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Önkéntesség – világi 
megfogalmazás
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„…olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, 
rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a 
közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen 
anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az 
önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntes 
nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása 
hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezet életében. 
(…) elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a 
szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes 
foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és 
közösségünk jobbá tételében.” 

Czike Klára - Bartal Anna Mária



Milyen a jó önkéntes?
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Miért végezzünk önkéntes munkát? Miért jó 

önkéntesnek lenni?
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• jó érzés segíteni
• szociális érzékenység: érzékennyé válunk mások problémáira, így 

saját problémánkat is máshogy látjuk majd
• természetesen kezelhessük a „másságot”, megtanuljuk, hogyan kell 

viszonyulni idősekhez, fogyatékossággal élőkhöz
• tanulási folyamat, személyiségformáló, értékformáló
• pályaválasztásban segíthet vagy gyakorlatot, tapasztalatot ad
• új területek megismerése, kipróbálása
• „szükség van rám”
• szabadidő hasznos eltöltése
• én is kapok: minél többet adok, annál gazdagabb leszek
• egymás iránti figyelmesség, közösségépítés, csapatépítés
• példamutatás



Szeretethíd
2019. május 24-25.
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• Az önkéntes munka népszerűsítése a Magyar Református 
Egyházban

• 2009. május 22. megünneplése, az egész Kárpát-medence bevonása
• Környezetünk és a benne élők életének szebbé tétele
• Az együttmunkálkodás örömének megtapasztalása
• Generációk közötti összefogás, egymáshoz közelebb kerülés, 

kapcsolatépítés
• Az egyház nyitása a világ felé – „Cselekvő egyház”
• 21.000 önkéntes részvételével
• www.szeretethid.hu
Példafeladatok: látogatás idősotthonban, segítségnyújtás idős 
embereknek, fogyatékossággal élőknek programszervezés, 
börtönlátogatás, jótékonysági sportnap szervezése, szemétszedés, 
parkrendezés, „ingyen ölelés”



Önkéntes Diakóniai Év Programiroda

• Hosszú távú önkéntes lehetőség fiataloknak

• Évente kb. 100 önkéntes koordinálása

• Képzések, szemináriumok az év során

• Anglia, Németország, Belgium, Franciaország, 
Dánia, Olaszország, Csehország
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Önkéntes gyülekezeti kapcsolattartók
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• Minden gyülekezetben legyen egy MRSZ 
kapcsolattartó

• Kapcsolattartás, programjaink hirdetése, 
gyűjtőpontok kialakítása

• Nagyon fontos a gyülekezetekkel való 
kapcsolat, a Szeretetszolgálat munkája erre 
épül



MRSZ programok, napi feladatok

Állandó önkéntesek évközben a napi munkában
Irodák: Budapest, Debrecen, Ózd és Vásárosnamény
onkentes.jobbadni.hu

• Ételosztás, raktárpakolás, adományválogatás
• Táboroztatás, gyermekfoglalkoztató
• Katasztrófahelyzetek pl. árvíz, vörösiszap
• Adventi kampány, adománygyűjtés, 

cipősdobozgyűjtés
• Adminisztráció, postázás
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Iskolai Közösségi Szolgálat
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• 50 óra iskolai közösségi szolgálat, szervezett 
keretek között

• Értékteremtés, tanulás: együttműködés, 
konfliktuskezelés, empátia, kreatív gondolkodás, 
felelősségvállalás

• 2016-tól az érettségi előfeltétele
• Bárki lehet fogadószervezet (intézmények, 

egyesületek, alapítványok, gyülekezetek, 
magánszemélyek stb.)

• MRSZ: adománykoordináció (gyűjtés, csomagolás, 
postázás, osztás)



Gyülekezeti akadálymentesítés
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• Kétéves program

• Gyülekezetek érzékenyítése

• A fogyatékos emberek befogadása

• Mentorok segítik a gyülekezeteket

• 18 résztvevő gyülekezet



Gyülekezeti szolgálati lehetőségek

• Időslátogatás
• Patronálás (konfirmandus)
• Technikai segítségek: hangosítás, kivetítés
• Köszöntés, istentiszteleti rendtartás osztogatása
• Honlapkészítés, honlapfeltöltés, hírek, beszámolók írása
• Szervezési feladatok: gyülekezeti nap, gyülekezeti tábor
• Csoportvezetés: ifi, gyermekalkalmak
• Énekkar, zenekar
• Fotózás, grafikai tervezés
• Beszámolók írása
• Fizikai munkák
• Gépkocsiszolgálat
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Elérhetőségek

• onkentes.jobbadni.hu

• www.jobbadni.hu

• www.szeretethid.hu

• vad.lilla@jobbadni.hu

• szeretethid@jobbadni.hu
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!
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