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Beszámoló 

Dátum: 2019. április 18. 

Program megnevezése: 23. Önkéntes klub- Péterfi Ferenc: Az önkéntességről I. 

Program időtartama: 1 óra 

Program helyszíne: Koinonia Egyesület székhelye 3980 Sátoraljaújhely Bajza utca 30. 

Összefoglaló: 

A programon 14 fő vett részt. Az előadó bemutatta, és a résztvevőkkel közösen dolgozták 

fel Péterfi Ferenc: Az önkéntességről szóló írásának alapján az író gondolatait az alábbiak 

szerint: 

 az önkéntesség eszméjéről 

 az önkéntes munka fő jellemzői  

o személyes indíttatású, szabad, egyéni választáson alapszik; 

o anyagi érdekektől mentes; 

o mások javát szolgálja; 

o elősegíti, hogy egyének és közösségek részesei legyenek saját problémáik 

megoldásának; 

o egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát 

végzőknek. 

 az önkéntes tevékenység jellemző típusait  

o kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés; 

o jótékonyság, mások segítése, filantrópia: jellemzően a civil társadalom 

szerveződéseinek keretében (egyesületekben, alapítványokban) valósul meg, 

bár az állami szektorban, a gazdasági szektorban, s 

magánkezdeményezésként is gyakran előfordul; 

o közösségi részvétel és állampolgári szerepvállalás: a társadalmi aktivitást, a 

bevonódást emeli ki ez a megközelítés, azt a helyzetet, amikor az önkéntes 

önerejével járul hozzá környezete, a társadalom alakításához, ezzel 

egyidejűleg saját hasznosság tudata is jelentősen erősödik. (Jelentheti ez az 

irányításban, egy fejlesztési folyamatban, de a végrehajtásban történő 

részvételt is); 

o közérdekű ügyek képviselete, társadalmi kampányok megszervezése: 

lehetnek ezek helyi, vagy szélesebb jelentőségű kérdésekben való 

szerepvállalások, közösségi érdekek érvényesítésére irányuló 

érdekegyeztetések, lobbizás, társadalmi akciókban részvétel, fellépések 

jogvédelem kapcsán. 
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 értékeit és hagyományait: az önkéntes munka igen jelentős gazdasági erőforrást 

jelent. Éppen emiatt szokták ezt a területet nemzeti tényezőnek is említeni. Még a 

leggazdagabb államok sem képesek a társadalmi problémáikat az állampolgárok, az 

önkéntes szervezetek bevonása nélkül megoldani.  A részvétel esélyt kínálhat a 

társadalom perifériájára szorult különféle embereknek és csoportoknak is a 

bekapcsolódásra, az integrációra, ha az önkéntes munka, képes elérni a társadalom 

peremére szorultakat is. Máshogyan fogalmazva: az önkéntesség gyakran a 

társadalomban való részvétel egyetlen (némelyek számára utolsó) eszköze. 

 kialakulásának történetét: szerzetesek, kolostorok, testvértestületek szerepét, az 

iparos szervezetek, a kézművesek társaságai és a céhek – gazdasági funkciójuk 

mellett – kölcsönös segítségnyújtást biztosítottak a tagjaiknak. A szabad királyi 

városok polgáraiknak az előjogok egész sorát biztosították, ezzel képessé tették őket 

arra, hogy létrehozzák azokat a világi jótékonysági intézményeket, amelyek már 

nem tartoztak a katolikus egyház befolyása alá… 

 a mai főbb adatokat és trendeket. 

 

Nagyon színessé tette az előadást és a szöveg feldolgozását, hogy a szerző minden főbb 

ponthoz egy-egy történetet is bemutatott az önkéntességről. 

Minden résztvevő megállapította, hogy nagyon gyorsan repült az idő és várják a következő 

alkalmat, ahol a szövegfeldolgozás folytatódni fog. 

Az eseményen a Koinonia Baráti Kör kisközösség tagjai is képviseltették magukat. 

 

    

 


