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1. Szervezet adatai: 
Név: Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület 

Székhely: 3881 Abaújszántó, István király tér 4. 

Levelezési cím: 3503 Miskolc, Pf.14. 

Telefon: 06 30 924 63 20 

Fax: - 

Internet: www.abaujrakezdes.hu 

E-mail: info@abaujrakezdes.hu 

Hivatalos képviselő neve: Dernei Balázs 

Kapcsolattartó neve: Dernei Balázs 

Kapcsolattartó  
elérhetősége (telefon, 
email): 

06 30 924 63 20, dernei.balazs@abaujrakezdes.hu 

A szervezet tevékenységi 
területe: 

Helyi közösségek fejlesztése, helyi szereplők partnerségen 
alapuló együttműködése. 
 

A szervezet tevékenységi 
hatóköre (helyi, kistérségi, 
megyei, országos): 

megyei 

Éves bevétele, annak 
forrása(i): 

118.963.592 Ft, pályázati források 

Fizetett alkalmazottainak 
száma (adott évben): 

11 fő 

Önkénteseinek száma 
(adott évben): 

11 fő 

Szervezet profiljának 
bemutatása: 

Helyi közösségek fejlesztése, helyi szereplők partnerségen 
alapuló együttműködése. 
Fejlesztési lehetőségek feltárása, közösen kivitelezhető 
projektek generálása. 
Alulról jövő kezdeményezések felkarolása, szakmai támogatás 
az előremutató projektötletekhez. 
Befektetések ösztönzése, innováció támogatása 
marketing tevékenységek, hasznos információk elérése és 
szolgáltatása. 
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2. A szervezet önkéntes programja: 
 
a. Az önkéntes program neve  
„Önkéntesek Abaújban” 
 
b. Az önkéntes program időtartama 
2014.07.01 – 2015.06.30 
 
c. Rövid tartalma, célkitűzései (miért, milyen helyi igényekre, szükségletekre 
alapozva valósította meg a programot a szervezet) 
A projekt célja, hogy az egészségügy és a szociális területen javulást érjen el. Célunk, hogy a 
szakemberek által létrehozott önkéntes hálózat később önfenntartó közösséggé váljon, a 
résztvevőket képessé tesszük arra, hogy önállóan szervezzék önkéntes munkájukat. A 
kidolgozott és végrehajtott programot Jó gyakorlatként terjesztjük. 
A térség lakosságának attitűd formálásán keresztül elérjük, hogy az önkéntes munka 
követendő példa legyen, az emberek szükségét érezzék a társadalmi felelősségvállalásnak. 
 
d. Az önkéntes program megvalósítása (főbb lépésekre kérjük térjen ki: 
önkéntesek toborzása, kiválasztása, felkészítése, elismerése, önkéntesek feladatai az adott 
programban, szerződéskötés az önkéntessel, szerződéskötés önkormányzattal, vállalatokkal 
egyéb civil szervezettel; önkéntesekkel történő kapcsolattartás, helyi mentor szerepe, 
kiválasztása, felelőssége) 
2014. július hónap során zajlott szervezőmunka eredményeként augusztus hónapban a térségi 
partnerszervezetekkel sikerült megállapodnunk az önkéntes akciók lebonyolításáról. 
Workshop és folyamatos konzultáció keretében megtörtént a fogadó szervezetek felkészítése. 
A kiválasztott partnerszervezetek alapvetően a saját bázisukon keresztül toborozták az 
önkénteseket, majd a segítségünkkel bevonták az önkénteseket. A közösen kidolgozott tervek 
alapján önkéntesek toborzásával, majd fogadásával megvalósították a programokat, melyek 
elsősorban a szociális- és egészségügy terültére fókuszáltak, különös tekintettel az ifjúságra és 
az idősekre. Gönc város önkormányzatával együttműködést kötve sikerült az Önkéntes Pont 
számára megfelelő helyet találni és bekapcsolni az önkéntes program vérkeringésébe. A 
program során a megvalósult akciók és tevékenységek lehetőséget adtak arra, hogy kisfilmet 
készítve a jó gyakorlatokat meg tudjuk osztani másokkal, így motiválva azokat a lehetséges 
önkénteseket, akik első körben nem kerültek be a programba. Ezt a fajta toborzást 
kiadványokkal is megtámogattuk, a folyamattal párhuzamosan a partnerszervezetekből 
hivatalos önkéntes fogadószervezetek lettek. Mint fogadószervezetek a bevont önkéntesekkel 
már lehetségessé vált az önkéntes szerződések megkötése. Az önkéntes akciók folyamatosan 
zajlottak a projekt zárásáig.   
 
e. Az önkéntes program megvalósítása során felmerült kockázatok, és azok 
kezelésére tett intézkedések) 
Két alapvető kockázatot azonosítottunk a projekt megvalósítása 
során: az önkéntesek bevonása, és az önkéntesek által 
elvégzett tevékenységek népszerűsége. Az önkéntesek 
bevonásával kapcsolatos kockázat kezelésére nincs 
lehetőség, csupán számolni lehetett vele. A 
megfelelő partnerszervezetek kiválasztásával 
sikerült elérnünk azt a szervezőerőt, amivel az 
önkéntesek első hullámát sikerült beszervezni – 
az önkéntes tevékenységek jól lettek kitalálva, 
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így sikeresek voltak. Ez a jelenség megkönnyítette a továbbiakban az újabb önkéntesek 
bevonását és újabb tevékenységek elvégzését – így mind a két kockázatot sikerült 
felszámolni. 
 
f. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek 
(elért eredmények, az eredmények értékelése) 
Elért eredmények: 

• 154 bevont önkéntes 
• 7 bevont partnerszervezet 
• 5 950 önkéntes munkaóra 

 
g. A konstrukció céljának megvalósításához szükséges kommunikációs tevékenységek (elért 
eredmények, értékelésük) 
Egy olyan kisfilmet forgattunk az önkéntes programunk eseményeiből, mely a program 
toborzási-kedvcsináló céljainak megfelel, de teljesen önálló kisfilmként is megállja a helyét, 
tehát a térségen és a programon kívül is lehet használni – interjúkkal és tevékenységekkel 
bemutatja az önkéntességben rejlő lehetőségeket. 
 
 
3. Az önkéntes program értékelése: 
 
a. Elérte- e célját az önkéntes program? 
Igen, elérte a célját – legalábbis részben. Az önkéntesség kiépítését, öntevékennyé tételét 
sikerült elérni, az elindított akciók és tevékenységek a program lezárta után is folytatódni 
fognak. Ennek megfelelően az attitűdformálás, jó gyakorlatok megteremtése szintén 
megtörtént. A lakosság egészségügyi állapotának javítása érdemben a program 12 hónapja 
alatt nyilvánvalóan nem történt meg – de a sport- és egészségügyi célú akciók és azok 
folytatódása miatt a folyamat elindult és ezt sikerként könyveljük el. 
 
b. Választ tudott-e adni a helyi szükségletekre az önkéntes program? 
Ha nem, milyen akadályai voltak ennek? 
Ha nem teljes mértékben, mely részeit ítéli sikeresnek és milyen nehézségek merültek fel? 
Amennyiben teljes mértékben, miben rejlett megítélése szerint a siker? 
Igen, választ adott a program a helyi szükségletekre. Pontosabban megnézve – nem teljes 
mértékben, hiszen az egészségügyi és szociális rendszerben jellemző túlterheltséget nem 
sikerült feloldani, de meg sem próbáltuk. A program tervezésekor fennálló és a program 
kezdetekor tapasztalható állapotok különbözőek: hiba lett volna egy rendszerszintű, 
országosan létező súlyos problémát 12 hónapnyi átmeneti időre megkísérelni kezelni. A 
térségben elérhető önkéntesek nem rendelkeznek azokkal a képzettségekkel, melyek lehetővé 
tennék a szociális és egészségügyi rendszerben jelen lévő súlyos szakemberhiány pótlását. 
Ennek megfelelően maradva ezen a két területen, a fiatalokra és az 
idősekre fókuszálva olyan helyi igényekre kerestünk válaszokat, 
melyekkel rendszerszinten nem foglalkozik jelenleg senki, a 
teljesség igénye nélkül: felolvasás, kulturális-szociális 
programok időseknek, egészségnapok, sportnapok, 
folyamatos programok a fiataloknak. 
 
Milyen érzékelhető változást eredményezett a 
program a bevont önkéntesek életében? 
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Nyilvánvalóan a bevont önkéntesek mindegyike elkötelezett az ilyen típusú segítő 
munkavégzés, a térség, a társadalom iránt, hiszen ha ilyen irányú nyitottsággal nem 
rendelkezik, akkor nem lehetett volna bevonni a programba. Különbség van viszont a 
nyitottság és a között, ha az önkéntesség beépül az egyes emberek mindennapjaiba. Az 
utóbbit sikerült elérnünk a programunkkal, ami egy sikeres változásnak, attitűdformálásnak 
tekinthető. 
 
c. Az együttműködések tapasztalatai - együttműködés a helyi mentorral, az önkéntesekkel, az 
önkormányzattal, a munkaügyi központtal, az önkénteseket fogadó szervezettel 
(önkormányzati vagy állami intézménnyel, vállalatokkal, egyéb civil szervezetekkel), az 
önkéntes centrumokkal 
Az együttműködések tapasztalata mindenképpen pozitív. A helyi mentor jól végezte a 
munkáját – a helyi önkormányzatok, partnerszervezetek, civilek teljes nyitottsággal fogadták 
a programot és minden segítséget megadtak a munkánkhoz. 
 
d. Tervezi-e a program folytatását? 
Mindenképpen folytatjuk a programot. A megvalósított önkéntes hálózat és egyes önkéntes 
tevékenységek – akciók tovább folytatódnak, beépülve a térség hétköznapjaiba. 
 
e. Tervezi-e további önkéntes program megvalósítását? 
Amennyiben sikerül újabb erőforrásokat találnunk, úgy a tágabb értelemben vett térségre 
kiterjesztve további önkéntes programokat szeretnénk megvalósítani.  
 
f. Programjának mely elemeit tartja a továbbiakban széles körben terjeszthetőnek? 
Elsősorban a szervezés módszertanát: a helyi önkénteseket fogadó szervezetek hálózatba 
tömörülését tartjuk a  legfontosabbnak – minden más ebből a struktúrából következik. 
Fontosnak tartjuk a kisfilmek készítését minden olyan eseményről, mely az önkéntességet 
mutatja be – minél közvetlenebbül, közelebbről, annál jobb. A modern kommunikációs 
eszközök és csatornák nélkül a fiatalok számára az önkéntesség egy érthetetlen, esetleg az 
iskolai rendszerből következően kötelező, ezért „nemszeretem” típusú tevékenység lesz, 
melyet később, felnőtt fejjel nem biztosan akarnak majd gyakorolni. 
A konkrét önkéntes akciókból nem tudunk kiemelni elemeket – ezek úgyis a helyi 
viszonyoknak megfelelően alakulnak ki. 
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4. Az adott időszak során felmerült kérdések, válaszok, megoldásra váró 
problémák köre 
 
Az egyes bevont fogadószervezetek által a program során felmerült tapasztalatok 
Milyen helyi igényekre, szükségletekre alapozva valósították meg a programot az egyes 
partnerszervezetek? 
A bevont fogadószervezetek már évek óta működnek a térségben, fő céljaik jellemzően a 
helyi társadalom kulturális, szociális, egészségügyi és közösségi- szórakozási lehetőségeinek 
megteremtése. Nagyon fontos a térségre különösen jellemző hátrányos helyzetű népcsoportok 
megélhetéshez és mindennapi boldogulásukhoz kapcsolódó igénye, mely alapján tudjuk, hogy 
a társadalom széles rétegeinek alapvető megélhetési problémáik vannak – mely problémák 
orvoslása egy hosszú távú komplex folyamat. 
Bevont partnerszervezetek feladatai az adott programban? 
A megismert helyi igények alapján a közösségi beszélgetések alkalmával közösen 
fogalmaztuk meg azokat a célokat, melyeket szerettünk volna megvalósítani és ehhez 
társítottuk az erőforrásokat elsősorban önkéntesek bevonásával. A fogadószervezetek alapvető 
feladata a megfogalmazott célokhoz kapcsolódó megvalósítási terv elkészítése, az emberek 
bevonása, a szükséges erőforrások előteremtése és természetesen a megvalósításban való 
részvétel. 
Önkéntesekkel történő kapcsolattartás hogyan történik? 
AZ önkéntesekkel való kapcsolattartás a rendszeres beszélgetések során személyesen, a 
partnerszervezetek által létrehozott Facebook-oldal segítségével és természetesen telefon, e-
mail formában történik. Fontosnak tartjuk, hogy legyen folyamatos visszajelzés a 
megvalósítás során felmerült tapasztalatokról. 
Elérte- e célját az önkéntes program? 
Az önkéntes program mindenképpen elérte a célját, hiszen sikerült a helyi emberek igényeire 
épülve olyan folyamatokat elindítani, amelyek megalapozzák a jövőben a közösség 
fejlődésének lehetőségét, és sikerült olyan elkötelezett embereket mozgósítani, akik 
önkéntesként szívesen segítenek a helyi közösségnek. 
Választ tudott-e adni a helyi szükségletekre az önkéntes program? 
Igen természetesen választ tudott adni, hiszen eleve a közösség igényire épülve alakítottuk ki 
az egyes tevékenységeket, és azokat sikeresen le tudtuk bonyolítani. Mindenhonnan az a 
visszajelezés érkezett, hogy folytatni kell, és egyre bővül a közösségért tenni akaró 
elkötelezett emberek száma 
Milyen érzékelhető változást eredményezett a program a bevont önkéntesek életében? 
A legfontosabb érzékelhető változás a közösség iránti elköteleződés növekedése volt, több 
visszajelzést kaptunk, hogy örülnek hogy részt vehettek ezekben a programokban, és 
mindenképpen számíthatunk a továbbiakban is a segítségükre, hiszen számukra is nagyon 
fontos a közösségi tevékenység. 
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Az egyes programok, tevékenységek 
 
Önkéntes munka a Római Katolikus Egyháznál 
 
1. Felolvasás időseknek 
 
Elsőként szerettünk volna a településen élő idősebbeknek segíteni önkéntes munkával, hiszen 
ők egyedül nehézkesen élnek. Szerettük volna megmutatni, hogy fontosak a közösségnek és 
az itt élőknek, ezért 11 önkéntessel felolvasásokkal, beszélgetésekkel segítettük az időseket. 
Az idősek-fiatalok kapcsolata erősödött a munkavégzések során – különösen a közös 
felolvasások alkalmával. 
 
Önkéntesek feladatai: 

- Idősek felkutatása 
- Felolvasások tartása 

 
2. Virágosítás, parkosítás 
 
A mindennapok során a településen élők igényei alapján arra a döntésre jutottunk, hogy az 
egyház területén lévő kertet szeretnénk csinosabbá szebbé tenni. Mivel az itt élők gyakran 
járnak erre és ez a közösségi tér jobban mutat, ha rendbe tesszük, virágosítjuk ezt a területet. 
Meglepetésünkre hatalmas érdeklődést mutattak az itt élők és nagy számban jelentkeztek erre 
az önkéntes munkára. Mindenki hozzá akart tenni a szépítéshez, amit csak tudott. A férfiak a 
fűnyírásban, míg a hölgyek a kapálásban virágültetésben vállaltak szerepet. A rendszeres 
gondozásra is mindig volt jelentkező. 
 
Önkéntesek feladatai:  

- tervezés 
- ültetés, kapálás, fűnyírás 
- munkamegosztás egyes feladatoknál 
- gondozás, rendben tartás 

 
Ezzel a segítséggel kulturált, virágos környezetet teremtettünk a Parókián, amit szeretnénk 
tovább folytatni. 
 
3. Közösségi tér rendbetétele 
 
A program keretében megvalósított, több évtizede elavult, tönkrement kerítések felújítása, 
újjáépítése történt meg a Római Katolikus Parókián. 
A program keretében a vaskerítés rendbehozatala után folytattuk a 
tönkrement léckerítés felújítását, újjáépítését a parókia 
területén. Itt le kellett bontani a régi léceket, újra kellett 
zsaluzni a beton elemeket és felszerelni és lefesteni az új 
kerítést. 
Elveink szerint nem csak a lelki élettel, kell 
foglalkozni, hanem annak a helynek a kulturált és 
szép környezetével is ahol ez a munka folyik. 
Ezzel a segítséggel kulturált, virágos 
környezetet teremtettünk a Parókián, amit 
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szeretnénk tovább folytatni. 
 
Önkéntes feladatok: 

- Munkafolyamatok megtervezése 
- Anyagszükségletek felmérése 
- Anyagok szállításának megszervezése 
- Munka megszervezése, szakemberek bevonása, ha szükséges 
- Helyi vállalkozók aktiválása 

 
 
4. Sportnap 
Kiemelkedő esemény volt a közös sportnap a gyerekek és felnőttek bevonásával. Nagy 
élmény volt a közös játék. A gyerekek el sem bírták képzelni egyes felnőttekről, hogy 
sportjátékokat is tudnak, hogy „ilyen jó fejek tudnak lenni”. Élvezet volt nézni, a közös 
játékot. 
Szünetekben, pihentetés képen, különböző előadások zajlottak az egészséges táplálkozásról, 
gyógynövények hasznosításáról. 
 
Az előadások után különböző cékla – répa - vegyes zöldség levek és különböző saláták, 
gyógyteák kóstolására is volt lehetőség. 
 
Önkéntes munka Hidasnémeti Község Önkormányzatánál 
 
1. Szociális varroda – szociális terület 
Korábban egy projekt keretében már fel-felcsillant, hogy mint egy szívességszolgálat a nehéz 
sorsú emberek egymásnak varrnak és egymást tanítják a különböző fortélyokra. Ennek akkor 
nagy sikere volt, s a lakosság körében az igény továbbra is megmaradt e tevékenységre. 
Az önkéntes program indításakor adott volt, hogy a varrás tevékenységére szervezzük az első 
akciókat.  
E tevékenységnek a Közösségi ház ad otthont. 
2. Szabadidős programok 
E tevékenység csoport lett a legösszetettebb, különböző akciókkal, eseményekkel nézzük 
ezeket külön-külön. 
Önkéntesek megbeszélései, műhelymunka– szociális, oktatási terület 
Ez a tevékenység a szíve lelke az önkéntes programunknak. Ez a csoport oly módon működik, 
mint egy klub. Találkozásaik a munkán túl igazi kikapcsolódást, regenerálódást biztosít 
tagjainak. 
Tagjai már korábban is egy közösséget alkottak, s a közmunkástól a nyugdíjason át a vezető 
beosztásban lévőkig széles körben reprezentálják a falu lakosságát. A közös együttlétek, mint 
egy mentálhigiénés csoportfoglalkozás hat a tagokra. Az önkéntes munka 
koordinálása, a különböző akciók szervezése pedig a tapasztalati 
tanulás, a képessé tétele iskola példája. 
Önkéntesek feladatai: 

- műhelymunkák szervezése, lebonyolítás 
- önkéntesek megszólítása, bevonása 
- önkéntes akciók generálása, megtervezése, 

lebonyolítása 
- kapcsolattartás, partnerség építése, 

ápolása a települési közösségekkel, 
intézményekkel 
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- kapcsolattartás az Önkéntes ponttal és a projektmenedzsmenttel 

 
Tártkapu – szociális és oktatási terület 
Ezt a programot az iskola kiegészítéséhez kapcsolódó tevékenységként szerettük volna 
megvalósítani, a csellengő fiataloknak hasznos szabadidős elfoglaltságot biztosítani kötött 
foglalkozásokkal, illetve kötetlen társas együttlétekkel. 
E tevékenységre azon 18 éven felüli fiatalokat sikerült megnyernünk önkéntesként, akik 
korábban már munkájuk révén találkoztak, s közel kerültek ezen fiatalokhoz, s tudják, hogy 
mennyire szükség van az önkéntes munkájukra a felnövekvő nemzedék érdekében. 
Itt önkénteseink nem egyszerű felügyelő szerepet vállalnak, hanem 

- részt vesznek a fiatalok megszólításában, bevonásában 
- felkészülnek a különböző kézműves foglalkozásokra 
- játékot, foglalkozást vezetnek 
- közösségi beszélgetést generálnak, s vezetnek 
- kapcsolatot tartanak a családokkal, s az oktatási intézményekkel. 

 
Közösségi programok – szociális, oktatási és egészségügyi terület 
A szabadidős programokon belül e tevékenységi forma a legösszetettebb. Itt jelennek meg, a 
közösségi alkalmak, a különböző akciók, események, melyek mögé az önkénteseink a 
legváltozatosabb feladatokkal sorakozhattak fel. 
Önkéntesek feladatai többek között: 

- események népszerűsítése a lakosság körében, plakátozás, szórólapozás 
- események előkészítése szervezési feladatoktól a felkészülésen át a helyszínek 

berendezéséig 
- háttérmunka a lebonyolítás során, szervezés előkészítés 
- ahol szükséges aktív közreműködés 
- utómunkálatok az elpakolástól az értékelésig. 
-  

3. Egészségnap, családi nap, vándorbot – szociális, oktatási és egészségügyi terület 
 
Ezen tevékenységek fő mottója: mozgással és tudatossággal az egészségért lehetőleg családi 
körben. 
Önkéntesek feladatai: 

- a speciális tudást igénylő eseményre újabb önkéntesek bevonása 
- tervezés 
- szervezés 
- megfelelő háttér biztosítása 
- lebonyolítás 

 
4. Közösségi házban, s annak tevékenységéhez kötődő önkéntes 
akciók – szociális, oktatási és egészségügyi terület 
Ezen tevékenységi körben is több önkéntes akció valósult, 
valósul meg. Ahol az önkéntesek megszólítása és 
bevonása aszerint történik, hogy milyen speciális 
tudással kell rendelkeznie az adott feladatok 
megvalósításához, s a rájuk váró tevékenység is 
változó. 
Szociográfiai térkép – szociális és oktatási 
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Hidasnémeti teljeskörű bemutatása virtuális séta a természeti és történelmi emlékektől kezdve 
a mai állapotokig. 
Önkéntesek feladatai: 

- adatgyűjtés, kutatás, interjúk készítése 
- elemzés, összegzés 
- régi fotók, dokumentumok digitalizálása 
- fotózás 
- rendszerezés 
- cd-re kiírás, másolatok készítése 

 
5. Magas ágyás, kertészkedés kicsit másképp, minta fűszerkert – szociális, egészségügyi, 
oktatási terület 

Többen a nehézsorsú emberek között még nem ismerték fel, hogy saját zöldség és 
gyümölcstermesztéssel bizony önsegítőkké válhatnak, könnyebben be lehet osztani a családi 
jövedelmet. Ehhez ad segítséget, mintegy mintát a magas ágyás fűszerkert. Abban bízunk, 
hogy meglátják, hogy még a fűszernövényt is meg lehet otthon termelni, akkor könnyebben 
lát neki a hagyma, sárgarépa, petrezselyem stb.. ültetésének. 
Önkéntesek feladatai: 

- tervezés 
- vesszőgyűjtés 
- kertelkészítése, földdel való feltöltése 
- ültetés 
- gondozás 
- bemutatók szervezése 

 
Önkéntes munka a Szia Club Gönc Alapítványnál 
 
1. Rendezvények megvalósítása  

Ezen programok megvalósítása több alkalommal történt, legfőképpen szociális területen. 
Ezekkel a programokkal az ünnep által okozott egyedüllét érzését szerettük volna enyhíteni, 
hiszen azoknak az embereknek, akiknek a karácsony nem okoz örömet, mert távol vannak 
szeretteiktől fontos, hogy a közösség segítse őket és ők is átérezzék a szeretet légkörét. Ezért 
önkéntesek bevonásával előkészítettük az ünnepi hangulatot, bábkészítés a karácsonyi 
ünnephez, koszorú és papírdíszek készítésével, termések gyűjtésével, koszorúkészítéssel. 
Ezek az elkészült dolgok a város díszítését szolgálták és az ezt követő közös programot a 
gyertyagyújtás hagyományát, melyet négy héten át közösen a településen lakókkal tettünk 
meg. 
 
Önkéntesek feladatai: 

- Bábkészítés (betlehemi figurák) 
- termésgyűjtés 
- koszorúkészítés 
- papírdísz készítés 
- gyertyagyújtás megszervezése, 

lebonyolítása, szórólapozás, 
- ünnepi program megtervezése, 

lebonyolítása 
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2. Fiatalok klubfoglalkozása 

A fiatalok összefogását, tanítását oktatását nagyon fontosnak tartjuk. Sikerült olyan 
önkénteseket bevonni, akik szívesen foglalkoznak a gyerekekkel és tanítgatják nevelik őket az 
általuk érdeklődést mutató dolgok iránt. Ez a program az iskola mellett egy rendszeresen 
megvalósuló több hónapon keresztül tartó foglalkozás. Szerettük volna az oktatást tanítást az 
iskola falain kívül egy kötetlenebb formában megvalósítani, mely hatásosnak bizonyult, 
hiszen szívesen vesznek részt a fiatalok ezen a programon heti rendszerességgel. 
 
Önkéntesek feladatai: 

- részt vesznek a fiatalok megszólításában, bevonásában 
- felkészülnek a különböző foglalkozásokra 
- foglalkozást vezetnek 
- közösségi beszélgetést generálnak, s vezetnek 
- kapcsolatot tartanak a családokkal, s az oktatási intézményekkel. 

 
3. Segélyszállítmányok célba juttatása 

A már említett tanulmányra alapozva indítottuk el ezt az önkéntes programot is, mely a 
térségre különösen jellemző hátrányos helyzetűek megélhetéshez és mindennapi 
boldogulásukhoz kapcsolódóik. Alapvető megélhetési problémáik vannak, ruhákra, 
mindennapi eszközökre van szükségük, ezért segély szállítmányok célba juttatásához is 
kerestünk önkénteseket. Az emberek szociálisan érzékenyek, ezért nem volt nehéz segítő 
kézre találni. Havi rendszerességgel próbálunk ilyenfajta szociális segítséget nyújtani az itt 
élő rászorultaknak. 
 
Önkéntesek feladatai: 

- segélycsomagok pakolása 
- szétválogatása 
- célba juttatása 
- rászorultak felkutatása 

 
4. Szociális varroda 

A szociális varroda kialakítása során az volt a fő cél, hogy a szociálisan rászorultaknak 
segítséget nyújtsunk. Ez a program heti rendszerességgel valósul meg és mindenki jöhet, aki 
vagy a saját ruháját vagy a közösség számára hasznos dolgot szeretne varrni. A programot 
vezető két önkéntes segít elsajátítani a fiataloknak a varrás fortélyait és természetesen a 
használt, de még használható ruhák megvarrásához is ad hasznos tanácsokat 
és segítséget.  
 
Önkéntesek feladatai: 

- kapcsolattartás a rászorultakkal 
- program lebonyolítása 
- helyszín berendezése 
- szakmai segítségnyújtás a varráshoz 
- anyagok beszerzése 
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- közösség számára hasznos dolgok kitalálása megtervezése, varrás előkészítése 

 
5. Közösségi tér rendbetétele 

Ezen a programon elhatároztuk az önkéntesekkel, a város vezetőségével és a sportclub 
vezetőjével, hogy a focimeccsek kapcsán a pálya rendben tartásához szívesen vennék a 
segítséget. Az önkéntesek lelkesen vették ezt a feladatot és 15 fő önkéntes vállalta, hogy segít 
rendbe tenni a pályát és a környékét. Ezen a napon az önkéntesek a pálya füvét, a belógó és a 
zavaró bokrokat tették rendbe, mindemellett összeszedték a szemetet is. A program nagyon 
jól sikerült, nagyon gyorsan be is fejeztük a pálya szépítését, rendberakását, takarítását.  
 
Önkéntesek feladatai: 

- Szervezés 
- Tervezés 
- Eszközök előkészítés (szemeteszsák, kesztyűk, tároló edények, fűnyírók, 

bokorirtáshoz eszközök stb.) 

 
Önkéntes Programok a Tornyosnémeti Fejlődéséért Közalapítványnál 
 
1. Sportnap – mellyel az egészség és a sport fontosságára szerettük volna felhívni az itt 

lakók figyelmét, bevonva minden fiatalt. 
 

Önkéntesek által elvégzett feladatok:  
 

- programelemek megtervezése-előkészítése,  
- szórólapok, ajándékcsomagok készítése 
- csapatok összerendezése,  
- adminisztráció,  
- versenyszámok levezetése,  

 
2. Virágosítás, parkosítás:  

A településen egy olyan helyet választottunk, ahol az itt élők gyakran megfordulnak. 
Szerettük volna széppé varázsolni a területet. Már használaton kívüli autógumikat szereztünk 
és ezeket az önkéntesek lefestették, színessé varázsoltak. Ezeket elhelyeztük és virágokat 
ültettünk bele. A terület rendbetételére jelentkezők szívvel lélekkel dolgoztak. A későbbiek 
során ezt folyamatosan rendben kell tartani gondozni, locsolni, gaztalanítani, melyre szintén 
mindig vannak önkéntesek, akik szívesen vállalják ezt a feladatot. 
Önkéntesek által elvégzett feladatok:  

- virágok helyeinek előkészítése  
- gumifestés,  
- talajfeltöltés, 
- virágok beültetése,  
- virágok locsolása, gondozása. 

 
3. felhívni az itt lakók figyelmét, bevonva 

minden fiatalt. 
 

Önkéntesek által elvégzett feladatok:  
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- programelemek megtervezése-előkészítése,  
- szórólapok készítése, szétküldése 
- szűrővizsgálatok, Nordic-walking túra megszervezése 
- gyógyteák kóstoltatása, torna levezetése 
- meghívott előadók segítése 
- adminisztráció,  

Egy nagyon jó hangulatú napot töltöttek együtt és mindenki vidáman élményekben gazdagon 
és hasznos információkkal tértek haza, 
4. Virágosítás, parkosítás:  

Az előző hónapokban elkezdett terület szépítését tovább folytattuk. A kialakított virágoskertet 
folyamatosan rendben kell tartani gondozni, locsolni, gaztalanítani, melyre szintén mindig 
voltak önkéntesek, akik szívesen vállalták ezt a feladatot. 
Önkéntesek által elvégzett feladatok:  

- virágok locsolása, gondozása. 

 
5. Szabadidős park festés: 

A program megvalósítása előtt a településen élőkkel és a település vezetőivel egyeztetve, arra 
a megállapításra jutottunk, hogy a település határán lévő szabadidős parkot fogjuk rendbe 
tenni. Ezt a parkot elég sokan használják, mind a településen élők szívesen jönnek ide ki 
horgászni és pihenni, mind pedig az erre járó turisták is meg-megállnak. Ezért mindenki jó 
ötletnek tartotta, ezt a munkát és szükségesnek is. Ezért meghirdettünk egy találkozót az 
önkénteseknek, hogy megbeszéljük a feladatokat, majd megvalósítottuk a programot. 
Önkéntesek által elvégzett feladatok: 

- Anyagok előkészítése 
- Csiszolás, javítás 
- Festés 
- Elpakolás 

 
Önkéntes Programok a Abaúj-Hegyköz Térségi Civil Szövetségnél 
 
1. Ifjúsági szálláshely:  

 
Az önkéntes akció 2014.augusztusától 2015. júniusáig tartott. Általában 2 fő önkéntes munkás 
tevékenykedett alkalmanként és fejenként 2-2 órában. 
Az önkéntes munka az ifjúsági szálláshely belső és külső takarításával, rendben tartásával 
foglalkozott. Emellett az évszakhoz kapcsolódó munkákat is elvégeztek az 
önkéntesek, pl. kertrendezés, virágültetés, kemencetakarítás vagy 
tűzifa összerendezése. 

 
2. Ünnepkör: 
 
Az önkéntes akció 2014. november és 2014. 
december hónapokban zajlott. Az 5 alkalmas 
önkéntes munkában 4-4 fő önkéntes munkás 
tevékenykedett, egyszer 3 órában négyszer 
pedig 5 órában.  
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Az önkéntes munka keretében az Advent köré szerveztek beszélgetéseket, minden alkalmon 
meggyújtottak egy adventi gyertyát és karácsonyi történetek meséltek. Főleg az idősebb 
korosztály jelent meg. Nagyon élvezték a fiatal segítők munkáját.      
 
 
3. Időseknek történi est 
 
Az időseknek tartandó történeti est körű épülő önkénes munka 2014. október zajlott le, 4 fő 
önkéntes munkás dolgozott, 2 alkalommal, amelyben az egyik 4 órát a másik 5 órát tartott. 
Az időseknek tartandó történeti estnek nagyon nagy sikerek volt a településen, mivel kevés 
program foglalkozik ezzel a korosztállyal. Nagyon sokan vettek rajtuk részt, a tevékenység 
során október 23-hoz kapcsolódó történeket tanulmányoztak.  
 
4. Tábor 
 
A táborhoz kapcsolódó önkéntes munka 2015. február 18-20 ig tartott, 3 napig. A 3 napos 
táborban 4 fő önkéntes munkás vett részt, fejenként napi 10 órában, hiszen ilyen alkalmakkor 
az embernek folyamatosan ébernek kell lenni és ott segíteni ahol kell.  
A táborban felvidéki fiatalokat láttak vendégül. A táborban különféle helytörténeti kulturális 
programokon vettek részt, de még a kemencesütés rejtelmeivel is megismerkedhettek a 
résztvevők. A tábor ideje alatt barátságok is szövődtek. 
 
5. Kirándulások, túrák 
 
A kiránduláshoz kapcsolódó önkéntes munka során több alkalommal vettek részt 
kirándulásokon a település lakosai, 2014. augusztus és 2015. május között. 
A kirándulások főleg az Abaúj térségben zajlottak és minden alaklommal nagyon nagy 
érdeklődés fogadta. Meglátogatták Telkibányát a Zempléni hegyeket. De emellett 
teljesítménytúrát is szerveztek az önkéntesek, amelyek szintén nagy sikert arattak, a túra 
kapcsán felmerülő munkákat is ők látták el információadás, étel készítés, innivaló kínálás.  
 
6. Egészségnap 

 
Az egészségnaphoz kapcsolódó önkéntes munka 2015.májusában zajlott. Az önkéntes munka 
során 5 fő 6 órában tevékenykedtek. 
Az egészségnap nagy sikert aratott a fiatalok és az idősek körében egyaránt. Házi készítésű 
egészséges ételeket fogyaszthattak a rendezvényen, de emellett az egészségtudatos 
táplálkozásról is hallhattak a részt vevők. Az önkéntesek mind az előkészületek során mind 
pedig a program során lelkesen megállták a helyüket. 
 
7. Képkiállítás szervezése 
 
A képkiállításhoz kapcsolódó önkéntes munka 2015. 
márciusában zajlott. 
A képkiállítás mind a két alkalmán nagyon nagy volt az 
érdeklődés, az önkéntesek segítettek berendezni a 
termet a képeket a megfelelő helyre kiállítani, de a 
vendéglátásban is számítottak rájuk. 
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8. Időseknek felolvasás, beszélgetés 
 
Az időseknek felolvasás, beszélgetés önkéntes munka 2014. augusztus és 2015. március 
között zajlott. Az önkéntesek általában két órát töltöttek az időseknél. Mivel elég sok idős 
bevonásra került nem mindenkihez jutottak el minden héten és az egyéni igényeket is 
figyelembe vették az önkéntesek. 
Az időseknek felolvasás, beszélgetésnek nagyon örültek az adott korosztályba tartozók, mert 
nem érezték magukat annyira egyedül. Az adott ünnephez kapcsolódóan beszélgettek, 
különböző híreket olvastak fel, főleg az ünnepi időszak alatt volt nagy igény erre az önkéntes 
munkára. 
 
 
9. Ifjúsági Ház felavatás 
 
Az Ifjúsági Ház felavatás 2015. májusában volt. A 2 alkalomkor 4 fő egyszer 4 órában 
egyszer pedig 6 órában segített. 
Az Ifjúsági Ház felavatása nagy öröm volt a településnek, ahol elismert személyek is részt 
vettek. A Ház felavatása során mindenki gratulációját fejezte ki a településnek. Az önkéntesek 
mind az előkészítés során mind pedig a program napján teljes körű segítséget nyújtottak, hogy 
a program zökkenőmentesen teljék el. 
 
Önkéntes programok az Abaújszántó Városi Sportegyesületénél 
 
1. Közösségi tér felújítása, létrehozása 

A településen élők és az ide járó emberekben már régóta megfogalmazódott az az igény, hogy 
ezt a gyakran használt közösségi teret, az öltözőt és a sportpályákat, fel kellene újítani és 
megszépíteni, hogy gyermekeik és ő maguk is jobb körülmények között töltsék el 
szabadidejüket. 
Az önkéntesek megszólítása és bevonása nagyban függött attól, hogy milyen speciális 
tudással kell rendelkezni az adott feladatok megvalósításához, hiszen a vízvezeték 
szereléshez, burkoláshoz, festéshez szaktudás is szükséges volt. Természetesen itt is vártunk 
minden önkéntest, hiszen a segéd munkálatokhoz minden kézre szükség volt. Elmondható, 
hogy egy gyakran használt közösségi tér került felújításra a program keretében. 
Önkéntesek feladatai: 

- Tervezés 
- Anyagok szállítása 
- Speciális tudást igénylő eseményre újabb önkéntesek bevonása 
- Szervezés 
- Megfelelő háttér biztosítása 
- Lebonyolítás 

 
2. Közösségi tér felújítása, létrehozása 

Májusban és júniusban is folytatódtak a munkálatok a 
sportpálya területén. Az önkéntesek megszólítása és 
bevonása nagyban függött attól, hogy milyen 
speciális tudással kell rendelkezni az adott 
feladatok megvalósításához, hiszen a 
vízvezeték szereléshez, burkoláshoz, 
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festéshez szaktudás is szükséges volt. Természetesen itt is vártunk minden önkéntest, hiszen a 
segéd munkálatokhoz minden kézre szükség volt. Elmondható, hogy egy gyakran használt 
közösségi tér került felújításra a program keretében. 
Önkéntesek feladatai: 

- Tervezés 
- Anyagok szállítása 
- Speciális tudást igénylő eseményre újabb önkéntesek bevonása 
- Szervezés 
- Megfelelő háttér biztosítása 
- Lebonyolítás 

Természetesen ez még kiegészült egy plusz feladattal, ugyanis a sportpálya körüli területeket, 
a sportpályák füvét is karban kell tartani ezért oda is önkénteseket kértünk meg a 
segédkezésre.  

- fűkaszálás 
- füves pálya locsolásával 
- műfüves pálya rendbetartása 
- szemétszedés 
- pályatakarítás 

 
3. Kirándulás 

Június elején elvittük a gyerekeket kirándulni. A legtöbb gyereknek, akik hozzánk járnak, 
esélyük sem lenne kirándulásokon részt venni és gazdagodni ezekkel az élményekkel, hiszen 
vannak olyan fiatalok és szülők, aki a településétől 20km-nél messzebbre még nem jutottak 
el. 
Ezért született meg a kirándulás ötlete. Az ötlet megfogalmazása után meghirdettük a 
programot szórólapokkal, hogy minden önkéntest szívesen várunk, aki ebben szeretne nekünk 
segíteni. Sok önkéntes jelentkezett, hogy szívesen segítene, így ez a program több önkéntes 
szervezésével és kíséretével elindulhatott. Megterveztük hova megyünk és miket fogunk 
megnézni. A Tokaji kirándulásra elvitt gyerekek között voltak olyanok is, akik ritkán jutnak 
el kirándulni és ezért ez egy remek lehetőség volt számukra. 
A kirándulásra összesen 36 gyereket és 6 fő kísérőt vittünk el. 
 
4. Utánpótlás torna 

Az egyesületünk munkája leginkább a sport és egészséges életmód témaköré épül, ezért egy 
olyan torna megszervezésébe kezdtünk, mely a településen túlnyúló kapcsolatokat és 
résztvevőket érint meg. 
A programon az Abaújszántó csapata mellet a Debreceni Sportiskola és Tállya csapatai vettek 
részt. Ezen a sportnapon focilabda mérkőzéseket, különféle ügyességi 
versenyeket és feladatokat, fürdést és vízben játszható játékokat 
szerveztünk. 
Ezen a programon az önkéntesek feladatai: 

- szervezés 
- vendégek fogadása, irányítása 
- sporteszközök előkészítése 
- programok levezetésének segítése 
- gyerekek irányítása 
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5. Családi sportnap 

A hónapban mindenképpen szerettünk volna egy családi sportnapot is szervezni, mivel a 
gyerekek elég sok programunkon részt vettek, de a felnőtteknek kevesebb figyelmet 
szenteltünk. Elsőként az ide járó gyerekek szüleit és családjait hívtuk meg, hogy lássák, mivel 
töltik, és milyen felügyeletben vesznek részt a gyerekek, mindemellett szerettük volna 
azokkal is megszerettetni és megismertetni a sportot, aki kel eddig nem sikerült kapcsolatba 
lépnünk.  
A programjaink elég széleskörűek voltak mindenki megtalálhatta a neki tetszőt, ugráló vár, 
vízi-dodgem, lovaglás, gyerek és (nemzetközi) öregfiúk mérkőzések, főzőversenyek 
színesítették az eseményt. 
Az önkéntesek feladata: 

- előkészítés 
- szervezés (ezek már a program napja előtt is megvalósuló dolgok) 
- lebonyolítás 
- programok lebonyolításának koordinálása 

 
Önkéntes munka a Fiatalok a Fiatalokért Egyesületnél 
 
 
1. Közösségi akciók, közösségi tér felújítás 

 
Gönc településen az utóbbi időkben kezdett fellendülni a közösségi élet, így egyre fokozódik 
az igény a különböző rendezvények, foglalkozások iránt. A Sziget Gondozóház rendelkezik 
egy olyan épülettel, amely elsősorban szenvedélybetegekkel történő foglalkozásoknak ad 
helyet, ezen kívül a város és a szűkebb térség közösségi típusú rendezvényeinek, egyéb 
foglalkozásinak is teret ad. Az épület állaga meglehetősen leromlott, a Gondozóház jelenleg 
nem rendelkezik elegendő erőforrással ennek rendbetételére. Ezért az Önkormányzattal és a 
Gondozóházzal, mint intézménnyel történő kapcsolatfelvétel és közös tervezés után azt láttuk 
a megfelelőnek, ha egy önkéntes akció keretében fogadóképessé tesszük az épület egy részét. 
Önkéntesek feladatai: 

- Tervezés 
- Anyagok szállítása 
- Speciális tudást igénylő eseményre újabb önkéntesek bevonása 
- Felújítási tevékenységek 
- Lebonyolítás 

 
2. Szabadidős programok 

A helyi szülőkkel és fiatalokkal egyeztetve felmerült az igény, hogy 
ritkán jutnak el kirándulni, kimozdulni a helyi fiatalok 
(legalábbis egy részük). Adta magát a lehetőség, hogy 
elinduljunk a szervezéssel. Az ötlet megfogalmazása 
után meghirdettük a programot. Számos önkéntes 
jelentkezett segíteni a szervezésben, illetve a 
kirándulásokon kísérőként való részvételre. 
Megterveztük hova megyünk és miket fogunk 
megnézni. A kirándulások főleg az Abaúj 
térségben zajlottak és minden alaklommal 
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nagyon nagy érdeklődés fogadta. 
Önkéntesek feladatai: 

- Tervezés 
- Szülőkkel egyeztetés 
- Gyerekek, fiatalok megszólítása 
- Program és utazás szervezés 
- Lebonyolítás 

 
3. Közösségi akció – közterületek rendezése 

Gönc Város Önkormányzatával egyeztetve és a helyi lakossággal történő kommunikáció 
során több irányból jelezték, hogy a város vasútállomása és környéke elég elhanyagolt. A 
városi önkormányzat jelenleg nagyon sok terhet vállalt magára és számos közterület 
rendberakásával foglalkozik, azonban kapacitásai végesek. Így adta magát a lehetőség, hogy 
az önkéntesek bevonásával a városnak ezt a részét is rendezettebbé tegyük.  
Önkéntesek feladatai: 

- Tervezés, szervezés 
- Speciális tudást igénylő eseményre újabb önkéntesek bevonása 
- Eszközök, szerszámok biztosítása 
- Lebonyolítás 

 


