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Beszámoló 

Dátum: 2019. június 13. 

Program megnevezése: 25. Önkéntes klub- Péterfi Ferenc: Az önkéntességről II. 

Program időtartama: 1 óra 

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

Összefoglaló: 

A programon 11 fő vett részt, melyből a közvetlen célcsoport 9 fő volt. 

 

Az előadó bemutatta, és a résztvevőkkel közösen dolgozták fel Péterfi Ferenc: Az 

önkéntességről szóló írásának alapján az író gondolatait az alábbiak szerint: 

 A belső források meghatározó jelentősége: Az önkéntesek számára a társadalmi, 

szociális értékeket kifejező motivációk a legfontosabbak. Az érték motivációs 

faktort a főbb motivációk sorrendjében az elismertség és a szociális interakció 

faktorok követték. A hazai önkéntesség fejlesztése szempontjából rendkívül fontos, 

hogy a szervezetek világos értékrendet és célokat közvetítsenek. Ugyanis minél 

több ember számára hitelesek és hihetők egy szervezet céljai, annál több ember 

köteleződik el, és minden bizonnyal annál több önkéntes is lesz. 

Az elismertségi faktor viszonylag magas átlagértéke arról tanúskodik, hogy az 

önkéntesek számára fontos, hogy – különösen a szervezet, ahol tevékenykednek, és 

annak munkatársai is – elismerjék munkájukat (kevésbé „tartanak igényt” például a 

társadalmi elismerésre). 

Az önkénteseket foglalkoztató szervezeteknek tehát az önkéntes munka 

elismerésére jól kidolgozott módszerekkel és technikákkal kell rendelkezniük, ha 

meg akarják tartani önkénteseiket.  

Az önkéntesség elsősorban – és nem meglepő módon – örömforrás. Nehéz is 

elképzelni, hogy bárki úgy áldozna a szabadidejéből valamire, hogy abban ne lelné 

örömét. Ahhoz tehát, hogy a szervezetek az önkénteseket tartósan meg tudják 

tartani, az önkéntesség öröm jellegét fenn kell tartani. Az önkéntesség mögöttes 

dinamikáját befolyásolja a közösség iránti igény is. Amagyar önkéntesek 

értékvezérelt cselekvését elsősorban egy társadalmi ügy és csoport melletti 

elköteleződés motiválja, ami kiváltja az önzetlen, emberbaráti magatartást, a 

segítést 
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 Az önkéntes munka és a nyilvánosság: Ha egy szervezet önkénteseket kíván 

foglalkoztatni, szükséges a nyilvánosság felhasználása, hiszen így találjuk meg 

azokat az embereket, akik ilyen feladatot szívesen vállalnak. Fontos, hogy ilyenkor 

azokra az értékekre apelláljunk és hivatkozzunk, amelyek erre a munkára 

jellemzőek, így motiválva a környezetünkben élőket a csatlakozásra. 

 Van-e ellenszolgáltatása az önkéntes munkának? Közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény, továbbiakban: Köt.) 

alapján foglalkoztatottak tartoznak ide. Az önkéntesek a munkát szigorúan 

ellenszolgáltatás nélkül végzik, maga a törvény határozza meg azokat a területeket, 

és azon szervezetek körét, akik fogadó szervezetként regisztrálhatnak. 

 Mi motiválja az embereket? Az önkéntesség közösségi élményeket, kapcsolati 

lehetőségeket is ad, és ez a másik legfontosabb motiváló erő. Az önkéntesek 

körében az önkéntes motivációk mögöttes folyamatainak dinamikáját alapvetően 

hét motivációs változó befolyásolja: az önkéntesség öröme, a közösség iránti igény, 

egy társadalmi ügy és társadalmi csoport melletti elköteleződés, a szervezeten belüli 

egalitás, a szervezet munkatársainak elismerése, valamint az önzetlen segítés 

motívumai 

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

ponthoz egy-egy történetet is bemutatott az önkéntességről. 

A résztvevők  közösen emelték ki a szerző alábbi gondolatát: 

„Sokféle dolog van az életünkben, amelynek saját élményként van meghatározó 

jelentősége. Az önkéntességről is, talán lehet érdekesen beszélni, de a megélt élmény az 

igazi.” 

            

 
               


