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Beszámoló 

 
 
Dátum: 2017. október 26. 
Program megnevezése: Fiatalok felelős életre nevelésének programsorozata- Önkéntesnek 
lenni jó! 
Program időtartama: 1,5 óra 
Program helyszíne: Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézménye 
3980 Sátoraljaújhely Jókai u. 13. 
Összefoglaló: 
A programon 25 fő vett részt, mely, célcsoport korosztályból és néhány fiatalabb gyermekből 

tevődött össze.  

A program rövid bemutatkozással kezdődött, majd Kovács Barnabás elmondta a program 

rövid tartalmát 

A jelenlévők rövid bemutatkozása is megtörtént és elmondhatták mi az, ami érdekli őket, és 

hogy milyen elvárásaik vannak ezzel a konkrét programmal kapcsolatban.  

 

Az előadó bemutatta az önkéntesség fogalmát és annak különböző megközelítéseit: 

1. Önkéntesség: 

a. ellenszolgáltatás nélkül végzett tevékenység 

b. szabad akaratból teszik 

c. a közjó érdekében, a társadalom hasznára történik 

d. felelősséggel tartoznak az önként vállalt feladatért 

e. Magyarországon (és Európában egyaránt) önkéntes tevékenységet csak a non-

profit szektorban, a non-profit szektor javára lehet végrehajtani, azaz 

önkéntesnek csak azt hívjuk, aki ezen a terülten belül tevékenykedik. 

2. Önkéntesség formái: 

a) Személy-személy felé 

b) Szervezett formában - egyének javára 

c) Szervezett formában - szervezeteken keresztül 

d) Külföldi önkéntesség 

3. Jótékonyság fogalma: az a tulajdonság vagy az a cselekvés, hogy önzetlenül segítünk 

más embereken; jótékonykodás. 

4. Karitatív szó jelentése: jótékony 

 

 



EFOP-1.3.5-16-2016-00935  
„Zemplénért önként” 

 

 

Koinonia Sátoraljaújhelyért és Zemplénért  
Baráti Közhasznú Egyesület 
Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Bajza u.30. 
Telefon: +36/70-501-9284 
 

2 

A résztvevők csoportmunkában összegyűjtötték majd el is mondák egymásnak: 

• milyen önkéntes munkát végeztek eddig, de nem ennek hívták, hanem pl. 

segítségnyújtásnak, (idősek, betegek, egyedülállók segítése pl bevásárlás, favágás, 

takarítás)  

• milyen önkéntes tevékenység elvégzésének lehetőségei vannak a településen és 

környékén (pl. település szépítése, óvodában segítség nyújtás, rendezvényeken 

szervezési feladatok) 

• miért jó önkéntesnek lenni? (Jó érzéseket vált ki pl. öröm, szeretet, boldogság, 

békesség…) 

A program zárásaként többen jelezték nagyon elgondolkodtak azon milyen fontos az 

önkéntes munkavégzés 

Rövid összefoglalással és a felmerülő kérdések tisztázásával zárult a program. A résztvevők 

rendkívül aktívak voltak és többen jelezték, hogy rendszeresen szeretnének részt venni 

ezeken a programokon. 

 

     
 

 


