 
 

FELADAT:  

Tudsz-e bármilyen más előnyére gondolni annak, ha a helyi közösségedben egy adott csoport 
számára service-learning project valósul meg egy olyan témában, ami téged kifejezetten érdekel? 
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4. SERVICE-LEARNING - LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 

 
Most, hogy már tudjátok, mi az a service-learning és miért hasznos a különböző emberek számára, nézzük 
meg, hogyan kell megvalósítani egy service-learning projektet, és melyek a különböző szerepek és feladatok 
a folyamatban! 
 
Képzeljétek el, hogy egy szuperhősökből álló csapat tagjai vagytok, és meg kell mentenetek a világot. Hogyan 
csinálnátok ezt? Hogyan készülnétek fel a küldetésre? Milyen lépéseket tesztek? A service-learning 
módszerével dolgozva hasonló lépéseket fogtok megtenni, mint amilyeneket egy ilyen világmegmentő 
küldetésre készülve kellene megtennetek. 
 
1. Előkészítés és tervezés  
Először is fel kell mérni a problémát. Mi a baj? Mire akarunk reagálni? Mit akarunk kijavítani? Lényeges, hogy 
ez a probléma a helyi közösséget érintse, és hogy az általatok tervezett tevékenységek erre reagáljanak. Ha 
már tudjátok, hogy mi az a probléma vagy a szükséglet, amivel foglalkozni szeretnétek, akkor elkezdhettek 
gondolkodni a tevékenységek célján, azon, hogy mit akartok elérni? Mi a cselekvési terv? Mire van szükség 
a projekt megvalósításához? Valamilyen felszerelésre, új ismeretekre, esetleg segítségre másoktól? Meg kell 
tervezni a stratégiát, meg kell tervezni a költségvetést, előre kell látni a lehetséges nehézségeket, és 
minden óvintézkedést meg kell tenni ezek megelőzésére. Az SL-projektben a cél a szociális projekt 
megvalósítása mellett a tanulás. Az SL-projektben való részvételnek köszönhetően különböző készségekre 
és ismeretekre tehettek szert. Tudnotok kell tehát, hogy mit szeretnétek megtanulni, és arra kell 
összpontosítanotok. Beszéljétek meg az ifjúságsegítővel, és tűzzétek ki a tanulási célt/célokat! 

 
2. Végrehajtás 
Most már belekezdhettek a tényleges tevékenységbe. Gyakran ez kevesebb időt vesz igénybe, mint az 
előkészítés. Jellemzően ez abban az esetben van így, ha úgy döntötök, hogy egy egyszeri, gyors 
tevékenységet hajtotok végre. Ha azonban úgy döntötök, hogy egy hosszabb projektbe vágtok bele, akkor 
más lesz a helyzet. 
 
3. Értékelés 
A tevékenység befejezése után vissza kell gondolni a történtekre, és össze kell őket foglalni. Sikeres volt a 
küldetésetek? Megoldódott a probléma? Vagy támogatásotok csak esetleges volt? Van értelme 
megismételni egy ilyen tevékenységet a jövőben? Esetleg szükség lenne valamilyen módosításra vagy teljes 
változtatásra?  
 
4. Ünnepség/zárás 
Végül ünnepeljétek meg a teljesített küldetést! Még akkor is, ha nem minden ment úgy, ahogyan 
elterveztétek. Lényeges, hogy érezzétek, hogy a feladatot elvégeztétek, mutassátok meg a hatását 
másoknak, és érezzétek magatokat büszkének! 
 
A projekt minden szakaszában az ifjúságsegítő átbeszéli veletek, hogy éppen mi történik, és segít a tanulási 
céljaitok megvalósításában. Az SL-projektnek két fő célja van: a szolgálat és a tanulás. Mindkettő egyformán 
fontos. Ezért olyan fontos az előkészítésre, a megvalósításra, az értékelésre és más tevékenységekre való 
reflektálás. Amikor reflektálsz arra, amit teszel, következtetéseket vonsz le, és megtanulod, hogyan csináld 
legközelebb jobban. 
A projekt során nemcsak a reflexiónak, hanem a kommunikációnak, a promóciónak és a nyomon 
követésnek (monitoringnak) is meg kell történnie. Természetesen a projekt elején érdemes dönteni a 
kommunikáció módjairól. Később szükség esetén módosíthatjuk, de a kommunikációs folyamat az egész 
projekt alatt tart. Ugyanez a helyzet a promócióval is. A projekt különböző szakaszaiban népszerűsíteni kell 
az ötleteket és tevékenységeket. Ne feledkezzetek meg róla! 
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A service-learning folyamata 4 fő lépésből áll: tervezés és előkészületek, végrehajtás, értékelés, és ünneplés, 
mely részeket a reflexió, a kommunikáció, a promóció és az ellenőrzés állandó folyamata köt össze: 
 

      
 

 
Csapatként megosztjátok egymás között a feladatokat, és felelősek vagytok a munkátok elvégzéséért. 
Ugyanakkor egy ifjúságsegítő támogat benneteket, aki segít eldönteni, hogyan vegyetek részt a projektben, 
milyen elvárt tanulási eredményekkel, rámutat a kockázatokra anélkül, hogy megoldásokat adna, és 
megfelelő helyzetekben megfelelő kérdéseket tesz fel. Ne feledjétek, hogy az ifjúságsegítő szerepe az, hogy 
segítsen nektek, ezért ne habozzatok segítséget kérni tőle! 
 

TIPP A projekt megvalósításakor alaposan gondoljátok át, hogy mi történjen az egyes szakaszokban. 
Gondoljátok át, hogy ki, milyen feladatokat fog elvégezni, és döntsétek el, hogy ki a felelős az egyes 
munkafázisok elvégzéséért! Ne feledjétek, hogy az ifjúságsegítő azért van, hogy segítsen nektek! 
Forduljatok hozzá kérdéseitekkel és kétségeitekkel! 

 
PÉLDA 

Társasjáték klub idősek számára 

 

1. Tervezés és előkészítés 

Tervezés 

● Milyen problémákat láttok a szomszédságotokban / lakóhelyeteken / munkahelyeteken? 

a) A gyep koszos, az emberek nem takarítanak a kutyáik után. 

b) Sok idős embernek, köztük a szomszédainknak is, sok idejük van, de gyakran egyedül töltik, 
ráadásul nem is ismerik egymást. 
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c) A városközpont rosszul megközelíthető. 

d) Az emberek nem tudják, hogyan kell a hulladékot megfelelően szétválogatni. 

● Melyik probléma megoldásában szeretnétek segíteni? 

Szeretnénk érdekes tevékenységeket kínálni az idősek számára, hogy ne legyenek egyedül, és 
megismerjék egymást. 

● Melyik csoportot érinti a probléma? 

Az időseket. 

● Mi jellemző erre a csoportra? 

65 év felettiek. Vannak idősebb házaspárok a környékünkön, de sok az egyedülálló idős is. 

● Milyen igényei vannak a csoportnak? 

Úgy gondoljuk, hogy nincs túl sok lehetőségük arra, hogy a környéken szabadidős programokban 
vegyenek részt, vagy ismerkedjenek egymással, de beszélnünk kell néhányukkal, hogy ezt 
ellenőrizhessük. 

● Milyen ötleteitek vannak a probléma megoldására? Melyiket szeretnétek választani? 

Gondolkodtunk azon, hogy mit tudnánk nyújtani az időseknek, mit szeretünk mi magunk is csinálni, 
és milyen tevékenység ösztönözhetné az ismerkedést, és csak egy dolog jutott eszünkbe: a 
társasjátékok. Szeretnénk egy társasjáték klubot szervezni az idősek számára, amely kéthetente 
valósulna meg.  

● Milyen előnyei és hátrányai lehetnek az elképzelésnek? 

a) Nem tudjuk, hogy szeretnek-e társasjátékozni. 

b) Nem tudjuk, hogy az idősek szívesen jönnének-e a klubba. 

c) Megszervezhetjük a klubot az iskolában. 

d) Mi magunk is megtaníthatjuk az időseknek a különböző játékokat. 

e) Kölcsönözhetünk játékokat az iskolai könyvtárból, és hozhatunk sajátot is. 

● Mik a projekt céljai? 

a) Az idősek megismerkedjenek egymással 

b) Az idősek kéthetente megvalósuló szórakoztatása. 

● Milyen készségeket szeretnétek elsajátítani a projekt megvalósítása során? 

a) Szervezési készségek 

b) Csapatmunka készségek 

c) Kommunikációs készségek (A különböző korú emberekkel való kommunikáció és a 
játékszabályok elmagyarázása kihívást jelenthet). 

 

Előkészítés 

● Hogyan fogjátok megvalósítani az ötletét (a terv kidolgozása / a tevékenységek ütemezése)? 



14  

a) Az elképzelés átbeszélése az idősekkel és ennek tanulságából eredő esetleges módosítások. 

b) A játékklub találkozóinak időpontjának megvitatása. 

c) Az iskolai terem kiválasztása és lefoglalása. 

d) Az idősek meghívása (meghívók, plakátok készítése) és kézbesítése.  

e) A társasjáték kiválasztása. 

f) Az egyes játékokat vezető személyek kiválasztása. 

g) Italok szervezése a találkozókra. 

h) Az első találkozóra frissítők szervezése. 

Minden ülésen: 

a) Játékok kikölcsönzése. 

b) A helyiség előkészítése. 

c) Idősek fogadása. 

d) Játékvezetés. 

e) Szobatisztítás. 

f) A játékok visszajuttatása a kölcsönzőbe. 

Az utolsó találkozó után: 

a) Egy olyan találkozó szervezése, amelynek során a játékklubról és annak tevékenységeiről 
beszélgetünk. 

 

● Hogyan fogtok kommunikálni, hogy tájékoztatjátok majd egymást a projekt aktuális 
fejleményeiről? 

Létrehozunk egy csoportot a Messengeren, és ott írunk egymásnak. 

● Milyen feladatokat kell elvégezni? Hogyan fogjátok felosztani őket (minden személynek ki kell 
jelölni egy feladatot, amiért ő lesz a felelős)? 

Példa feladatokra: 

g) Az elképzelés ellenőrzése az idősekkel, és az ebből eredő esetleges módosítások. 

h) Iskolai terem kiválasztása és lefoglalása. 

i) Döntés a játékklub találkozóinak időpontjáról. 

j) A társasjáték kiválasztása. 

k) A játékok kikölcsönzése. 

l) Italok szervezése a találkozókra. 

m) Az első találkozóra frissítők szervezése. 

n) Idősek meghívása (meghívók, plakátok készítése) és kézbesítése. 

o) A helyiség előkészítése. 
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p) A játékok lebonyolítása (szerepek elosztása: ki lesz a felelős az egyes játékokért). 

q) Takarítás. 

● Szükség lesz bármilyen anyag megvásárlására/bérlésére? 

Társasjátékok - még eldöntendő, hogy pontosan melyek. 

● Készítettetek költségvetést a tevékenységekre? Ha igen, hogyan terveztétek meg? 

Még nem készítettünk. 

● Hogyan tudjátok előteremteni a szükséges forrásokat? 

A találkozóra az iskolától fogunk kérni italokat. Az első találkozóra adományból készítünk süteményt, 
később pedig megpróbáljuk megkérni az időseket, hogy hozzanak magukkal valami édességet, pl. 
házi süteményt. 

● Szükségetek van szakértői tanácsra valamivel kapcsolatban? 

Szeretnénk megtudni az általunk ismert idősektől, hogy ismernek-e és szeretnek-e valamilyen 
játékot, hogy olyanokat választhassunk, amelyek biztosan tetszenek nekik. 

● Milyen kérdésekben kell konzultálnotok a helyi közösséggel (vagy annak képviselőjével)? 
Hogyan kell ezt megtenni? 

Meg kell kérdeznünk az időseket, hogy szeretnének-e eljönni a társasjáték klubba, és 
visszaigazolásokat kell gyűjtenünk az első találkozóra, hogy megtudjuk, hány emberre számíthatunk. 

● Láttok bármilyen kockázatot? Mi okozhat nehézséget? Hogyan tudtok felkészülni arra, hogy 
elkerüljétek ezeket a nehézségeket, vagy hogyan tudnátok velük hatékonyan szembenézni? 

a) Az időseknek nem fog tetszeni az ötletünk, és nem akarnak majd eljönni. 

b) Az idősek nem fogják szeretni a játékainkat. 

2. Végrehajtás 

● Hogyan haladtak eddig a tevékenységek? Elértétek, amit erre a szakaszra terveztetek? 

Az idősek meghívásának szakasza: összegyűjtöttünk egy csoportot, de úgy döntöttünk, hogy az első 
és az azt követő találkozók után továbbiakat hívunk meg, hogy a csoport még nagyobb legyen. 

● Mivel vagytok elégedettek? 

a) Találtunk egy 12 fős csoportot, akik rendszeresen részt vesznek a találkozókon. 

b) Olyan játékokat mutattunk az időseknek, amelyeket nem ismertek, és némelyik tetszett nekik. 

c) Sikerült megbirkóznunk egy nehéz helyzettel, amikor az egyik idős ember rosszul érezte magát 
a találkozó alatt. 

● Mi ment zökkenőmentesen ebben a szakaszban és miért volt ez így? 

A játékválasztás sikere annak köszönhető, hogy a csapatban vannak olyan emberek, akik jól ismerik a 
társasjátékokat. 

● Mi bizonyult nehéznek? Hogyan birkóztatok meg a nehézségekkel? 

Az idősek meghívása nehéznek bizonyult. A leghatékonyabb az volt, mikor közvetlenül próbáltuk 
elérni őket. Beszélgettünk velük és bátorítottuk őket, ami azért volt nehéz, mert néhányunknak egy 
idegennel való beszélgetés során kellett áttörni a gátjaikat; emellett úgy kellett bemutatni az 
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ötletünket, hogy az ösztönözze őket arra, hogy eljöjjenek. Két fős csoportokban mentünk meghívni 
őket, az egyikőnk bátrabb és beszédesebb, a másikunk kevésbé, de ügyeltünk arra, hogy mindketten 
beszéljünk. 

● Kell-e módosítani a projekt még hátralévő részét? 

Eredetileg nem terveztük, hogy sakkozni is fogunk, de kiderült, hogy vannak rá érdeklődők, így a 
következő találkozók napirendjére felvettük a sakkot. 

● Mit tanultatok eddig? 

Sokat tanultunk arról, hogyan kell utasításokat adni. Volt, amikor segítenünk kellett egymásnak. Az 
idősek nem mindig értették meg a magyarázatainkat. 

 

3. Értékelés 

● Elérték-e a projektben kitűzött célokat/ célkitűzéseket? 

Igen. Szórakoztattuk az időseket, az idősek pedig megismerkedtek egymással. Tudjuk, hogy 
néhányan közülük a társasjáték klubon kívül, önállóan is találkoznak. 

 

● Mit tartotok sikernek? Mivel vagytok elégedettek? 

Ebben a tanévben 9 társasjáték klub találkozót tudtunk lebonyolítani, és sikerült egy 12 fős 
csoportot találnunk, akik rendszeresen részt vettek a találkozókon. 

● Milyen problémák merültek fel? Hogyan kezeltétek a problémákat/problémás területeket? 

A játékutasítások megadása sokkal nehezebbnek bizonyult, mint amire számítottunk. A 
játékmegbeszélések előtt ezeket el kellett próbálnunk. Otthon gyakoroltuk például a szabályok 
elmagyarázását a szülőknek vagy a testvéreknek. 

● Változtatott valamit a tevékenységetek? Mi volt az? 

a) A környékünkön élő idősek tudnak a társasjáték klubról, és tudják, hogy részt vehetnek a 
találkozókon. 

b) Az idősek egy kicsit jobban megismerték egymást. 

c) Néhányan közülük barátok lettek. 

d) Sok idős emberrel találkoztunk a környékről, és úgy éreztük, hogy jobban kötődünk hozzájuk. 

● Van-e értelme megismételni ezt a tevékenységet a jövőben? Esetleg módosításra vagy teljes 
átalakításra lenne szükség? 

Igen, ennek lenne értelme. Az idősek érdeklődnek. A következő tanévben szeretnénk megismételni a 
projektet, de egy kicsit más és kibővített csoportban, és a záró találkozón versenyeket tervezünk 
szervezni néhány játékban.  

● Milyen készségeket szereztetek/fejlesztettetek a projekt megvalósítása során? 

Sokat tanultunk az utasítások adásáról. Volt, amikor segítenünk kellett egymásnak. Az idősek nem 
mindig értették meg a magyarázatainkat.  

4. Ünnepség/zárás 
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● Hogyan mutatnátok be projektjét és eredményeit a projektben részt nem vevő 
személyeknek?  

Projektzáró találkozót tartunk, amelyre nemcsak a társasjáték klub idősebb tagjait hívjuk meg, 
hanem más érdeklődőket is az iskolából és a környékről, tájékoztató plakátokat fogunk kihelyezni, és 
meghívjuk barátainkat és szüleinket is. A találkozón beszélni fogunk a klubbunkról, bemutatjuk a 
játszott játékokat és azokat, amelyek a legjobban tetszettek a célcsoportnak, valamint bejelentjük, 
hogy a szünidő után is tervezzük a tevékenységünk folytatását. A találkozóra általunk, és az idősek 
által sütött süteményeket hozunk és árulunk. A befolyt pénzt a jövő évi klubtevékenységekre fogjuk 
félretenni.  

● Melyik tapasztalatodból profitálhatnak mások? Mit érdemes megosztani velük? 

A fiatalok (mint mi is) taníthatnak valami újat az időseknek, ami tetszik nekik, és amiben jól érzik 
magukat.  

● Hogyan ünneplitek meg a projekt lezárását? 

Az ifjúságsegítőkkel együtt elmegyünk egy közeli szabadulószobába. 

 

5. ELŐKÉSZÍTÉS ÉS TERVEZÉS 
 
Minden (sikeres) projekt egy jó tervvel kezdődik!  
 
Ebben a lépésben a következőket kell tennetek:  
 Írjátok le a szolgálatra vonatkozó motivációitokat és a service-learning megvalósításával kapcsolatos 

elvárásaitokat! 
 Hozzatok létre egy munkacsoportot vagy csapatot, és határozzátok meg a csapatmunka szabályait! 
 Azonosítsátok azokat a közösségben felmerülő igényeket, problémákat vagy kihívásokat, amelyekkel 

foglalkozni kell! 
 Határozzátok meg a tevékenység és a tanulás céljait! 
 Tervezzétek meg a projektet! 
 

5.1. Motiváció és elvárások  
 
Ebben a szakaszban át kell gondolnotok a szolgálati tevékenységekkel kapcsolatos motivációitokat és 
elvárásaitokat. A gondolkodáshoz használhatjátok az 1. munkalapot - Motivációm és elvárásaim.  
 

5.2. A csapat létrehozása  
 
A csapat feladatainak meghatározásakor fontos, hogy ne feledkezzünk meg az egyes csapattagok 
erősségeiről és gyengeségeiről, valamint a projekt során megszerezhető készségekről és ismeretekről. A 
csapat létrehozásához és a csapatmunka szabályainak felállításához használjátok a 2. munkalapot 
(Csapatmunka) és a 3. munkalapot (A csapatunk szabályai).  
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1. munkalap 

Motivációm és elvárásaim 

Gondoljátok át motivációitokat és elvárásaitokat, mielőtt a service-learningről tanultakat a gyakorlatba 
ültetnétek! 
 
a) Milyen tapasztalataitok vannak az önkéntességgel vagy a közösségért végzett bármilyen szolgálattal 

kapcsolatban? 
 
................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
 
b) Hogyan viszonyultok az önkéntességhez vagy a közösségért végzett tevékenységekhez?  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
c) Mi motivál titeket a service-learning megvalósításával kapcsolatban? Miért szeretnétek részt venni 

benne?  
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
d) Mit vártok a service-learning projektben való részvételtől? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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2. munkalap 

Csapatmunka 

A service-learning tevékenység végrehajtásához szükséges csapatépítés során vegyétek figyelembe a 
következő kérdésekre adott válaszokat! 
 
a) Mi a döntő a csapatmunkában? Melyek a csapatmunka előnyei? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
b) Kiknek van a környezetetekben veletek azonos / hasonló / különböző érdeklődési körük, és mi ennek a 

jelentősége a csapatépítés szempontjából? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
c) Kit motiválhat, hogy veletek dolgozzon? Közülük ki hajlandó / nem hajlandó csapatban dolgozni? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
d) Milyen szerepeket töltenek be a csapattagok? Milyen szerepek hiányoznak a csapatból? Lehetnek-e 

ezek a hiányzó szerepek hatással a csapatmunkára és a service-learning tevékenység / projekt 
megvalósítására? 

 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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3. munkalap 

Csapatunk szabályai 

A hatékony csapatkommunikációhoz elengedhetetlen, hogy tisztázzuk a következő kérdésekre adott 
válaszokat: 
 
a) Mikor, hol és milyen gyakran fogtok találkozni és beszélni egy-egy service-learning tevékenységgel 

kapcsolatban? Egyezzetek meg a találkozó helyében, idejében és időtartamában! Mindig határozzátok 
meg a következő találkozó időpontját! A helyszín kiválasztásakor figyelembe kell venni a résztvevők 
számát és a munkaigényüket. Végül vegyétek figyelembe az ifjúságsegítő tanácsait! 

 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
b) Hogyan fogtok kommunikálni egymással az üléseken kívül? (Használhattok például emailt, Facebookot, 

Dropboxot vagy más platformokat.) 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
c) Ki és hogyan fog jegyzetelni az üléseken? Ezek a jegyzetek mindenki számára elérhetőek lesznek? 

Hogyan lehet hozzáférni a jegyzetekhez? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
d) Hogyan osztjátok fel a feladatokat? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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5.3. A közösségi igények felmérése 
 
Ne feledjétek, a legértékesebb az, ha a közösség valós szükségletein alapuló service-learning projektet 
valósítotok meg, és megpróbáljátok a közösséget/kedvezményezetteket a legjobb képességeik szerint 
bevonni az igények felmérésébe és a lehetséges megoldások kidolgozásának folyamatába.  
Minden projektnek, így egy service-learning projektnek is, azzal kell kezdődnie, hogy világosan 
megfogalmazza azokat az igényeket, amelyekre megpróbál reagálni. Egy projekt tervezésekor az emberek 
gyakran hajlamosak összekeverni, hogy mi a tevékenység és mi a szükséglet. Általában könnyebbnek vagy 
szórakoztatóbbnak találják, ha arra gondolnak, hogy mit szeretnének csinálni, ahelyett, hogy a tényleges 
szükségletet/problémát oldanák meg. A tevékenységek a szükséglet/probléma megoldásának módját 
jelentik, de ehhez először is biztosnak kell lenni abban, hogy pontosan mi a szükséglet/probléma. 
 
 

FELADAT: Az alábbi állítások közül melyek a projekttevékenységek, és melyek a közösségi szükségletek vagy 
problémák? Válasszátok ki X-szel, az egyes esetek melyik kategóriába tartozhatnak! 

 Tevékenység Szükséglet vagy 
probléma 

1. Nyilvános kampány az önkéntesség népszerűsítésére a fiatalok 
körében. 

  

2. Az idősek számára nyújtott szociális szolgáltatások gyenge 
minősége a vidéki területeken. 

  

3. A helyi lakosság tájékozottságának hiánya az illegális 
hulladéklerakók káros hatásáról. 

  

4. Általános iskolás gyermekek korrepetálása az olvasási 
kompetenciák elsajátítása érdekében.  

  

5. A fiatalok nem rendelkeznek a helyi közösségben való aktív 
részvételhez szükséges kompetenciákkal. 

  

6. Globális, fenntartható célokról szóló workshopok szervezése 
gyerekeknek. 

  

7. Egy középület felújítása ifjúsági kulturális rendezvények 
érdekében. 

  

8. A fogyatékkal élők magas munkanélküliségi rátája. 

 

  

 

 
 
A szükséglet(ek) definiálható(ak) úgy, mint valami nélkülözhetetlen, kívánatos vagy értékes dolog hiánya, és 
általában egy adott csoport (pl. fiatalok, fogyatékkal élők stb.) problémáihoz kapcsolódnak.  
 
Ahhoz tehát, hogy megtervezhessétek és megvalósíthassátok a projektet, és továbbléphessetek a következő 
fázisra - a service-learning projekt az céljainak meghatározásához -, először fel kell tárnotok a közösség 
szükségleteit és problémáit, és ki kell közülük választanotok konkrét szükségleteket és problémákat, 
amelyeket a service-learning projekt során megpróbáltok majd megoldani.     
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Ne felejtsétek, hogy ebben a lépésben az a legfontosabb, hogy elmerüljetek a közösségben, kapcsolatba 
lépjetek a közösség szereplőivel (egyének, csoportok, szervezetek, közintézmények, közösségi vezetők stb.), 
megismerjétek őket és sajátos igényeiket, problémáikat, körülményeiket, amelyek között élnek vagy 
dolgoznak stb. Így biztosíthatjátok, hogy a projekt igényei és problémái nem a csapat képzeletének vagy 
szubjektív véleményének termékei. Ehelyett pontos és objektív tényezőkről legyen szó, amelyeket 
valamilyen módon kezelni kell.  
 
Ezen a folyamaton keresztül azt is meg kell állapítanotok, hogy csapatotok milyen igényeket és problémákat 
lehet képes kezelni a projekten keresztül a vonatkozó kritériumok (például a csapat kapacitása, az idő és a 
rendelkezésre álló egyéb erőforrások) alapján. 
 
Valószínűleg most azt kérdezitek magatoktól, hogyan lehet feltárni a közösség igényeit és problémáit? A 2. 
táblázatban a közösségen belüli és a közösséggel kapcsolatos szükségletek felmérésének néhány 
leggyakrabban alkalmazott technikáját találjátok. 
 
2. táblázat: A  közösségen belüli és a közösséggel kapcsolatos szükségletek felmérésének módszerei 
 

Módszer Magyarázat 

Dokumentumok 
vagy adatok 
felülvizsgálata 

A dokumentumok vagy adatok áttekintésének célja a különböző meglévő források 
(azaz dokumentumok, jelentések, adatállományok és egyéb írásos anyagok) 
elemzése. Sokszor a szükségletfelmérés elvégzéséhez szükséges információkat már 
más célokra összegyűjtötték. Minisztériumok, kormányzati szervek, nem 
kormányzati szervezetek (NGO-k) és más szervezetek gyakran gyűjtenek értékes 
adatokat vagy készítenek jelentéseket, amelyek kiegészítik az általatok a 
szükségletfelmérés részeként gyűjtött adatokat. Az ti feladatotok, hogy 
felkutassátok, elemezzétek és hasznos információkat nyerjetek a meglévő 
dokumentumokból, hogy megalapozott döntéseket hozhassatok, és 
továbbléphessetek a service-learning projekt következő lépéseihez. 

Felmérés A felmérés egy olyan módszer, amellyel adatokat gyűjthettek egy adott 
embercsoport attitűdjeiről és véleményeiről. Ily módon objektívebb képet 
kaphattok a kedvezményezettek igényeiről és problémáiról. A nyílt és zárt 
kérdéseket kombináló felmérések segítségével értékes mennyiségi és minőségi 
adatokat gyűjthettek, amelyek segítségével szélesebb és teljesebb képet 
kaphattok a kedvezményezettek problémáiról és szükségleteiről. 

Interjú Az interjúk gyakran mélyreható kontextust, történetek megismerését és 
beszélgetéseket tesznek lehetővé egy vagy több, a szükségletfelmérési folyamat 
szempontjából releváns témával kapcsolatban. Az ilyen interjúk olyan formában 
végezhetők, ahol a kérdező kérdésekkel tárhat fel részleteket vagy további 
magyarázatokat. Az interjúk lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a megkérdezettek 
megismerkedjenek a szükségletfelméréssel és annak célkitűzéseivel. 

 
Forrás: Watkins, R., West Meiers, M., Visser, Y. L. (2012). A Guide to Assessing Needs - Essential Tools for Collecting Information, 

Making Decisions, and Achieving Development Results. 
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Projekt cél 

4. munkalap1 

A közösségi igények felmérése 

Mire van szüksége a közösségének? A következő (négy kategóriát átölelő) kérdések segítenek kitalálni. 
 
A média 
Milyen médiumok (újságok, tévéadók, rádiók) teszik lehetővé a közösségetekben, hogy hasznos 
információkhoz juthassatok? Írjátok le a média felhasználásának lehetséges módszereit a közösségi igények 
feltérképezésére! 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Interjú 
Válasszatok ki egy olyan célcsoportot, amely releváns információkkal szolgálhat a közösség igényeiről!  Ez 
lehet valaki egy iskolából, egy helyi szervezetből vagy a kormányzatból. Állítsatok össze négy kérdést, 
amelyet feltehetnétek ezeknek az embereknek! 
Interjúalany: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Kérdések: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Kérdőív 
A kérdőívek praktikusak.  Lehetővé teszik, hogy rövid idő alatt nagyszámú embertől gyűjtsetek be 
információkat. Ezért összeállításuk során mindig vegyétek figyelembe a következő kérdéseket: Ki tölthetné 
ki? Kiknek kellene célzottan kitölteni? Hány kitöltött kérdőívre van szükség megbízható adatforrásként? 
Írjatok fel három kérdőíves kérdést! 
 
Kiknek kell kitölteni: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 

1  A BERGER KAYE, C. szerint: The Complete Guide to Service Learning. Mineappolis : Free Spirit Publishing, 2010. 
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A válaszadók ideális száma: .............................................................. 
 
Kérdések: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Közvetlen megfigyelés 
Hogyan lehet közvetlen megfigyeléssel információt szerezni? Hová kellene hozzá mennetek? Mit tehettek 
ott? Hogyan rögzítitek a megállapításaitokat? 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Az értékelés alapján soroljátok fel a közösség szükségleteit!  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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5. MUNKALAP 

A szükséglet kiválasztása 

Amikor kiválasztjátok azt a szükségletet/problémát, amelyre a service-learning tevékenység 
összpontosítani fog, próbáljatok meg válaszolni a következő kérdésekre. Dolgozzatok egyénileg vagy 
csoportban!  
 
a) Mit szeretünk csinálni? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
b) Mely azonosított igények/problémák érdeklik a csapatunk tagjait? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
c) Milyen célcsoporttal szeretnénk együtt dolgozni? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
d) Milyen területen szeretnénk és tudunk érdemi szolgáltatást nyújtani? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
e) Melyik területen szeretnénk tapasztalatot szerezni vagy készségeinket/kompetenciáinkat fejleszteni? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
f) Milyen lehetőségeink és korlátaink vannak a service-learning tevékenységek megvalósításában 

(pénzügyek, idő, kompetenciák)? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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6. MUNKALAP 

A probléma/szükséglet meghatározása 

Próbáljatok meg minél több információt megtudni a kiindulási helyzetről vagy a problémáról, amelyre 
összpontosítani fogtok! 
 
a) Milyen szükségletre/problémára összpontosít a service-learning tevékenység? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
b) Mi a gyökere ennek a problémának? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
c) Hogyan jelentkezik ez a probléma? Mi bizonyítja a létezését? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
d) Mikor jelentkezett a probléma, mikor eszkalálódott a problémás helyzet? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
e) Kit érint a probléma? Mit tesznek a probléma által érintett emberek? Beszéltek-e a problémáról? 
  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
f) Tettek-e már valamit, vagy mit tesznek jelenleg a probléma megoldása érdekében? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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5.3.1. HOGYAN TALÁLJUNK PARTNEREKET A KÖZÖSSÉGBEN  

A service-learning projektek tervezésekor az általatok felmért szükséglet és az általatok meghatározott 
tevékenységek eredményei a helyi közösségben élő személyeket érintik. Ők lehetnek speciális szükségletű 
gyermekek, idősek, elhagyott állatok, hajléktalanok, de általában véve a közösségetek is. A helyi 
közösségetekben általában különböző szervezetek vagy intézmények nyújtanak szolgáltatásokat, 
biztosítanak tevékenységeket különböző emberek számára, ezért hasznos, ha a projekteteket ezekkel a 
szervezetekkel együttműködve valósítjátok meg. Sokat tanulhattok egy olyan szervezettől, amely már eleve 
olyan emberekkel dolgozik együtt, akiket a projekted kedvezményezettjeiként azonosítottatok. A szervezet 
technikai segítséget és erőforrásokat is biztosíthat, de természetesen ezt megtehetik a projektetek 
kedvezményezettjei is. Mindig jobb a célcsoporttal együtt dolgozni, nem pedig helyettük, ezért kell 
megpróbálni bevonni a támogatni kívánt embereket az egész folyamatba, szem előtt tartva az ő 
lehetőségeiket.  
Ha nem tudjátok, hogyan találjátok meg a megfelelő partnert a közösségben, adunk hozzá pár tippet:  
 Guglizzatok rá! - ez az első dolog, amit tehetünk, hogy különböző dolgokat találjunk, és ez segíthet a 

potenciális partnerek keresésében is. Megpróbálhatjátok megtalálni őket akár a guglival, de különböző 
egyesületi nyilvántartásokban való kereséssel is;  

 Vegyétek fel a kapcsolatot a helyi önkéntes központtal/közösségi központtal! Ők ismerik a közösség 
igényeit, mivel ők a közösségi szervezetek átfogóbb hálózatának része, és rendelkeznek a legfontosabb 
információkkal. 

 Vegyétek fel a kapcsolatot a helyi ifjúsági szervezetekkel vagy ifjúsági információs központokkal! Az 
ilyen típusú szervezetek szintén sok kapcsolattal rendelkeznek a helyi közösségben. Emellett különböző 
szolgáltatásokat is nyújtanak a fiataloknak, amelyek kiegészíthetik ti projektetek tanulási folyamatait.  

 
A közösségi partnerekkel való kommunikáció alapvető fontosságú. Íme hozzá néhány tipp: 
 Tervezés - vonjátok be közösségi partnert, amint van néhány ötletetek! Ellenőrizzétek, hogy helyesen 

mértétek-e fel az igényeket, esetleg van-e még valami, amit hozzá kell adni, vagy valami, amit nem 
vettetek észre. Nézzétek meg, hogy a szolgálati eredmények és a javasolt tevékenységek 
megvalósíthatók-e, és vonjátok be a kedvezményezetteket ebbe a lépésbe!  A projekteteknek az ő 
életükbe való beintegrálása stratégiát és tervezést igényel, és valószínűleg kompromisszumokat kell 
kötnötök, mielőtt egy működőképes együttműködésre juttok. 

 Végrehajtás - gondoskodjatok arról, hogy a közösségi partner időről időre értesüljön a projekt 
előrehaladásáról! Ennek érdekében rendszeresen kommunikáljatok velük! Ha új kihívásokba ütköztök, 
tájékoztassátok őket a megoldandó problémákról és a javasolt megoldásokról.  

 Zárás - győződjetek meg róla, hogy tájékoztattátok partnereteket a projekt eredményeivel kapcsolatban! 
Vonjátok be a partner képviselőit és a kedvezményezetteket a záró- és ünnepi tevékenységekbe, és 
adjatok nekik lehetőséget a tapasztalatok értékelésére! 
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5.4. A SERVICE-LEARNING PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA 
 
Ha már van egy világos közösségi igény, amely a service-learning projekt középpontjában áll, itt az ideje, hogy 
meghatározzuk a SMART-célkitűzés, melynek a következő feltételeknek kell megfelelnie: 
Konkrét - részletes és pontos célkitűzések. 
Mérhető - a célok elérése vagy az előrehaladás mérhető és értékelhető.  
Megvalósítható - reális célkitűzések, melyek figyelembe veszik az erőforrásokat, a rendelkezésre álló tudást 
és az időkeretet.  
Releváns - olyan célokat szolgál, melyek az azonosított szükségletre/problémára irányulnak. 
Időhöz kötött - a célok meghatározott időn belül teljesülnek.  
 
Úgy is mondhatjuk, hogy itt az ideje meghatározni azt, hogy csapatotok "milyen pozitív változást szeretne 
látni a közösségben". Az alábbi táblázatban találtok néhány példát a service-learning projekt céljaira, 
valamint az általuk kezelni kívánt szükségletekre és problémákra.  
 
3. táblázat: A projekt szükségletei vagy problémái és a projekt célkitűzései 
 

SL PROJEKT 

IGÉNYEI / 

PROBLÉMÁI 

 

Az idősek számára 
nyújtott szociális 
szolgáltatások 
gyenge minősége 
a vidéki 
területeken. 

A fiatalok 
készségeinek 
hiánya a helyi 
közösségekben 
való aktív 
részvételhez. 

A fenntartható 
fejlődés 
fogalmának nem 
értése a 
gyermekek és a 
fiatalok körében. 

Az újrahasznosítás 
és a hulladék 
megfelelő 
ártalmatlanításának 
fontosságával 
kapcsolatos 
tudatosság hiánya. 

SL PROJEKT 
CÉLKITŰZÉSEK 

 

A vidéki 
területeken élő 
idősek számára 
nyújtott szociális 
szolgáltatások 
minőségének 
javítása. 

A fiatalok 
készségeinek 
fejlesztése 
annak 
érdekében, 
hogy részt 
vehessenek a 
helyi 
közösségek 
kialakításában. 

Új módszerek 
kidolgozása a 
tanulás és a 
fenntartható 
fejlődés 
előmozdítása 
érdekében az 
általános 
iskolákban. 

A lakosság 
figyelmének 
felhívása a 
környezetvédelem 
fontosságára és a 
hulladék megfelelő 
ártalmatlanításának 
módjaira. 

 
 
Azt érdemes szem előtt tartanotok, hogy minden SL-projekt a tanulási célokra is támaszkodik. A tanulási 
célok azok a tényezők, amik a service-learning módszertanát különlegessé teszik. Ezek a célok azt mutatják 
meg, hogy a fiatalok (azaz a ti csapatotok) mit kell, hogy tudjanak, értsenek és mire legyenek képesek az SL-
projekt befejezése után. Bár a tanulási célok meghatározása elsősorban az ifjúságsegítő feladata, nektek is 
tisztában kell lennetek velük, ezért javasoljuk, hogy gondolkodjatok el a tanulási célokról! Próbáljátok meg 
meghatározni őket, és reflektálni rájuk a megvalósítás során és az SL-projekt befejezése után! 
 
Amikor a projekt céljairól beszélünk, elkerülhetetlen, hogy ne említsük meg a projekttevékenységeket. A 
tevékenységek meghatározása talán a projekt legizgalmasabb és legkreatívabb része, és biztosak lehettek 
benne, hogy a csapatotok munkájának nagy része erre a részre fog összpontosulni. Most van itt az ideje 
annak, hogy átgondoljátok és megtervezzétek azokat a projekttevékenységeket, amelyek a meghatározott 
célkitűzésekhez vezetnek. Mindazonáltal segítene az is, ha ezek értékelésére is gondolnátok, annak 
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érdekében, hogy a projekt végén a célok teljesüljenek, és a közösségben bekövetkezzen a pozitív változás. 
Természetesen minden projekt egy élő folyamat, a megvalósítás folyamatában akadályok és változások 
merülhetnek fel, de ennek az eszköznek a használata segíteni fog nektek és az ifjúságsegítőnek az egész 
folyamat nyomon követésében, és további lehetőséget biztosít a szükséges és időben történő kiigazításokra.  
 
4. táblázat: A service-learning projekt céljainak meghatározására szolgáló eszköz, valamint ezek 
kapcsolata a szükségletekkel, a tevékenységekkel és az értékeléssel.  
  

 SZÜKSÉGLET / 
PROBLÉMA A 

KÖZÖSSÉGBEN  

SL PROJEKT 

CÉLKITŰZÉSEK 

(Milyen változást 
szeretnétek elérni a 

közösségben?) 

TEVÉKENYSÉG 

(Hogyan fog ez 
megvalósulni?) 

ÉRTÉKELÉS  

(Honnan fogjátok tudni, 
hogy a változás 

megvalósult) 

PÉLDA A roma lakosság 
elszigeteltsége.  

Együttműködés és 
hálózatépítés a roma 

lakossággal. 

 

- oktatási 
tevékenységek 
(előadások, 
workshopok, videó 
vetítések) 

-zenei és kulináris 
programok/találkozók 

- A célcsoport 
elégedettségének 
megkérdezése a 
létrejött 
együttműködési és 
hálózatépítési 
lehetőségek 
tekintetében.  

- A kölcsönös tanulási, 
együttműködési és 
hálózatépítési 
lehetőségek számának 
növekedésének 
értékelésével (a romák 
és a helyi lakosság 
között). 



31  

 

7. munkalap 

A service-learning projekt célkitűzései 

a) Mi a service-learning projektetek célja? Milyen változást szeretnétek elérni a közösségben? Mi egyebet 
szeretnétek elérni? 

 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
b) Milyen tanulási célokat tűztetek ki? A választott SL tevékenység/projekt során lesz-e elegendő 

lehetőségetek a tervezett tanulási célok megvalósítására? A kiválasztott SL tevékenység/projekt 
végrehajtása lehetőséget nyújt-e a jelenlegi személyes és szakmai céljaitok megvalósítására? 

 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
c) Hogyan kapcsolódnak össze a szolgálati és a tanulási célok? 
 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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5.5. A tevékenységek megtervezése 
 
A helyi közösségetekben azonosított probléma megoldása vagy szükséglet kielégítése érdekében különböző 
tevékenységeket kell megterveznetek a service-learning projekthez. A tevékenységek az SL projekt céljainak 
elérésének módját fogják jelenteni. Amikor azon gondolkodtok, hogy mely tevékenységek illeszkednek 
legjobban a projekthez, figyelembe kell vennetek, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a megvalósításukhoz, 
továbbá figyelembe kell vennetek a csapattagok számát és kapacitását, valamint kompetenciáikat, illetve a 
projekt megvalósításához szükséges egyéb erőforrásokat is. Győződjetek meg arról, hogy a megvalósítani 
tervezett tevékenységek hozzájárulnak-e a projekt számára kitűzött célok teljesítéséhez! Valóban hatással 
lesznek az általatok azonosított problémára vagy szükségletre? 
 
Minden egyes tevékenységnek, amelyet kitaláltok, vannak altevékenységei, ezért azokat egy meghatározott 
logikai sorrend szerint kell megszervezni. Tegyük fel például, hogy az egyik tevékenységetek egy workshop 
megvalósítása. Ebben az esetben először össze kell állítani egy jelentkezési lapot, meg kell szervezni a 
jelentkezési folyamatot, meg kell hívni a potenciális résztvevőket, meg kell szervezni a helyszínt, meg kell 
vásárolni az anyagokat és a frissítőket, és ha mindez megvan, meg lehet tartani a workshopot. Lehet, hogy a 
tevékenység megvalósítása után tájékoztatni szeretnétek majd az embereket, ezért írtok egy bejegyzést a 
közösségi hálóra, de ezt az összes altevékenység esetében is megtehetitek. 
 
Általában véve igaz, hogy a tevékenységek során nagyon sok cselekvési lehetőség felmerül. A csapat 
tagjainak meg kell határoznia az egyes tevékenységekhez tartozó konkrét FELADATOKAT, meg kell 
határoznia, hogy KIK lesznek az egyes feladatok felelősei, és hogy MIKOR kerül sor az adott tevékenység 
elvégzésére. Az ezekre a kérdésekre adott válaszokkal felkészülhettek az SL-projekt végrehajtására, és 
képesek lesztek alkalmazkodni a felmerülő változásokhoz és kihívásokhoz.  
 
A service-learning projektek során gyakran felmerülnek költségek, például a workshopokhoz szükséges 
anyagok beszerzése, utazási költségek, egy szakember felkérése az egyik tevékenység egy részének 
megvalósítására, esetleg egy eszköz megvásárlása, vagy akár egy helyszín bérlése egy rendezvény 
megszervezéséhez. Fontos, hogy megtervezzétek ezeket a kiadásokat, így biztosak lehettek benne, hogy 
mindenre lesz fedezet, és lesz időtök arra is, hogy más forrásokra tegyetek szert, amennyiben az eredetileg 
tervezettek nem elegendőek. Az interneten való kereséssel vagy a szolgáltatókkal való közvetlen 
kapcsolatfelvétellel meghatározhatjátok a megvásárolni, vagy bérelni kívánt dolgok költségeit. A kiadások 
nyomon követése szintén elengedhetetlen. A költségvetés elkészítésében és az elköltött pénz nyomon 
követésében egy egyszerű eszközzel segíthettek magatoknak, amelyet a kézikönyv végén találtok.  
 
A tervezéshez használhatjátok a 8., 9., 10., 11. munkalapokat. A projekt többi lépésének tervezéséhez pedig 
a többi fejezetben található munkalapokat használjátok! 
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8. munkalap 

Tervezési tevékenységek és ütemezés 

 

a) Írjátok le az összes altevékenységet, amely a service-learning fő tevékenységének megvalósításához 
szükséges! 

 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
 
b) Határozzátok meg a service-learning projekt kezdetének és végének időpontjait! 

 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
c) Pontosan határozzátok meg, hogy mennyi időre lesz szükségetek az egyes résztevékenységekre, 

amelyeket el kell végeznetek! Sorakoztassátok fel a tevékenységeket egy ütemtervbe! 
 

 Időszak (például hónap/hét) 

Tevékenység               

               

               

               

               

               

               

 
d) Elemezzétek azokat a lehetséges tényezőket, amelyek akadályokat jelenthetnek a tervezett 

tevékenységek teljesítése során (például problémát jelenthet a nemet mondás vagy a hirtelen 
felmerülő nagyszámú feladat). Elemezzétek a lehetséges okokat és a lehetséges megoldásokat!  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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9. munkalap 

A felelősségek és feladatok megosztása a service-learning 
tevékenységek végrehajtása során 

 

a) Ki az elsődleges koordinátora a service-learning tevékenységnek? Mik a kompetenciái és felelősségei? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  
 
 

b) Hogyan oszlik meg a felelősség a projektben? Melyek az egyes csapattagok szerepei és 
kompetenciái? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  
 
 

c) Ki vállalja a felelősséget az egyes tevékenységek és feladatok végrehajtásáért, és ki az, aki a gyakorlatban 
végrehajtja őket? 

Tevékenység Felelősség Végrehajtás 
   
   
   
   
   
   

 

   
 

  



35  

10. munkalap 

A service-learning projekt költségvetése 

 
Kövessétek az alábbi lépéseket a service-learning projektetek költségvetésének 
megtervezéséhez! 
 
a) Minden egyes tevékenységhez írjátok le, hogy pontosan mire/mikre, milyen 

eszközökre van szükség a megvalósításához! 
 

Tevékenység Mire van szükségünk a tevékenység 
végrehajtásához? 

  
  
  
  

 
 
b) Írjátok fel a biztosítandó tételeket a kategóriák szerint (pl. irodaszerek, frissítők, utazási költségek stb.), 

és számszerűsítsétek azok pénzügyi értékét vagy a beszerzésükhöz szükséges összeget! 
 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  
 

 
c) Határozzátok meg, hogy mely tételeket tudjátok saját magatok biztosítani, és melyek azok, amelyekhez 

más forrásból származó finanszírozásra van szükség! 
 

Költségek Tétel Darabszám Egységérték Teljes 
költség 

Saját 
források 
(van/nincs) 

Külső 
források  
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11. munkalap 

Adományozás és szponzorálás a service-learning tevékenységek 
tervezésénél 

 

Amikor adományozókat és szponzorokat kerestek a service-learning tevékenységhez, keressetek 
válaszokat a következő kérdésekre! 

 

1. Kik a potenciális adományozók és szponzorok és hol találhatóak a közeli közösségekben/régióban? 
Milyen cégeket, vállalkozásokat és magánszemélyeket tudnátok megszólítani? Kaphattok-e forrásokat 
a várostól/önkormányzattól? 

 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  
 

2. Milyen adományozási/támogatási formát részesítenétek előnyben? Szükségetek lesz-e 
pénzeszközökre, anyagokra (pl. papír, toner, ragasztó, WC-papír, szalvéta) vagy felszerelésre (pl. 
autókölcsönzésre, vagy tolmácsoláshoz, hangosításhoz stb. szükséges technikai eszközök bérlésére) 
vagy szükségetek lesz-e helyiségek bérlésére, frissítőkre, emberi erőforrásokra (pl. a 
tevékenység/projekt javára ingyenesen végzett szakmai munkára, rendezvény moderátorra, gazdasági 
terv kidolgozására, bébiszitter, gépkocsivezető felkérésére)? 
 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  
 

3. Hogyan lépnétek kapcsolatba egy adományozóval vagy egy szponzorral (személyesen vagy írásban)? 
Hogyan tervezitek meg a személyes találkozót? Hogyan fogjátok bemutatni a tervezett 
tevékenységeteket (kisfilm, PowerPoint prezentáció, beszámoló a korábbi tevékenységekről stb.)? Mit 
tudtok felajánlani az adományozónak/támogatónak (pl. a logójuk közzététele egy rendezvényen, nevük 
közzététele a médiában, nyilvános köszönetnyilvánítás formájában stb.)? 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
Egy egyszerű ellenőrző listát kínálunk nektek a service-learning terv megvalósításának ellenőrzéséhez: 

 
 Jól azonosítottátok a közösségi igényeket? 
 Lényeges a tervezett tevékenység a közösség számára? 
 Bevontátok a közösséget a szükségletfelmérésbe?  
 Meghatároztátok a szolgálati célokat?  
 A szolgálati célok kapcsolódnak a megállapított szükségletekhez?  
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 Meghatároztátok a tanulási célokat?  
 Összefüggenek a tanulási és a szolgálati célok?  
 A tervezett tevékenységek kapcsolódnak a célkitűzésekhez?  
 Meghatároztátok a felelősségi köröket és a feladatok felosztását a csapatban?  
 Meghatároztátok a projekt ütemezését? 
 Terveztetek költségvetést a tevékenységekre?  
 Vannak források a projekt megvalósításához?  
 Van terv a projekt nyomon követésére és értékelésére?  
 Van terv a projekt népszerűsítésére és megünneplésére? 

 
 

5.6. A service-learning projektek finanszírozása 

Amint azt már említettük ebben a kézikönyvben, gyakran elő fog fordulni, hogy szükségetek lesz némi 
pénzügyi támogatásra a service-learning projektetek megvalósításához. Arra bátorítunk titeket, hogy 
tájékozódjatok a regionális finanszírozási lehetőségekről, pl. az önkormányzatnál, illetve a helyi 
alapítványoknál vagy olyan helyi vállalkozásoknál, amik már finanszíroznak helyi projekteket. 
 
Az egyik rendelkezésre álló lehetőség az Európai Szolidaritási Testület szolidaritási projektjei. A szolidaritási 
projekt olyan tevékenység, amelyet fiatalok öt vagy ötnél több fős csoportban végezhetnek, annak 
érdekében, hogy pozitív változásokat indítsanak el a helyi közösségben. Ezt a fiatalok maguk tervezik meg, 
hozzák létre és valósítják meg azon a helyen, ahol élnek. Bárki részt vehet, aki 18 és 30 év közötti, és az 
Európai Szolidaritási Testület bármelyik résztvevő országában (az Európai Unió valamennyi országában, 
Izlandon, Törökországban és Észak-Macedóniában) lakik. 
 
Akárcsak a service-learning projektek esetében, a szolidaritási projekteknek is a közösségen belüli 
kihívásokról kell szólniuk, de segíthetnek regionális vagy akár országos problémák kezelésében is. A projekt 
2-12 hónapig tarthat, és főként részmunkaidős, tehát a szabadidőtökben is végezhetitek. A projekt 
támogatására havonta 500 euróval számolhattok, mely összeg a projektmenedzsmentre és a 
megvalósításhoz kapcsolódó költségek fedezetére vonatkozik. A szolidaritási projektekre való jelentkezés 
egyszerű folyamat, egy webes űrlapokon keresztül történik. A pályázatokat a lakóhely szerinti ország nemzeti 
irodája fogja elbírálni. Amennyiben ez kézenfekvőbb, dönthettek úgy is, hogy a támogatás igénylése 
érdekében egy tapasztalt helyi szervezettel dolgoztok együtt. 
 
A pályázati űrlapon olyan kérdéseket tesznek fel, mint például miért szeretnétek megvalósítani a projektet, 
milyen hasznot hoz a közösségnek, és milyen tevékenységeket szeretnétek végrehajtani az ötlet előkészítése 
és megvalósítása során. A szolidaritási projektekről bővebben itt tájékozódhattok.   
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6. VÉGREHAJTÁS 
Ha már eldöntöttétek, hogy megvalósítjátok a projektet, valószínűleg azt kérdezitek magátoktól: "Hogyan 
deríthetjük ki, hogy a projektünk jó úton halad-e?” 
Meg kell vizsgálni, hogy követitek-e azokat az elveket, amelyek egy minőségi service-learning projekt 
ismertetőjegyei. Válaszoljatok az alábbi alapvető kérdésekre, és fel fogjátok ismerni őket! 
 

 

   

  Hogyan veszünk részt a service-
learning projekt tervezésében, 
megvalósításában és 
értékelésében? 

Mi vagyunk a vezetők, vagy valaki 
vezet minket? Úgy érezzük, hogy ez 
a mi projektünk, vagy valaki másé? 

IRÁNYÍTÁS 

FIATALOK 

  Hogyan kapcsolódik az, amit a 
projektünkkel el akarunk érni ahhoz, 
amit meg szeretnénk tanulni? 

Van-e világos célunk a 
segítségnyújtással és a szolgálattal? 
Tudjuk-e, hogy mit fogunk tanulni a 
projekt során? 

A SZOLGÁLAT CÉLJAI 
KAPCSOLÓDNAK AHHOZ, 
AMIT MEG AKAROK 
TANULNI 

  Miért csináljuk, amit csinálunk? 

A közösségnek szüksége van-e arra, 
amit teszünk? Honnan tudjuk, hogy 
amit teszünk, az szükséges? 

A SZÜKSÉGLET ELSŐBBSÉGE 

AZ ÖTLET ELŐTT 

  Hogyan vesz részt a projektben a 
közösség, amellyel dolgozunk? 

Bevontuk őket a tervezésbe és a 
megvalósításba? Aktív 
alkotótársaink ők a projektben? 

NEM CSAK A KÖZÖSSÉGÉRT, 
HANEM A KÖZÖSSÉGGEL 
EGYÜTT DOLGOZUNK 

  Honnan tudjuk, hogy mit tanultunk 
a projektünk egy adott lépésében? 

Hagyunk-e elég időt az elmélkedésre 
vagy a közös megbeszélésekre, 
amelyek segíthetnek minket projekt 
eredeti céljainak szem előtt 
tartásában? Beszélgetünk-e arról, 
amit tapasztaltunk, éreztünk, 
érzékeltünk, tanultunk? 

REFLEKTÁLÁS A 
TAPASZTALATOKRA 
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  Milyen időtávra terveztük a 
projektet? 

Folytatható lesz-e a projektünk a 
jövőben? Folytatni tudjuk-e, 
amennyiben a projekt jelenlegi 
vezetői nem folytatják? 

TÁRSADALMI VÁLTOZÁS 

  Milyen konkrét előnyeim 
származnak a projektből? 

Milyen konkrét előnyei származnak 
a célcsoportnak, amellyel 
dolgozunk? És a közösségnek?  

A JUTTATÁSOK EGYENSÚLYA 

  Hogyan érezzük magunkat, amikor 
megtervezzük, megvalósítjuk és 
értékeljük a service-learninget? 

Élvezzük a projektünket? Motiváltak 
vagyunk-e a projekt folytatására? 

HANGULAT 

  Látunk lehetőséget arra, hogy a 
jövőben máshová helyezzük át a 
projektünk fókuszát, vagy kibővítsük 
tevékenységeink körét? 

Képesek leszünk új dolgokat tanulni 
a jövőben is? 

NÖVEKVŐ IGÉNYEK 

 
 
Ha a fenti kérdések legalább felére több pozitív, mint negatív választ tudtok adni, akkor nagyszerű híreink 
vannak a számotokra: JÓ ÚTON JÁRTOK! 
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7. NYOMON KÖVETÉS (MONITORING) ÉS DOKUMENTÁCIÓ 

 
Miután megterveztétek, mit szeretnétek a projektetekkel elérni, és azt is, hogy hogyan szeretnétek mindezt 
megvalósítani, meg kell győződnötök arról is, hogy minden úgy megy-e, ahogyan azt elterveztétek. A projekt 
megvalósítási szakaszában elengedhetetlen a tevékenységek előrehaladásának nyomon követése.  A 
nyomon követést úgy lehet meghatározni, mint szisztematikus és folyamatos adatgyűjtést és folyamatot, 
mely a végrehajtás minőségének és a meghatározott célok elérésének értékelésérére szolgál. 
 

FELADAT: Gondolkodjatok el azon, hogy miért létfontosságú a monitoring a projekt megvalósításában! 
Hogyan végeznétek? Milyen eszközt használnátok? 

 
A monitoring és az értékelés együttesen lehetővé teszik a projektfejlesztés és -végrehajtás szükséges 
módosításait. Ha folyamatosan végezzük, akkor lehetővé válik, hogy a különböző körülményekre időben 
reagálni tudjunk.  
 

7.1. Nyomon követés (monitoring) 
A projekt valamennyi kritikus szempontjának nyomon követéséhez különböző módszereket, technikákat és 
dokumentációt kell kidolgozni és alkalmazni a folyamat során. A service-learninggel összefüggésben 
különböző szempontokat lehet nyomon követni:  

● a projekttevékenységek előrehaladását nyomon kell követni annak biztosítása érdekében, hogy a 
végrehajtás a terveknek megfelelően történjen, 

● a konkrét csoport/közösség igényeinek teljesülését, 
● kommunikációt minden érintett között, tehát a csapattagok, az ifjúságsegítők, a közösség 

kedvezményezettjei között, 
● a csapatmunkát, 
● a különböző érintettek elégedettségét, 
● a megszerzett készségeket és ismereteket. 

 
A tevékenységek végrehajtásának nyomon követése során gyűjtött információk és adatok hasznosak lesznek 
a végső értékelés szempontjából is. 
 
MONITORING TERV 
 
Az egyik hasznos és széles körben használt dokumentum, amely segíthet nyomon követni a service-learning 
projekt megvalósítását, a monitoring terv. Ez általában egy táblázat formájában készül el, amely áttekintést 
ad a tevékenységekről, az elérendő eredményekről és mutatókról, az adatgyűjtési módszerekről, a felelős 
személyről, a dinamikáról stb. A monitoring terv felépítésére különböző módszerek léteznek. Az alábbiakban 
egy példát találtok arra, hogyan nézhet ki egy táblázat, amely a gyakorlatban felhasználható egy 
monitoringterv elkészítéséhez. 
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Példa a monitoring tervre 
TEVÉKENYSÉGEK AZ INFORMÁCIÓ 

TÍPUSA 
MÓDSZER  FELELŐS 

SZEMÉLY 
RENDSZERESSÉG 

Soroljátok fel a 
projekt összes 
tevékenységét, 
mindegyiket külön 
sorban! 

Az eredmények 
eléréséhez 
szükséges 
tevékenységek 
végrehajtásáról 
gyűjtött adatok 
típusa. 

Az adatgyűjtéshez 
alkalmazott 
technika/módszer (pl. 
felmérés, interjú, 
csoportos interjú). 

Ki lesz a felelős a 
konkrét adatok 
gyűjtéséért? 

Milyen gyakran 
gyűjtjük a szükséges 
adatokat (pl. hetente 
egyszer, havonta)? 

Forrás: (2017) Monitoring és értékelés - Útmutató a projektek végrehajtásának és értékelésének nyomon követéséhez. Egyesület a civil 
társadalom fejlesztéséért - SMART 

7.2. Dokumentáció 
A service-learning projekt tevékenységeinek strukturált nyomon követéséhez és értékeléséhez, annak 
biztosítása érdekében, hogy minden a tervek szerint haladjon, és az esetleges nehézségek megelőzése 
érdekében is fontos, hogy különböző dokumentációkat készítsetek, amelyek számos értékes adatot és 
információt tartalmaznak. Amikor azon gondolkodtok, hogy milyen dokumentációt használjatok, lényeges, 
hogy csak megfelelő és szükséges dokumentáció készüljön, hogy ne terheljétek túl magatokat, és ne 
vesszetek el a sok adatban és információban. 
 
A service-learning projekt szakaszait és folyamatait többféleképpen lehet dokumentálni. Ez történhet 
különböző formátumokban (napló, portfólió, hirdetőtábla, projektmappa, blog, weboldal stb.) és 
csatornákon (írásbeli, audiovizuális, multimédiás). A dokumentálás egy service-learning projekt keretében 
jelentheti azt is, hogy tájékoztatjuk a követőinket arról, hogy a projektünk milyen előnyökkel járt a különböző 
érdekeltek számára.   
 
A nyomon követési és értékelési folyamat során gyűjtött adatok és információk leggyakrabban használt 
módszerei és technikái a következők: 

- Kérdőívek 
- Interjúk - azaz strukturált, félig strukturált, strukturálatlan interjúk, 
- Megfigyelés, 
- Tartalomelemzés, 
- A statisztikák elemzése, 
- Fókuszcsoportos interjúk, 
- Nyilatkozatok / elbeszélések / sikertörténetek, 
- Esettanulmányok, 
- Mérések és tesztek (készségek, ismeretek), 
- Audiovizuális felvételek.  

 
Fogyatékkal élő vagy speciális igényű emberekkel való munka esetén a tevékenység dokumentációját a 
célcsoport lehetőségeihez és képességeihez kell igazítani. A tevékenységet dokumentálhatja például a 
tevékenység folyamatát megörökítő fényképek, jelenléti ívek stb. gyűjtésével. 
  



42  

8. ÉRTÉKELÉS 
 
A service-learning projekt végén, az összegyűjtött tapasztalatok, adatok és dokumentáció alapján rendkívül 
hasznos, ha az egész tapasztalatot kiértékelitek, felhasználva és elemezve mindazt, amit a projekt nyomon 
követése során összegyűjtöttetek.  
 
Az értékelés minden projekt kulcsfontosságú lépése, és azért történik, hogy a jövőbeni hasonló projektek 
esetében már ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, megértsük mik voltak a helyes lépések, és hogy meg 
tudjuk lépni a szükségesnek ítélt változtatásokat. 

 

FELADAT: Szerintetek kiket kell bevonni az értékelési folyamatba? 

  
Mint korábban már említettük, a service-learning projektek sajátosságai miatt, amelyek mind a tanulásra, 
mind a szolgálatra összpontosítanak, szükség van mind a project közösségi szolgálati céljainak, mind a project 
tanulási céljainak, mind a megszerzett és alkalmazott ismeretek és készségek értékelésére. 
 
Másrészt viszont az értékelés a különböző érdekelt felek visszajelzését is jelenti a service-learning 
folyamatában. Minden egyes projektnek nemcsak a tartalmát, hanem a potenciális hatását is értékelni kell.  
 
Ezért az értékelés a következőkből állhat:  
    a) A csapat tagjai értékelik az ifjúságsegítőket és a közösségi partnereket;  
    b) A közösségi partner értékeli a csapatot és az ifjúságsegítőket;  
    c) A közösségi partnert értékelik az ifjúságsegítők;  
    d) Az ifjúságsegítő értékeli a csapatot;  
    e) Önértékelés (egyénileg);  
 
Az kitűzött célok megvalósulásán túl az értékelés során figyelembe kell venni a szolgálat hatását a 
célcsoportra és a tevékenységet megvalósítókra, a folyamat során szerzett tapasztalatokat, az egyéni és 
csoportos munka minőségét, valamint a létrejött változásokat is (például hogyan változott a közösséggel való 
kapcsolat). A nyomon követés során gyűjtött adatok és információk akkor nyerik el teljes jelentőségüket, 
amikor a service-learning projekt értékelésére használjuk fel őket. Ajánlott további erőfeszítéseket is tenni 
további adatok begyűjtésére, mely különösen az értékelésnél fog hasznunkra válni (pl. interjúk, 
fókuszcsoportok stb.). 
 
Az értékelés megtervezéséhez használjátok a 12. munkalapot, a service-learning tevékenységeinek 
megvalósítása utáni értékeléshez pedig a 13. munkalapot!  
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12. munkalap 

A service-learning projekt értékelésének megtervezése 

 
Amikor egy service-learning projekt értékelését tervezitek, a következő kérdésekre keressétek a választ: 
 

a) Hány embert szeretnétek bevonni az értékelés folyamatába? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

b) Hány darab és milyen jellegű tevékenységet szeretnétek megvalósítani a projekt keretében? (pl. 
előadások, megbeszélések, kirándulások, konzultációk stb.)? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) Milyen minőségi változásnak kell bekövetkeznie a tevékenységetek végrehajtása után? Milyen 
változások fognak bekövetkezni a célcsoportot illetően? Hogyan fog fejlődni a tudásotok, az 
attitűdötök, hogyan fognak fejlődni a készségeitek, és a kompetenciáitok? 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 

d) Honnan fogjátok tudni, hogy ez a fejlődés megvalósult? Hogyan fogjátok nyomon követni a fejlődés 
mértékét? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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13. munkalap 

Értékelési kérdések 

 
Íme néhány hasznos kérdés a csapat sikerességének értékeléséhez. 
 
a) Elértétek a projekt céljait? 

 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
b) Mit tartotok sikernek? Mivel vagytok elégedettek? 

 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
c) Milyen problémák merültek fel? Hogyan kezeltétek őket? 

 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
d) Milyen változások következtek be a tevékenységeteknek köszönhetően? 

 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
e) Van-e értelme megismételni ezt a tevékenységet a jövőben? Vagy módosításra,  
esetleg teljes változtatásra lenne szükség? 

 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
f) Milyen készségeket szereztetek/fejlesztettetek a projekt megvalósítása során? 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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9. REFLEXIÓ 
 
A reflexió a service-learning lényeges része és a projekt teljes időtartama alatt folyamatosan történik. Egy 
olyan folyamat, amelynek során feltárjuk és megvizsgáljuk önmagunkat, cselekedeteinket, nézőpontjainkat 
és tapasztalatainkat. Lehetővé teszi, hogy visszatekintsünk, kritikusan gondolkodjunk és tanuljunk a 
tapasztalatainkból. Alapvető, hogy a reflexió őszinte legyen. Nem baj, ha esetleg nem tetszenek a service-
learning projekt egyes részei, nem számít, hogy egyetértetek-e más résztvevők véleményével. A reflexió 
magában foglalhatja a tevékenységgel kapcsolatos reakciók, érzések, megfigyelések és ötletek felismerését 
és megosztását. Ez történhet egyénileg, párban vagy csoportosan, írásban, beszédben, rajzban, színjátszás 
segítségével vagy bármilyen más módon, amit csak el tudtok képzelni. 
 
Minden egyes tevékenység után meg kell kérdeznetek magatoktól:  
 Mit terveztünk?  
 Mit tettünk?  
 Mindez mit eredményezett az egyének, a csapat, illetve mások (pl. a kedvezményezettek) számára? 
 
Néhány ötlet további kérdésekre, amelyeket a résztvevők feltehetnek maguknak: 
 Mit tanultam ebből a tapasztalatból? 
 Voltak-e bármilyen érzéseim, amiken meglepődtem? 
 Miben különbözik a tapasztalatom attól, amire számítottam? 
 Milyen korábbi ismereteket/előítéleteket változtatott meg a tapasztalat? Melyek erősödtek meg? 
 Hol fogom tudni alkalmazni a tanultakat? 
 Miről szeretnék többet megtudni ezzel a projekttel vagy témával kapcsolatban? 
 Mi befolyásolja azt, hogy hogyan tekintek vissza az élményre? (Milyen lencsén keresztül nézem?) 
 Mit tudtam meg az emberekről/a közösségről? 
 Milyen sürgető szükségletek/problémák vannak a közösségben? 
 Hogyan tudott ez a projekt és az én részvételem ezekre az igényekre reagálni? 
 
Általánosságban elmondható, hogy a reflexió segít összekapcsolni a tapasztalataitokat a service-learning 
tanulási elemével, és jobban megtervezni, hogyan lépjetek tovább. Arra is reflektálhat, hogy a megszerzett 
tudást és tapasztalatot hogyan tudjátok hasznosítani a jövőben, például más projektekben, később a 
munkaerőpiacon, vagy akár egy jövőbeni önkéntes munka során. 
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10. A SERVICE-LEARNING PROJEKT NÉPSZERŰSÍTÉSE, 
KOMMUNIKÁCIÓ 

Van egy másik kérdéscsoport is, amelyet meg kell vizsgálnunk, mikor egy service-learning projektet 
tervezünk: 
● Hogyan mutassuk be projektünket és eredményeinket a projekten kívüli személyeknek?  
● Melyik tapasztalatunkból profitálhatnak mások is? Mit érdemes megosztani velük? 
● Hogyan fogjuk megünnepelni a projekt lezárását, hogy minden érintettnek lehetőséget tudjunk adni 
arra, hogy elmondhassa észrevételeit, és pozitívan zárja le a projektet? 
 
A kommunikáció korában élünk! A közösségi média tele van olyan posztokkal, amelyek nagyjából mindent 
megmutatnak, ami valakivel megtörtént, vagy ami az adott napon eszébe jutott valakinek. Néha úgy 
érezhetjük, hogy ez már túl sok, de ne feledjük, a kommunikáció egy hihetetlen erős eszköz, ami segít nekünk 
a következőkben: 
 Mások inspirálása a végzett tevékenységünkkel, gondolatainkkal és ötleteinkkel. 
 Mások tájékoztatása azokról a problémákról, amelyekről esetleg nem tudnak. 
 Közös szenvedélyekhez hasonlóan gondolkodó emberek keresése. 
 Azoknak az ügyeknek a támogatása, amelyekben hiszünk és figyelemfelkeltés e témák iránt. 
 Erőforrások és emberek megkeresése és beszervezése a felfedezett problémák megoldása céljából. 
 
A service-learning projekt folyamatai közé tartozik a promóció és a kommunikáció is. Ezek a folyamatok 
segítenek számunkra elérni, hogy mások is tisztában legyenek a közösségükben felmerülő problémákkal és 
azokkal a lehetséges módokkal, amelyekkel részt vehetnek e problémák megoldásában. Nem fogjuk 
megmenteni az egész világot egyetlen projekt révén, és még az is előfordulhat, hogy nem találjuk meg a 
tökéletes megoldást az általunk megoldani kívánt problémákra. Mindazonáltal, akár egy apró lépéssel is 
elkezdhetjük e munkát, és ha minél több emberhez eljuttatjuk, mit teszünk, a végén talán mi is részesei 
leszünk mások sikerének.  
 
Mit tudunk kommunikálni vagy népszerűsíteni?  
● Részletek a projektünkről - mit csinálunk, miért csináljuk, kik vagyunk, mik a céljaink, hol vagyunk 

megtalálhatóak, és mettől meddig tart a tevékenységünk. 
● Részletek a szükségletről – milyen szükségletet fedeztünk fel a közösségünkben és hogyan tettük ezt, 

miért létezik ez a probléma, kik a projektünk kedvezményezettjei, kik az érintett csoportok vagy 
szervezetek, miért kell foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. 

● Részletek a folyamatainkról - mit csinálunk éppen a projektünkben? Mint például: most kezdtük el ezt a 
projektet, elvégeztük a kutatást, találkoztunk a kedvezményezettekkel, nagyszerű partnereket találtunk, 
gyűjtjük a forrásokat, volt egy újabb tervezési megbeszélésünk, megszerveztük az első tevékenységet, 
egy fantasztikus eseményt tartunk, reflektálunk a tapasztalatainkra, bizonyos dolgokat elértünk, szembe 
találtuk magunkat néhány akadállyal, kiigazítottuk a terveinket, elértük a céljainkat, ezek az 
eredményeink stb.   

Ezek természetesen csak általános példák, amelyeket a csapat személyre szabhat a tapasztalataitok 
alapján. 
 
Kikkel kommunikálunk? 
 
 Barátainkkal 
 Családjainkkal 
 Követőinkkel  
 A közösségünkben élő emberekkel 
 A kedvezményezettekkel 
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 Segítséget nyújtó vállalatokkal, szervezetekkel  
 A releváns területek szakértőivel 
 Az adminisztrációs folyamatban dolgozókkal 
 A sajtóval 
 
Hogyan kommunikálunk? 
 
Először is el kell gondolkodnunk azon, hogy az üzenet (amit kommunikálunk) illeszkedjen a célcsoporthoz 
(akikkel megosztjuk). Minden egyes személy vagy embercsoport számára a megfelelő üzenetet kell 
közvetítenünk. 
Ki kell találnunk, hogy mi a legjobb módja annak, hogy az üzenetünk célba jusson. Egy jó Insta-sztorival 
talán elérhetjük a barátainkat és a követőinket, de a sajtó nem biztos, hogy olyan gyakran megnézi a 
profilunkat. 
 
Íme néhány módszer/felület, amellyel üzeneteket közvetíthetünk: 
 
 Egy weboldal vagy egy blog, 
 Hozzászólások, élő közvetítések (live feed), történetek, videók, szavazások, kihívások vagy bármilyen 

típusú kommunikáció egy közösségi oldalon, 
 Hírlevél, 
 Plakátok az iskolában vagy a szervezetben, vagy akár a városban, ha van rá engedély, és releváns, 
 Postai úton vagy a megfelelő helyeken osztogatott szórólapok, 
 Egyedi e-mailek, 
 Sajtóközlemények, interjúk vagy videók, 
 Találkozók, rendezvények során tartott beszélgetések az érintett közönséggel vagy előadások. 

 
TIPP: Mi a helyes módja annak, hogy valamit közöljünk? A helyes mód az, ha mindenek előtt felkelted 
annak a személynek a figyelmét, akinek üzenni szeretnél. 
 
Hogyan tegyétek az üzeneteteket könnyen befogadhatóvá? 
 
A jó hír az, hogy egyre több alkalmazás és online eszköz támogat titeket a kreatív kommunikációban. A Pixlr 
és a Google photos felhasználóbarát képszerkesztési lehetőségekkel rendelkezik, ha pedig jogdíjmentes, kész 
képeket kerestek használjátok a Pixabayt.  
A Pixteller és a Canva nagyszerű eszközök plakátok, meghívók, tanúsítványok, jelentések, prezentációk, gifek 
és videók készítéséhez. Könnyen megtanulhatóak és használhatóak, és számtalan sablon közül 
választhatunk.  A Clideo és a Typito, valamint a YouCut segíthet az elkészített videók szerkesztésében, de az 
említetteken túl létezik még sok más eszköz vagy akár mobilalkalmazás, melyeket kis kereséssel bizonyosan 
meg fogtok találni. A fent említettek e kiadvány megjelenésekor legalább részben ingyenesek, és még azok 
is, amelyekért valamennyit fizetni kell néha kedvezményeket kínálnak civil szervezeteknek vagy oktatási 
intézményeknek. 
 
A lehetőségek végtelenek, csak akarni kell, hogy az üzenetetek célba jusson! 
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14. munkalap 

A service-learning tevékenység népszerűsítésének megtervezése 

 
A service-learning tevékenységetek népszerűsítésének megtervezésekor a következő kérdéseket 
mindenképp tegyétek fel magatoknak! 
 
a) Mi a célotok a service-learning tevékenység népszerűsítésével? 

 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

b) Ki a promóció célcsoportja (kit akartok elérni)? Milyen sajátosságai vannak ennek a csoportnak a 
promóciós tevékenységek tekintetében (pl. milyenek a médiahasználati szokásaik)? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

c) Hogyan éritek el a célcsoportot? Milyen promóciós eszközt választotok? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

d) Mit és hol tesztek közzé? Milyen engedélyek szükségesek ehhez (reklámanyagokat nem szabad bárhol 
elhelyezni, mindig szükséges a tulajdonos/adminisztrátor beleegyezése, pl. telek, ajtó, tábla)? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

e) Mikor/ milyen ütemezésben fogjátok népszerűsíteni a tevékenységet/projektet? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

h) Mikor, hol és ki lesz felelős a promócióért? Ki lesz a szóvivőtök? Mik lesznek a kompetenciái és 
feladatai? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

i) Milyen pénzügyi költségei lehetnek a tevékenység/projekt promótálásának? 
 
.................................................................................................................................................... 
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11. ÜNNEPLÉS/ZÁRÁS 
 

Az egyik pillanat, amelyet mindenképp népszerűsítenünk kell, és amelyről kommunikálnunk kell, az a 
projektünk befejezésének ünneplése. 
 
Egy ünnepi esemény megszervezése létfontosságú a ti, valamint kedvezményezettjeitek és a közösség egésze 
számára is. Ez az a pillanat, amely jelzi, hogy a projekt véget ért, mely során bemutathatjátok az elért 
eredményeket és egyúttal felhívhatjátok a figyelmet arra a szükségletre, amelyen dolgoztatok. 
 
Ezen az eseményen az előző fejezetben leírtaknak megfelelően rávilágíthattok a projektetek részleteire, 
folyamatára. Az is fontos, hogy ne felejtsetek el köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult a 
projektetek sikeréhez. 

 
 
Sok sikert kívánunk az SL-projekthez! Ne felejtsétek el, hogy minden kezdeményezés számít! 

  

TIPP: szép gesztus lehet, ha okleveleket, bizonyítványokat vagy köszönőleveleket adtok át. 
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15. munkalap 

Ünnepség tervezése 

 
A service-learning tevékenység befejezésének tervezése során a következő kérdéseket érdemes 
megválaszolni: 
 
a) Hogyan fogjátok bemutatni a projekteteket és annak eredményeit a projekten kívüli személyeknek? 

 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

b) Melyik tapasztalatotokból profitálhatnak mások? Mit érdemes megosztani velük? 
 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

c) Hogyan ünneplitek meg a projekt lezárását? 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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12. Példák/gyakorlati tanácsok már lezárult EDUVOL projektek 
alapján 

 

A projekt címe: Én és a világom 

A projekt leírása: Az elmúlt két tanévben mindannyian szembesültünk olyan változásokkal, amelyek hatással voltak 
mindennapi életünkre, érzéseinkre és kapcsolatainkra. Az általunk ismert világ másképp kezdett működni. Ez a belső 
világunkkal is megtörtént. A világjárvány idején 10 és 14 év közötti diákokat vizsgáltunk (51 diák). 33%-uk állítja, hogy 
az elmúlt két évben gyakrabban volt kitéve stressznek. A diákok különböző módon reagálnak a stresszre és a 
stresszhelyzetekre. Azt mondják, hogy a leggyakrabban dühösnek érzik magukat, de előfordulnak gyomorfájdalmak, 
magányérzet, intenzív érzelmek a stresszt kiváltó okokkal kapcsolatban, és a virtuális világba való bezártság, 
számítógépes játékokkal való játék, vagy virtuális tartalmaknak és médiának való fokozott kitettség, amelyek elterelik 
a gondolatokat arról, ami a stresszt okozza. A válaszadók mindössze 29%-a szokott beszélni az érzéseiről. Ezt a 
szülőkkel, testvérekkel, rokonokkal és barátokkal teszi, de az iskolát vagy az iskolai személyzetet nem nevezi meg olyan 
személyként, akivel beszélhetne az érzéseiről. A diákok azt is mondták, hogy gyakran kirekesztve érzik magukat a 
társadalomból. A megkérdezett diákok azt állították, hogy szükségük lenne arra, hogy megváltoztassák önmaguk, más 
emberek és a körülöttük lévő világ bizonyos aspektusait. Projektünkben arra törekedtünk, hogy a diákok 
felfedezhessék és megismerhessék azokat a szervezeteket és szakértőket, akikhez fordulhatnak. A 7. osztályos diákok 
a horvátországi Gorski kotar területét ismerhették meg. Felvettük a kapcsolatot a Delnicei Vöröskereszt keretében 
működő "Izvor" Tanácsadó Központ képviselőivel. Együttműködést kötöttünk, és részt vettünk egy workshopon, 
amelyet Tanja Jakovac pedagógus és pszichoterapeuta, az "Izvor" Tanácsadó Központ önkéntese tartott. A workshop 
után interjút készítettünk a delnicei Vöröskereszt elnökével, Snježana Krizmanićcsal és Tanja Jakovaccal. A diákok 
megismerkedtek a tanácsadói munkával, és megvitatták a mentális egészség témáját, mint az egyén egészségének 
fontos részét. A diákok megismerkedtek továbbá a helyi közösségben rejlő lehetőségekkel, tapasztalataikat 
továbbadták a családjuknak és a többi diáknak is a workshopok során. Találkoztak olyan szakemberekkel is, akikhez a 
mentális egészségükkel kapcsolatosan fordulhattak. 

A fiatalok vezetői szerepe a projektben: A projekt révén a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy valós és létező 
problémák megoldásán gondolkodjanak, és az iskolában felismert igényekre válaszoljanak. Jótékonysági rendezvényt 
szerveztek az "Izvor" tanácsadó központ számára, workshopokon vettek részt, interjút készítettek az Izvor és a 
Vöröskereszt munkatársaival, és tájékoztatták diáktársaikat arról, amit a projekt során megtudtak.   

Előnyök a fiatalok és a helyi közösség számára: új és különböző lehetőségek megismerése a helyi közösségben, annak 
a környezetnek és szükségleteinek kutatása, amelyben a fiatalok élnek, az azonosított igényekre való reagálás, 
együttműködés és csapatmunka fejlesztése. 

A fiatalok elégedettségüket fejezték ki a projektben való részvételükkel kapcsolatban, és azóta is érdeklődőek új, 
hasonló projektek iránt.  
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A projekt címe: Gondoskodni szeretnék az állatokról  
 
A projekt leírása: Sandra agyi bénulással összefüggő egészségügyi és szociális hátrányokkal küzd. A Associated School 
of Trade and Services iskola lótenyésztés szakán végzett. Ideje nagy részét a lakásban tölti édesanyjával, aki a 
gondozását biztosítja. Sandra részt vett egy service-learning projektben, amelyben az volt a feladata, hogy segítsen az 
állatkertben lévő állatok gondozásában. A tevékenységek Sandra azon igényére válaszoltak, hogy Sandra növelni tudja 
függetlenségének mértékét, fejlessze kézügyességét és takarítási készségeit, és a városi tömegközlekedéssel olyan 
helyekre utazzon, ahová általában nem szokott. Az állatkertben végzett önkéntes munkája során Sandra az állatkert 
hat alkalmazottjával dolgozott együtt, és időnként üdvözölte a látogatókat. Megtanulta, hogy ha tanácsra vagy 
segítségre van szüksége, odamehet az állatkert alkalmazottaihoz vagy az ideiglenes alkalmazottakhoz, és 
elmagyarázhatja, mire van szüksége. Sandrának a projekt során sikerült önállóan eljutnia az állatkertbe 
tömegközlekedéssel. 
 
A fiatalok vezetői szerepe a projektben: A projekt kezdetén Sandra nem volt túl önálló. Még arra sem volt képes, 
hogy teát öntsön vízforralóból. Sandrának agyi bénulással kapcsolatos egészségügyi és szociális hátrányai vannak; de 
a fentiek ellenére létrehozta a service-learning projektjét. Asszisztensével együtt egyéni terv alapján dolgozta ki 
projektjét, hogy arra összpontosíthasson, amit szeret: az állatok gondozására. Idővel Sandra képes volt pontos 
tanulási célokat is kitűzni, és megszervezni és megvalósítani az állatoknak való segítségnyújtást az állatkertben. 
 
Előnyök a fiatalok és a helyi közösség számára: Bár eleinte nehezen boldogult, Sandra fokozatosan önállóságra tett 
szert. A kezdetek óta folyamatosan nagy lépéseket tett, és egyre önállóbbá vált az önkéntes munkában, gyengéden 
bánik az állatokkal, és megbízhatóan takarítja a ketreceiket. Rendet tart, tudja, hova kell tennie a munkaeszközeit, 
emellett egyre többet kommunikál a dolgozókkal, és megtanult egyedül utazni a tömegközlekedési eszközökön. 
Jelenleg Sandra önállóan szervezi a tevékenységeit, és mindent maga intéz. Ügyesebben, gyorsabban végzi a 
tevékenységeket, mint kezdetben, saját szavai szerint büszke magára. Tud buszjegyet venni, és maga is el tud jutni a 
projekt helyszínére. 
A személyzet megerősítette, hogy a tapasztalat élvezetes volt számukra is. Fokozatosan megtanulták, hogyan 
kommunikáljanak Sandrával: közvetlenül hozzá kell beszélni, és világosan artikulálni.  
 
"Rájöttem, hogy a fogyatékkal élők is tudnak önkénteskedni, és hogy egyáltalán nem jelentenek terhet."  
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A projekt címe: A Tabacarie-tó szuperhősei 
 
A projekt leírása: Az önkéntesek csapata úgy döntött, hogy felveszi a harcot a Tabacarie-tó műanyag csomagolásokkal 
való elszennyezése ellen. A csapat egyik tehetséges tagja figyelemfelkeltő matricákat tervezett a tónak otthont adó 
parkba látogató emberek számára. A matricákat később az egész csapat szétosztotta. Az önkéntesek szelfitáblát 
készítettek, kifejezve a tó fontosságát, és arra kérték a látogatókat, hogy készítsenek képeket, és beszélgessenek egy 
kicsit a tóval kapcsolatos kérdésekről. Az online kommunikációhoz a csapat egy stop-motion videót készített. 
Mindannyian részt vettek a forgatókönyv, illetve a kellékek elkészítésében és a tényleges forgatási folyamatban is. 

A fiatalok vezetői szerepe a projektben: A fiatalok az ifjúságsegítő segítségével azonosították a közösség szükségleteit 
és erőforrásait, és a projektterv kidolgozásával kezdték meg a munkát. Tevékenységeik közé tartozott egy kutatási 
felmérés is, amely 86 választ eredményezett, részletezve a közösség véleményét a tóval és a környezettel 
kapcsolatban, továbbá információs és promóciós anyagok, például matricák és egy szelfi-keret készítése is a 
tevékenységek része volt. Ezeket a parkban használták, ahol a járókelőkkel a projekt témáiról beszélgettek. Készítettek 
továbbá egy stop-motion mesélő videót a projekt üzenetének átadására, valamint egy videót az egész projekt 
népszerűsítésére. A fiataloknak több ötletük is volt a projekttevékenységekkel kapcsolatban, például a hatóságoknak 
és a gyorséttermi cégeknek címzett levél és egy petíció elkészítése a támogatók megnyerése érdekében, de rájöttek, 
hogy ez egy kicsit túl ambiciózus a projektjükhöz, és úgy döntöttek, hogy ezt a jövőre halasztják. 
 
Előnyök a fiatalok és a helyi közösség számára: Az önkéntesek először kaptak felhatalmazást arra, hogy a teljes 
projektmenedzsment folyamatot egyedül csinálják végig. Sok tanulsággal gazdagodtak az út során, és magabiztosabbá 
váltak saját képességeikben és aktív állampolgári szerepükben. A projekt során a fiataloknak sikerült sok értékes leckét 
megtanulniuk a projektmegvalósításról, az asszertív kommunikációról és az aktív állampolgárságról, miközben 
megosztották nézeteiket és tettekre váltották szenvedélyüket. 
A közösségből 250 embert tájékoztattak és érzékenyítettek, hogy jobban vigyázzanak a tóra és a környezetre. A 
projektcsapat észrevette, hogy az emberek tóval kapcsolatos viszonya szép lassan megváltozik, és látták a polgárok 
munkájuk iránti elismerését és lelkesedését is.  
 
Idézetek fiataloktól: 

"Megtanultam, hogyan kell csapatban dolgozni, hogyan kell aktívan meghallgatni mások véleményét és ötleteit, 
hogyan kell figyelemmel kísérni a tevékenységeket, hogyan kell figyelni a határidőkre. Megtanultam, hogyan hozzunk 
létre és valósítsunk meg egy projektet, illetve a technikákat és eszközöket, amelyekkel könnyen tudjuk rendszerezni és 
tisztázni az elképzeléseinket."  

"Az ifjúságsegítő végigkísérte a projekt megvalósítását, tanácsokkal, ötletekkel, eszközökkel látott el és motivált, 
végül pedig arra bátorított minket, hogy higgyünk benne, hogy a helyes döntéseket hoztuk meg."  

"A jövőbeli projektjeinkben mindenképpen megvalósíthatóbb célokat tűznénk ki, és több támogatást kérnénk a helyi 
közösségtől". 
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A projekt címe: Szentimentális Varsó 
  
A projekt leírása: A "Sentimental Warsaw" egy családoknak szóló városi játék Varsóról, amelyet az Érdekes Történelem 
Gyermekegyetem Alapítvány önkéntesei készítettek.   
Egy 5 önkéntesből álló csapat elkészítette a Varsót felfedező hosszú séta útvonalát, amely részben vagy egészben 
teljesíthető. A sétaútvonalon olyan érdekes helyeket jelöltek meg, amelyek az évek során sokat változtak, vagy éppen 
eltűntek, és amelyek helyére teljesen új épületek vagy tárgyak kerültek. Az útvonal minden helyéhez kapcsolódik egy 
keresztrejtvény is. Azok a sétálók, akik kitöltik a teljes keresztrejtvényt és megtalálják a jelszót, az útvonalon készült 
néhány fotóval együtt elküldhetik azt az erre a célra létrehozott e-mail címre, és oklevelet kapnak. 
 
A fiatalok vezetői szerepe a projektben: Gabi volt a csoport által megválasztott legfőbb képviselő, ő felelt az Érdekes 
Történelem Gyermekegyetemmel való kapcsolattartásért. Ő volt az, aki engedélyt kapott arra, hogy elvegye a kulcsot 
a recepcióról, és hétvégén, amikor a személyzet nem volt ott, kinyissa az irodát. Ez nagyon fontos volt, mert a csoport 
vasárnap délelőttönként az irodában találkozott. Gabi vállalta a Varsóról szóló információgyűjtés folyamatának 
koordinálását és a játék útvonalának előkészítését is, amiben az egész csapat részt vett. A projekt során előfordult, 
hogy Gabi túl elfoglalt volt ahhoz, hogy ugyanúgy részt vegyen a tevékenységekben, mint az elején. Ekkor Konrad - a 
csapat egy másik, a projektben teljes mértékben részt vevő tagja - átvett néhány feladatot, és számos tevékenység 
koordinálásában vett részt. A csapatot mindvégig támogatta egy ifjúságsegítő a Varsói Önkéntes Központtól, aki az 
ünnepek alatt és azok után is segített a csoportnak a tevékenységek újraszervezésében és befejezésében. 
 
Előnyök a fiatalok és a helyi közösség számára: A fiatalok lehetőséget kaptak szociális kompetenciáik megerősítésére, 
fejlesztették a csapatban való munkavégzés képességét, és fejlesztették a projektmunkával kapcsolatos készségeiket 
(pl. tervezés, előkészítés, végrehajtás, értékelés). A projekt tanulási része a csoport rendszeres projekttalálkozóinak és 
megbeszéléseinek részévé vált. A projekt célcsoportját az alapítvány elnökével folytatott konzultációk után 
választották ki. Az önkéntesek megállapították, hogy az Érdekes Történelem Gyermekegyetemnek nem volt egész 
családoknak szóló kínálata, és általában a szülők és nagyszülők egyszerűen csak várták gyermekeiket és unokáikat az 
órák előtt. A világjárvány idején a probléma megszűnt, azonban továbbra sem lett egész családok számára szóló 
program. Az önkéntesek úgy döntöttek, hogy ezen változtatnak.  

  
  

A varsói útvonalat itt találja: https://wolontariat.waw.pl/news-5212/  
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A projekt címe: Iroda felújítása 

A projekt leírása: Az SCI Hungary egy magyar civil szervezet, amely a társadalmi igazságosság, a közösségépítés és a 
kultúrák közötti párbeszéd területén tevékenykedik. Van egy irodájuk Budapest központjában, egy pincében, de már 
évek óta nem használják, mert nem volt megfelelően karbantartva és ezért nem tudott megfelelő helyszínül szolgálni 
olyan tevékenységekhez, mint például interkulturális estek, nem formális képzések vagy társasjáték-rendezvények. A 
COVID19 járvány idején úgy döntöttek, hogy felújítják a helyet és visszaköltöznek. Miután a szervezet egyik 
koordinátora részt vett az SL képzésen, úgy döntött, hogy a helyi közösséget és önkénteseket is bevon a felújításba. 
Közösségi rendezvényeket szerveztek az alagsorban, hogy kitakarítsák, újrafessék az irodát, és együtt megtervezzék 
annak jövőbeli kialakítását. Összesen mintegy 20 fiatal vett részt a projektben önkéntesen, kik közül sokan Budapesten 
élő nemzetközi önkéntesek voltak. Az események során nemcsak egy valóban interkulturális és befogadó közösségi 
tér kialakításában segítettek a résztvevők, hanem a közös munkával, a tervezésben való részvétellel és a hosszú napok 
utáni közös étkezésekkel már elkezdték megmutatni, hogy mire is hivatott ez a hely. 

A fiatalok vezetői szerepe a projektben: A szervezet és a felújítási projekt koordinátorai nagy szabadságot adtak a 
csoportnak a tér megtervezésében és a megfelelő időpontok kiválasztásában. A fiatalok megtervezték, hogy mikor 
szeretnének a leendő közösségi térben dolgozni (beleértve a hétvégéket is), az interneten megkeresték a szükséges 
eszközöket, és kaptak egy költségvetést, hogy megvásárolhassák vagy megrendelhessék azokat. A hely jövőbeli 
kialakításában is nagy szabadságot kaptak, mely során az egy építészmérnök koordinátor mentorálta őket. A régi 
irodában sok régi tárgy volt felhalmozva, ezért gyakran előfordult, hogy dönteni kellett, hogy mire lesz szükség az új 
irodában, és mi az, amit ki lehet dobni. Általánosságban elmondható, hogy a fiataloknak lehetőségük volt vezető 
szerepet betölteni, felelősséget vállalni, és a felújítás teljes folyamata során meghallgatták véleményüket. 

Előnyök a fiatalok és a helyi közösség számára: A helyi közösségnek óriási hasznára vált a fiatalok által nyújtott 
segítség. A fogadó szervezet számára ez a projekt nemcsak azért volt hasznos, mert megtakarított némi költséget, 
hanem azért is, mert nagyban hozzájárult olyan jövőbeli közösségi tagok bevonásához, akiket a hely működése során 
fogadni kíván. A hely kialakításán végzett munka révén a fiatalok már birtokba is vették a helyet, és úgy érezték, hogy 
az valóban az övék. 

A fiataloknak a projekt alatt lehetőségük nyílt arra, hogy másokkal, köztük a sajátjukétól eltérő háttérrel 
rendelkezőkkel is szocializálódjanak. Gyakorolták és fejlesztették idegen nyelvi és interkulturális kompetenciáikat, 
miközben láthatták, hogyan valósulnak meg terveik. Olyan gyakorlati készségeket sajátítottak el, mint az online 
vásárlás, a megfelelő eszközök után való kutatás, festés és még sok más. A lehetőségeik arra, hogy hasznukra váljon 
projekt, azonban még nem értek véget: a közösségi tér jövőbeli látogatóiként továbbra is használni és élvezni fogják 
munkájuk gyümölcsét. 
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13. Információk az EDUVOL partnerekről 
 
Ha további segítségre van szükségetek SL-projektjéhez, vagy ha meg szeretnétek osztani sikereiteket, kérjük, 
látogassatok el a www.eduvol.eu weboldalunkra, vagy lépjetek kapcsolatba az alább felsorolt projektpartnerekkel! 
 
Önkéntes központok és szervezetek platformja (Platform of volunteer centres and organizations) (Szlovákia) 2011 
augusztusában jött létre azzal a céllal, hogy támogassa az önkéntesség fejlődéséhez kedvező környezet kialakítását, 
minden területen és formában.  A Platform egyesíti a szlovákiai önkéntes központokat és az önkéntesekkel foglalkozó 
szervezeteket, céljait pedig a következő tevékenységeken keresztül valósítja meg: az önkéntesség infrastruktúrájának 
kiépítése; az önkéntes központok és az önkénteseket bevonó szervezetek jogi és gazdasági támogatásának 
szorgalmazása; az önkéntesség pénzügyi támogatásának érvényesítése; az önkéntesség elterjedését előmozdító jogi 
szabályozás támogatása, az „önkéntes koordinátor” munkakör létrehozásának és fejlesztésének támogatása a nem 
kormányzati és állami szervezetekben/intézményekben, az önkéntesség - mint az informális oktatás, és a 
munkaerőpiacra való felkészítés eszközének - népszerűsítése. 

Kapcsolat:  

www.dobrovolnickecentra.sk  

platforma@dobrovolnickecentra.sk  

 

 

A Pro Vobis - Országos Önkéntes Erőforrás Központ (Románia) célja az önkéntesség, mint a román társadalom 
problémáinak megoldásához szükséges életképes és pótolhatatlan erőforrás népszerűsítése és fejlesztése. A Pro Vobis 
1992-ben alakult, szociális szolgáltató szervezetként. Az önkéntesek hatékony irányításában való tapasztalat és 
szakértelem megszerzését követően, 1997-ben a Pro Vobis úgy döntött, hogy a szervezetük egy részeként létrehozza 
az ország első Önkéntes Központját. Az önkéntesek menedzselése terén, a szolgáltatások és a know-how iránti váratlan 
kereslet arra ösztönözte a Pro Vobist, hogy ennek megfelelően változtassa meg küldetését, és váljon az első független 
és professzionális önkéntes központtá Romániában, jelentősen hozzájárulva az önkéntes központok koncepciójának 
népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez. A szervezet 2002-ben, az 5. évfordulón Pro Vobis Országos Önkéntes Központ 
lett, ma pedig a Nemzeti Erőforrások Önkéntességi Központja, amely már a nevében is megmutatja a romániai nem 
kormányzati szektorban betöltött szerepét, és közel 30 éves fennállását ünnepli. Együttműködik az önkéntesek 
bevonására hajlandó és képes civil szervezetekkel, az önkéntesekkel dolgozó szakemberekkel,  az önkéntességet 
támogató közintézményekkel, a társadalmi felelősséget hirdető vállalatokkal, valamit a médiával. 

Kapcsolat:  

www.provobis.ro 

provobis@provobis.ro  

 

 

Az Association for Civil Society Development SMART (Horvátország) nonprofit szervezet 1999 júliusában alakult, és 
egy - a horvát nonprofit szektorban nagy tapasztalattal rendelkező - szakmai oktatókból/tanácsadókból alakult csapat 
vezeti. A SMART a nonprofit szektor hatékonyságának és eredményességének javítását, valamint az ágazatközi 
együttműködést, és az önkéntesség támogatását tűzte ki célul. A SMART összekapcsolja a nem formális oktatást a 
tanácsadással, a tájékoztatással és a közpolitika befolyásolásával. A SMART a felelősségvállalás, az aktív részvétel és a 
különbözőségek tiszteletben tartásának elvei alapján együttműködik a civil társadalmi szervezetekkel, a 
közintézményekkel, a helyi és regionális önkormányzatokkal és a civil kezdeményezésekkel. A SMART bevezette az 
OK2015-t, a horvátországi civil szervezetek minőségbiztosítási rendszerét, a horvátországi önkéntes központok 
minőségbiztosítási rendszerét, és a nonprofit szervezetek önkéntes programjainak minőségbiztosítási rendszerét. A 
SMART munkája révén támogatja a nonprofit szervezeteket (civil társadalmi szervezeteket, különböző 
munkaterületeken működő közintézményeket, helyi önkormányzatokat), miközben egyidejűleg több érdekelt fél (civil 
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szervezetek, közintézmények, helyi/állami önkormányzatok és vállalkozások) részvételével működő tevékenységeket 
alakít ki, hozzájárulva ezzel a horvátországi civil társadalom fejlődéséhez.  

Kapcsolat: 

www.smart.hr 

smart@smart.hr  

 

A Volunteering Hungary – Centre of Social Innovation – Önkéntes Központ Alapítvány ÖKA (Magyarország) 2002-
ben alakult független civil szervezetként azzal a céllal, hogy felgyorsítsa és koordinálja Magyarországon az önkéntesség 
terjedésének kedvező környezet kialakulását, és a közösségi részvétel elterjedését. Az elmúlt években számos helyi, 
országos és nemzetközi projektet koordinált az önkéntesség területén. Az ÖKA koordinálja az Önkéntes Központok 
Hálózatát, amely az ország minden táján létrejött regionális önkéntes központokat foglalja magában. Az ÖKA magyar 
ernyőszervezetként országos kapcsolatokkal rendelkezik, és meghatározó szereplője a magyarországi civil 
társadalomnak, az önkéntesség általános népszerűsítője. Széleskörű együttműködéseket folytat civil szervezetekkel, 
kormányzati szervekkel és a vállalati szférával. Az ÖKA a hagyományos fejlesztési munkája és szolgáltatásai 
(www.oka.hu weboldal működtetése, az önkéntesség népszerűsítése, érdekérvényesítés és jogszabályfejlesztés, 
önkéntes menedzsmentképzési pool létrehozása, Önkéntes Központok hálózatának fejlesztése, integrációs és 
kompetenciafejlesztési projektek szervezése, szenior önkéntesség, Önkéntességért Díj és kiadványok) mellett komplex 
vállalati önkéntes programokat épített ki. A jobb minőségű programok érdekében az ÖKA akkreditált képzési 
intézményként önkéntes menedzsment képzést biztosít minden olyan fogadó szervezet/intézmény számára, amely 
hajlandó javítani az ilyen programok működésének színvonalán. Az ÖKA szilárdan hisz az önkéntesség hatásában, és 
minden erőfeszítését arra összpontosítja, hogy az önkéntesek számára jobb jogszabályokkal, minőségi önkéntes 
programokkal és a fogadó szervezetek számára több pénzügyi eszközzel javítsa a feltételeket. Az ÖKA Magyarországon 
kulcsszerepet játszott az Önkéntesség Európai Éve keretében szervezett tevékenységek megvalósítása során. 

Kapcsolat:  

www.onkentes.hu 

info@onkentes.hu  

 

A Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu (Lengyelország) 1993-ban alakult. Az egyesület elsődleges célja a civil 
társadalom támogatása és fejlesztése a helyi közösségekben. Az ilyen kezdeményezések professzionális jellegének 
biztosítása érdekében az önkéntesség alapjait az önkéntesek toborzásának és képzésének rendszerére alapozva 
építették ki. A központ olyan önkéntes programokat hozott létre és fejleszt, mint: Önkéntesség a jóléti központokban, 
Önkéntesség az iskolákban, Munkavállalói önkéntesség, Önkéntes Központok hálózata, Önkéntes Állásbörze, Képzések 
és szemináriumok az önkéntességről, Promóciós kampányok, On-line platform önkéntes kezdeményezésekhez és 
szervezetekhez való csatlakozás céljából, Idősek önkéntessége, Hosszú távú önkéntesség, Varsó város önkéntessége, 
Önkéntes könyvtár. Az Önkéntes Központ egyedülálló támogató központként szolgál a civil szervezetek és 
közintézmények számára a következő területeken: programok szervezése önkéntesek részvételével, képzések tartása 
önkéntes koordinátorok számára, jogi tanácsadás, önkéntes munkával kapcsolatos  fejlesztési stratégiák kidolgozása 
és végrehajtása a helyi közösségekben. 

Kapcsolat:  

wolontariat.waw.pl 

warszawa@wolontariat.org 
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