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Előszó 
Bente von Schindel, 
főtitkár, Kulturelle Samråd i Danmark [Dán Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete]  
 
Az utóbbi évtizedekben Európa-szerte tapasztalható a tendencia, hogy az emberek a 
vidékről a nagyobb városba költöznek. Ennek következtében sok falu és ritkábban lakott 
terület gyakorlatilag elnéptelenedett és semmilyen vonzerővel nem rendelkezik; se új 
lakosok, se vállalkozások, se turisták nem érdeklődnek ezen térségek iránt.  
Nem kevesen (politikusok, kutatók, stb.) vállalkoztak arra, hogy megvizsgálják, egy-egy 
térség mivel tehető vonzóbbá a lakóhelyet keresők, a vállalkozások és a turisták számára. A 
közös gondolkodásba a civil szervezetek is bekapcsolódtak – kiváltképp a művészeti és 
kulturális területeken működők –, és arra a következtetésre jutottak, hogy ők is szerepet 
játszhatnak az ilyen irányú erőfeszítésekben. A művészeti és kulturális tevékenységekben 
való részvétel ösztönzően hathat az állampolgári részvételre, a közösségi kötődés és helyi 
identitás megerősítésére. Egy-egy falu vagy vidéki térség új erőre kaphat, a 
kilátástalanságból kilábalhat a kezdeményezések hatására. 

Lehet, hogy egy közösségi tér kialakításával teremthető meg a kulturális tevékenységek 
kerete, ahol létrejön egy közösség és új tevékenységek bontakoznak ki. Lehet, hogy helyi 
lakosokat kell megnyerni, hogy kulturális kalauzként másokat is részvételre ösztönözzenek, 
bevonjanak a helyi kórusba, amatőr színjátszó körbe, de egy évente megrendezett fesztivál 
is jó alkalom lehet a helyi lakosok folyamatos bevonására a rendezvény előkészítő 
munkálataiba. De ennek érdekében erősítenünk kell az “egymást segítjük” megközelítést, 
ami a nem hivatásos kulturális és örökségvédelmi területeken aktív civil szervezetek 
hitvallása. 

A SPAR projekt általános célkitűzése az amatőr kulturális és művészeti egyesületek és az 
általuk bevont önkéntesek kompetenciafejlesztése annak érdekében, hogy kistelepüléseken 
és kevéssé lakott vidéki térségekben új, éltető művészeti és kulturális lehetőségek 
alakuljanak ki, amelyek erősítik a demokratikus állampolgári részvételt, a közösségi 
kötődést és a helyi identitást. 

A kitűzött cél érdekében öt országban (Dánia, Egyesült Királyság, Lengyelország, 
Magyarország, Portugália) felmérést végeztünk, hogy megrajzolhassuk a kulturális 
önkéntesség aktuális kompetenciaprofilját és ezt használjuk kiindulási alapnak a további 
fejlesztő munkában. Kulturális önkéntesek és kulturális szervezők részére szeretnénk olyan 
integrált képzési programot kidolgozni, amely segítségével nemcsak az egyéni művelődés 
újabb lehetőségei nyílnak meg, hanem a közösség javát is szolgáljuk. 

Alább következnek a SPAR projekt partnerszervezetei által végzett felmérés főbb 
megállapításai. 
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Alkalmazott módszertan 
A SPAR projekt általános célkitűzése az amatőr kulturális és művészeti egyesületek és az 
általuk bevont önkéntesek kompetenciafejlesztése annak érdekében, hogy kistelepüléseken 
és kevéssé lakott vidéki térségekben új, éltető művészeti és kulturális lehetőségek 
alakuljanak ki, amelyek erősítik a demokratikus állampolgári részvételt, a közösségi 
kötődést és a helyi identitást. 

A felmérés alapjául szolgáló angol nyelvű kérdőívet a dán Interfolk és a szintén dán 
Kulturelle Samråd i Danmark [Dán Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete] munkatársai 
dolgozták ki és juttatták el a partnerországokba. 

A kérdőíveket a partnerek lefordították az adott ország nyelvére és kapcsolatba léptek a 3 
válaszadói csoport képviselőivel. A kérdőívet online (Google) közzétételre szántuk, amit e-
mailben megadott linken lehet elérni, de az online kérdőív kitöltése több válaszadónak is 
gondot okozott, így a kérdőívet e-mailben is elküldtük.  

A válaszadás módja országonként változó volt, de leginkább e-mailben történt. Egy 
országban lehetőség volt a digitális válaszadásra, két országban bizonyos mértékben egy 
korábbi kérdőívet is felhasználtak az új kérdésekkel kiegészítve. 

A kérdőíves felmérés és interjúk alapján kvalitatív és kvantitatív eredmények birtokába 
kerültünk. 

1. A válaszadói csoportok 
A felmérés az alábbi csoportokat célozta meg: 

Képzési ellátók (pl. kulturális és örökségvédelmi egyesületek vezetői és vezető 
munkatársai a partner saját szervezetén, ill. kapcsolódó hálózatán belül). Megkérdezettek 
száma országonként:  

 kérdőív: 25-30 válaszadó 
 interjú: 3-5 válaszadó 

Tanulók (pl. aktívan közreműködő tagok, akik a kultúraközi szektorban már önkéntes 
munkát végeznek vagy potenciális önkéntesek). Megkérdezettek száma országonként:  

 kérdőív: 25-30 válaszadó 
 interjú: 3-5 válaszadó 

Más kulcspartnerek (pl. nem a kulturális szektorban tevékenykedő civil szervezetek, helyi 
önkormányzatok kulturális osztálya, helyi kulturális intézmények, helyi vállalkozások, 
kereskedelmi egyesülések, idegenforgalmi irodák, helyi média, stb.). Megkérdezettek száma 
országonként: 

 kérdőív: 25-30 válaszadó 
 interjú: 3-5 válaszadó 

Minden országban 140-175 fő válaszadó volt, az 5 országra kiterjedő felmérésben mintegy 
500 embert kérdeztünk meg.  



7 

 

2. A kérdőív 
A kérdőív 6 részből állt:  

1. Háttér-információ (a válaszadók neme, életkora, iskolai végzettsége, foglalkozása, 
stb.) 

2. A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái  
3. A legjobb módszerek új kulturális önkéntesek megszólítására és bevonására  
4. A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára  
5. Kulcsfontosságú partnerek által nyújtandó támogatás az önkénteseknek  
6. Észrevételek, kiegészítések 

A kérdőív minden partner esetében azonos kérdéseket tartalmazott, de a kérdőívet minden 
partner kiegészíthette további, az országára jellemző kérdésekkel. Ezt csak a lengyel partner 
tette meg. “A legjobb módszerek az új kulturális önkéntesek megszólítására és bevonására” 
kérdéskörét az alábbi két kiegészítő kérdéssel bővítette:  

2.11. Milyen mértékben szükséges, hogy a kulturális szervezetek írásbeli 
együttműködési szerződést kössenek, amelyben rögzítik az önkéntesek és a szervezet 
jogait és kötelességeit.  

2.12. A kulturális szervezet az önkéntes által a szervezet javára végzett tevékenységeket 
ismerje el írásbeli ajánlással/oklevéllel. 

A kérdőívben az ötfokozatú Linkert-skálát alkalmaztuk, a válaszadók az alábbiak szerint 
értékelhették a kérdőív állításainak relevanciáját:  

Nagyon csekély mértékben 
Kismértékben 
Bizonyos mértékig 
Nagymértékben 
Igen nagy mértékben 
Nem tudom  

A kérdőíves felmérés eredményei az egyes partner beszámolójában olvasható.  

3. Interjúk 
A kérdőíves felmérést követően interjúkra került sor, amely során a tanulók, a képzési 
ellátok és a kulcspartnerek fejthették ki meglátásaikat. Az interjúkban megfogalmazott 
megállapításokat szintén tartalmazzák az összefoglaló beszámolók. 

4. A beszámolók 
Minden partner összegezte a kvalitatív és kvantitatív eredményeket. A kérdőíves felmérés 
összegzése egyenként 4-6 oldal terjedelmű, míg az interjúk összegzése szintén átlagban 4-6 
oldal terjedelmű. A helyi felmérések összegzése egyenként 8-2 oldal terjedelmű.  

Az összegzést minden partner a saját nyelvén készítette el, amit a közös hasznosítás 
jegyében angolra is lefordított. 
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5. A felmérés alapján megfogalmazható ajánlások  
A helyi felmérések alapján megfogalmazható főbb ajánlások: 

 a kísérleti munkát és képzéseket az adott helyzethez és az érintett közösség 
igényeihez kell igazítani;  

 a projektet irányító szakembereknek és a trénereknek tisztában kell lenniük a helyi 
helyzettel és igényekkel;  

 az önkéntesek legyenek a helyi közösség által ismert és elismert személyek; 

 az új kezdeményezésekhez a személyes kapcsolatokon túl a helyi közösség kapcsolati 
hálóját is igénybe kell venni.  
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I. Dánia 
Összeállította: Bente von Schindel, főtitkár, Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete  
Hans Jørgen Vodsgaard, igazgató, Interfolk – Civil Társadalomért Egyesület 

Koppenhága, 2017. március 20. 

1. Alkalmazott módszertan 
Az összeállított kérdőívet lefordítottuk dánra és közzétettük az interneten online 
megválaszolható kérdőívként (Google űrlap). A kérdőívhez tartozó linket e-mailben küldtük 
meg, azonban később e-mailben is elküldtük a kérdőívet, mivel több személynek is 
nehézséget okozott az online kérdőív kitöltése. 

A felmérésben közreműködők 
A kérdőívet elküldtük Dánia 43 kulturális tanácsának, amelyek tagszervezeteiknek 
továbbküldték. Ezenkívül a kérdőívet megkapta 40 önkormányzat és 30 országos szervezet. 
A felmérés célját kísérőlevélben ismertettük. 

A kérdőív 
A kérdőív 6 részből állt, amely egyenként 10 zárt kérdést tartalmazott és lehetőséget kínált 
utólagos észrevételek megtételére is. A kérdések az alábbi területekre vonatkoztak: 

 A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái 

 A legjobb módszerek az új kulturális önkéntesek megszólítására és toborzására 

 A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára 

 Milyen támogatásra van szükségük az önkénteseknek a kulcsfontosságú partnerektől 

Lehetőség volt rá, de szükségtelennek tartottuk a kérdőív további kérdésekkel való 
kiegészítését. 

Az interjúk 
Hat személlyel készítettünk interjút, akik mind közreműködnek a Kulturális Tanácsok 
Országos Egyesületének egyik projektjében, amely Dánia déli részén valósul meg. A projekt 
célja kulturális önkéntesek felkészítése, képzése gyéren lakott területeken. Öt személy 
tanuló (képzésen részt vevő személy) ill. képzési szervezetek képviselője volt, a hatodik 
személy a helyi önkormányzat kultúráért felelős tisztségviselője volt, és mint ilyen 
kulcsfontosságú partnert képviselt. 
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2. Tanulók 

A felmérésben részt vevő tanulók státusza 
Az összesen 25 fő tanuló – 12 férfi és 13 nő (mindannyian dán állampolgárok) – mind egy-
egy helyi egyesület tagja volt a következő településeken: Fanø, Gladsaxe, Guldborgsund, 
Halsnæs, Høje Taastrup, København, Lemvig, Mariagerfjord, Rødovre, Slagelse, Svendborg, 
Tønder és Vejen. A helyi kulturális tanácsban való tagságuk mellett a tanulók a következő 
helyi egyesületekben is tagsággal rendelkeztek: Foreningen for Permanent Skulptur på 
Gedser Odde, Gedser foredragskreds, Gedser Fyrstival, Rødovre Lokal-historiske Forening, 
Brugergruppen ved Formidlingshuset Marinastationen, Gedser Odde and Gladsaxe 
Synfoniorkester. 

A tanulók életkora 
Nem meglepő módon a tanulók életkora meghaladta a 40 évet. Dániában a kultúra területén 
főként nők tevékenykednek, és feltehetően azért nagy a férfiak aránya, mert a kérdőívet a 
helyi kulturális tanácsok képviselőjének küldtük el, aki azt az elnökségnek továbbította, ahol 
viszont többségében férfiak vannak. 

Életkor Férfi Nő 
40–49 1 2 
50–59 2 4 
60–69 3 4 
70–79 3 1 
80–99 3 2 
 
Iskolai végzettség 
10 személy rendelkezett felsőfokú végzettséggel, 12 személy közepes időtartamú 
felsőoktatási végzettséggel, 1 személy középfokú végzettséggel, 2 személy általános iskolai 
végzettséggel rendelkezett. 

Foglalkozás 
Statisztikai adatokból tudjuk, hogy az önkéntesek – különösen, akik a kultúra területén 
működnek – általában az állami szektorból kerülnek ki, ezért meglepő, hogy a felmérésben 
részt vevő tanulók többsége a magánszektorból érkezett. Azonban az nem meglepő, hogy a 
válaszadó tanulók között nincsenek fiatalok (nappali tagozatos hallgatók). 

Foglalkozás Férfi Nő 
Magánszektor 6 5 
Állami szektor 0 2 
Civil társadalom 
(egyesületek) 

1 1 

Nappali tagozatos hallgató 0 0 
Nem dolgozó (nyugdíjas, 
stb.) 
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1. A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái 

Itt azokat a kulcskompetenciákat kívánjuk feltérképezni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy valaki jó 
kulturális önkéntesként tudjon működni. 

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a kulcskompetenciákkal 
kapcsolatos megállapításokat fontosnak, relevánsnak ahhoz, hogy 
kulturális önkéntesként sikeresen működjön?  

(Kérjük minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.)  N
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1.1 Az önkéntesnek tisztában kell lennie a kulturális tevékenységek 
hatásával a lakóhelyén és a környéken. 

 3 4 9 4 5 

1.2 A településen folyó tevékenységek között az önkéntesnek 
ismernie kell a helyi civil közösség tevékenységét. 

2 4 3 10 5 1 

1.3 
Az önkéntesnek ismernie kell a jó gyakorlatot arról, hogy a 
kulturális önkéntesség hogyan járul hozzá a civil részvétel, a 
közösségi kötődés és a helyi identitástudat erősítéséhez.  

  6 9 6 4 

1.4 
Az önkéntesnek ismernie kell az adott településen a kultúraközi 
szektorban az amatőr művészet, a kulturális örökség terén folyó 
önkéntes tevékenységet.   

 2 8 7 5 3 

1.5 
Az önkéntesnek ismernie kell a településen folyó egyéb önkéntes 
közösségi társadalmi, humanitárius, szociális munkát, ill. a 
sportegyesületek tevékenységét.  

 2 6 8 4 5 

1.6 
Az önkéntesnek erős szociális és kommunikációs készségekkel 
kell rendelkeznie, hogy a településen élő különböző társadalmi 
csoportokat meg tudja szólítani és be tudja vonni.  

 3 4 12 4 2 

1.7 
Az önkéntesnek erős tervező és szervező képességre van 
szüksége, hogy a településen folyó kultúraközi tevékenységet 
és rendezvényeket irányítani tudja.   

 2 5 6 4 8 

1.8 Az önkéntesnek gyakorlati tudással kell rendelkeznie a közösségi 
média és az internetes kommunikáció terén.  

 1 2 6 8 8 

1.9 
Az önkéntesnek megfelelő képességekkel kell rendelkeznie a 
források felkutatása, forrás-teremtés, szponzorok felkutatása, 
stb. terén.  

2  2 8 3 10 

1.10 
Az önkéntesnek ismernie kell a többi szereplőt, akik 
támogathatják, és/vagy közreműködhetnek a településen folyó 
kultúraközi tevékenységekben. 

3   8 4 10 

 Nyitott végű kérdések:  
Nevezzen meg olyan kompetenciákat, amelyek Ön szerint fontosak ahhoz, hogy valaki sikeres kulturális 
önkéntessé váljon. 
 

Nyitottság és elkötelezettség; együttműködési készség, rugalmasság, hálózat- és kapcsolatépítés, pénzügyi források 
ismerete és megteremtése; képzelőerő, helyismeret, megfontoltság, kitartás, a terület ismerete, jövőkép, integráló 
képesség, helyi kulturális életben való részvétel, kapcsolatrendszer, adott igények egymáshoz igazítása, részvétel a 
tudományos és társadalmi életben, minőségérzék, tisztelet.  

A férfiak és nők által adott válaszok nem mutatnak túl sok eltérést, de a nők gyakrabban említenek olyan szociális 
kompetenciákat, mint az együttműködésre és a társadalmi integrációra való képesség, míg a férfiak nagyobb 
hangsúlyt fektetnek a források megteremtéséhez szükséges képességekre.  
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2. A legjobb módszerek új kulturális önkéntesek toborzására és alkalmazására 

Itt azt kívánjuk feltérképezni, milyen az önkéntesek felkutatásának, toborzásának kulturális egyesületek 
által alkalmazható jó gyakorlata.   

Értékelje az önkéntesek toborzásával kapcsolatos állításokat 

Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek felkutatásával és toborzásával 
kapcsolatos megállapításokat fontosnak, relevánsnak a kulturális önkéntesség ügyének 
előmozdítására?  (Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) N
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2.1 
A kulturális szervezeteknek jól szerkesztett prezentációs anyagokkal 
kell rendelkezniük, amelyek bemutatják a kulturális önkéntesek 
lehetséges feladatait.   

2 4 5 5 7 2 

2.2 
A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy az önkéntes 
tevékenység a helyi közösség és a közjó szempontjából milyen 
fontos (idealisztikus vonzerő). 

 2 4 6 10 3 

2.3 
A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy feladatainak 
ellátása során az önkéntes közösségi kapcsolati hálója megerősödik 
(társadalmi vonzerő)  

  4 9 9 3 

2.4 

A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy az önkéntes 
feladatok, a külön képzések, mentorálás, stb. révén az önkéntes 
személyes kompetenciái fejlődnek, önéletrajza gazdagodik 
(személyes karrier vonzerő). 

 3 5 7 8 2 

2.5 
Kulturális önkénteseket leginkább hagyományos közzétételi 
módokkal lehet toborozni, a helyi hírközlő médiában, üzletek, 
könyvtárak és művelődési házak hirdető tábláin.  

3 3 8 4 4 3 

2.6 
Kulturális önkénteseket a leginkább az új közösségi média 
segítségével lehet toborozni, ehhez a kulturális egyesületek 
kulcsemberei a saját közösségi hálójukat használják.  

  6 10 6 3 

2.7 
Kulturális önkéntesek toborzásának legjobb módja, ha a helyi 
önkéntes kulturális egyesületek kulcsemberei a saját címlistájukat és 
kapcsolati hálójukat használják.   

 5 8 3 6 3 

2.8 
A legjobb módszer, ha más, helyi civil szervezeteket vonunk be a 
toborzásba, mert ezzel új csoportokkal építünk kapcsolatokat, akik 
érdeklődhetnek a kulturális munka iránt. 

 3 9 7 4 2 

2.9 
Az új önkéntesek toborzása érdekében a kulturális szervezetek 
adjanak meg egy kapcsolattartó személyt, akit az érdeklődők 
telefonon v. e-mailben megkereshetnek. 

  6 8 6 5 

2.10 Első lépésként az új önkénteseket toborzó kulturális szervezetek 
hozzanak létre a honlapjukon egy online jelentkezési lapot.  

 7 4 6 4 4 

Nyitott végű kérdések:  

Fogalmazzon meg további szempontokat, amennyiben lényegesnek tartja: 
 

Tudásmegosztás; megszólítás és tájékoztatás; a tevékenység fontosságának ismertetése; kötetlen találkozók; 
közösségi média; rendezvények; személyes kapcsolatok; beszélgetés az önkéntes munkáról, pozitívumok kiemelése; 
az önkéntes munka értéke az egyén számára. 
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3. A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára 

Itt azt kívánjuk feltérképezni, hogy milyen a jó képzési program a feladatot vállaló, vagy feladatot vállalni 
szándékozó kulturális önkéntesek számára.  

Értékelje az önkéntesek képzési programjaira vonatkozó állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek képzési programjaival 
kapcsolatos megállapításokat a kulturális önkéntesség helyi elterjesztése 
szempontjából fontosnak, relevánsnak?  

(Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) Eg
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3.1 
Az önkénteseknek meg kell tanulniuk felismerni és értékelni a 
kulturális önkéntesség szempontjából saját kulcskompetencia 
profiljukat (erősségek és gyengeségek). 

 4 7 7 3 3 

3.2 
Az önkénteseknek meg kell tanulni megfogalmazni, hogy milyen külön 
képzésekre van szükségük, mik a prioritásaik a szükséges 
kompetenciák megszerzésében.  

 3 5 9 5 3 

3.3 
Az önkénteseknek fel kell mérni és meg kell érteni, mik a főbb 
kihívások a nagyobb városok felé való elvándorlás 
megakadályozásában. 

 3 7 7 8  

3.4 
Az önkénteseknek meg kell érteni és tisztán, érvekkel alátámasztva 
kell tudni, hogy az önkéntes kulturális egyesületek és önkénteseik 
miért képesek a helyzeten változtatni. 

 3 6 8 7 1 

3.5 
Az önkénteseknek tudniuk kell, hogy a gazdagodó kulturális 
tevékenység pozitív kapcsolatban áll a civil részvétel, a közösségi 
kötődés, a helyi identitástudat erősödésével.  

 4 5 7 9  

3.6 
Az önkénteseknek ismerniük kell a helyi önkéntes kulturális 
egyesületek főbb tevékenységeit és a helyi közösségek egyéb 
szervezeteivel való kölcsönhatásukat.  

 2 5 9 9  

3.7 Az önkéntesnek tudnia kell, milyen egyéb – társadalmi, humanitárius, 
szociális, sportegyesületi – önkéntes munka folyik a településen.  

 3 9 8 5  

3.8 Az önkéntesnek jó képességekkel kell rendelkeznie a források 
felkutatása, forrás-teremtés, szponzorok felkutatása, stb. terén.  

 2 7 5 7 4 

3.9 Az önkéntesnek erős gyakorlati készséggel kell rendelkeznie a 
közösségi média használata és az internetes kommunikáció terén.  

 4 4 6 7 4 

3.10 
Az önkéntesnek erős projekt vezetői képességre van szüksége, hogy 
a településen folyó kultúraközi tevékenységet és rendezvényeket 
tervezni és irányítani tudja. 

 3 6 7 5 4 

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg olyan elemeket, amelyek Ön szerint fontosak a kulturális önkéntesek képzési programjában 
 

Pénzügyi források megteremtése; együttműködés különféle egyesületekkel; csapatépítés; pozitív irányítóképesség; 
rendezvényszervezés; tervezés. 
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4. Milyen támogatásra van szükségük az önkénteseknek a kulcsfontosságú 
partnerektől?  
Itt azt kívánjuk tisztázni, hogy a helyi önkéntes kulturális szervezetek részéről milyen támogatás szükséges 
az önkéntesek számára. 

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a szükséges támogatással kapcsolatos 
állításokat a kulturális önkéntesség elterjesztése szempontjából fontosnak, 
relevánsnak? (Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) N
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4.1 Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a költségigényes 
tevékenységek finanszírozásához szükséges források előteremtésében.   3 4 8 8 2 

4.2 Az önkénteseknek segítségre van szükségük a könyvelés, a kifizetések 
és a tevékenységekkel kapcsolatos elszámolások bonyolítása terén.     4 5 6 10  

4.3 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége némely praktikus feladat 
megoldásában, mint pl. terem bérlése, PR és egyéb szóróanyagok 
készítése.  

 5 4 9 8  

4.4 
Az (új) önkéntesnek némi személyes felkészítésre, mentorálásra van 
szüksége tapasztaltabb kulturális önkéntesek, vagy egyéb önkéntes 
szervezetek vezetői, tanácsadói részéről.  

 3 4 7 10 1 

4.5 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége a helyi hatóságokkal való 
kapcsolatfelvételnél, a megcélzott megállapodások és az önkormányzat 
támogatásának megnyerésében.  

 5 7 7 6 1 

4.6 

Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a helyi kulturális 
intézményekkel való kapcsolatfelvétel és a konkrét tevékenységekkel 
kapcsolatos együttműködési, támogatási megállapodások megkötése 
terén.  

 2 9 6 7 1 

4.7 

Az önkéntes segítségre szorul a helyi üzleti, kereskedelmi 
szervezetekkel, az idegenforgalmi irodával, a helyi médiával való 
kapcsolatfelvétel, a megcélzott támogatás és együttműködés elérése 
terén.  

 5 6 4 6 4 

4.8 
Az önkéntes támogatást igényel egyéb településeken működő hasonló 
kezdeményezésekkel való kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere, kölcsönös 
tanítás terén.  

 6 6 4 6 3 

4.9 
Az önkéntes segítségre szorul, hogy megtalálja és kapcsolatba kerüljön 
a terület legjobb, országosan ismert szakértőivel, előadóival, 
tanácsadóival. 

 3 4 4 7 7 

4.10 
Az önkéntes támogatást igényel az eredmények településen kívüli 
partnerszervezetek közötti, valamint országos körben való hatékony 
promóciójában, terjesztésében.  

 5 4 5 6 5 

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg további területeket, ahol a helyi kulturális szervezetek támogatása fontos lehet kulturális 
önkéntesek számára. 
 

Nagyobb rugalmasság az illetékesek részéről, ha egy kezdeményezés a támogatási programok, stb. 
feltételrendszeréhez nem illeszkedik; a helyi önkormányzatok kulturális osztályának támogatása, “edzőtárs” segítsége az 
önkormányzattal való együttműködésben; az együttműködésben az erősebb szervezet támogassa a gyengébbet; 
szponzoráció a helyi bankoktól, szupermarketektől, stb., az önkormányzat támogassa a helyi gazdaságot; az 
együttműködésre való nyitottság és hajlandóság a közintézmények (iskolák, múzeumok, stb.) részéről; a helyi 
politikusok a számukra fontos rendezvényeken megjelennek; általános tisztelet és elismerés megadása; 
tudásmegosztás, nyitottság, intuíció; önkormányzat és egyesületek intézményközi együttműködése; meglévő 
lehetőségekre való alapozás; támogatás a médiával való kapcsolattartásban, a tapasztalatcsere és nyilvánosság 
segítése; marketing és forrásteremtés; közös találkozók; példamutatás.  
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3. Képzési ellátók 

A felmérésben részt vevő képzési ellátók státusza 
A képzési ellátók képviselői – összesen 9 férfi és 16 nő (mindannyian dán állampolgárok) –
közül mindenki vagy alkalmazottként, vagy elnökségi tagként egy-egy országos egyesületből 
került ki. 

A képviselt országos szervezetek a következők voltak: Amatørernes Kunst og Kultur Samråd 
(AKKS), Kulturhusene i Danmark (KHID), Kulturelle Samråd i Danmark (KSD), Dansk   
Lokalhistorisk Forening (DLF), Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF),       
Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger and Sammenslutningen af 
Museumsforeninger i Danmark. 

Tanulók életkora 
Életkor Férfi Nő 

40 - 49 2 4 

50 - 59 4 5 

60 – 69 2 4 

70 - 79 1 3 

80 - 99   

Iskolai végzettség 
A képzési ellátók képviselői közül 15 személy felsőfokú, 8 személy közepes időtartamú 
felsőoktatási, 1 személy általános iskolai végzettséggel rendelkezett, míg egy személy 
tanulói státuszban volt (képzésen vett részt).  

 

Foglalkozás 
A legtöbben a civil szektort képviselték, ami nem meglepő, mivel országos egyesületek 
alkalmazottai, ill. elnökségi tagjai voltak a válaszadók. 

Foglalkozás Férfi  Nő 

Magánszektor   

Állami szektor 2 1 

Civil társadalom (egyesületek)  5 16 

Nappali tagozatos hallgató   

Nem dolgozó (nyugdíjas, stb.) 2 2 
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1. Kulcskompetenciák a képzési ellátók szerint 

 

1. A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái  

Itt azokat a kulcskompetenciákat kívánjuk feltérképezni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy valaki jó 
kulturális önkéntesként tudjon működni.  

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a kulcskompetenciákkal 
kapcsolatos megállapításokat fontosnak, relevánsnak ahhoz, hogy 
kulturális önkéntesként sikeresen működjön?  

(Kérjük minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.)  N
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1.1 Az önkéntesnek tisztában kell lennie a kulturális tevékenységek 
hatásával a lakóhelyén és a környéken. 

   25   

1.2 A településen folyó tevékenységek között az önkéntesnek 
ismernie kell a helyi civil közösség tevékenységét. 

   25   

1.3 
Az önkéntesnek ismernie kell a jó gyakorlatot arról, hogy a 
kulturális önkéntesség hogyan járul hozzá a civil részvétel, a 
közösségi kötődés és a helyi identitástudat erősítéséhez.  

  25    

1.4 
Az önkéntesnek ismernie kell az adott településen a kultúraközi 
szektorban az amatőr művészet, a kulturális örökség terén folyó 
önkéntes tevékenységet.   

   12 13  

1.5 
Az önkéntesnek ismernie kell a településen folyó egyéb 
önkéntes közösségi társadalmi, humanitárius, szociális munkát, 
ill. a sportegyesületek tevékenységét.  

  12  13  

1.6 
Az önkéntesnek erős szociális és kommunikációs készségekkel 
kell rendelkeznie, hogy a településen élő különböző társadalmi 
csoportokat meg tudja szólítani és be tudja vonni.  

   12 6 7 

1.7 
Az önkéntesnek erős tervező és szervező képességre van 
szüksége, hogy a településen folyó kultúraközi tevékenységet 
és rendezvényeket irányítani tudja.   

  7 18   

1.8 Az önkéntesnek gyakorlati tudással kell rendelkeznie a 
közösségi média és az internetes kommunikáció terén.  

 1 6 18   

1.9 
Az önkéntesnek megfelelő képességekkel kell rendelkeznie a 
források felkutatása, forrás-teremtés, szponzorok felkutatása, 
stb. terén.  

  3 22   

1.10 
Az önkéntesnek ismernie kell a többi szereplőt, akik 
támogathatják, és/vagy közreműködhetnek a településen folyó 
kultúraközi tevékenységekben. 

  3 22   

 Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg olyan kompetenciákat, amelyek Ön szerint fontosak ahhoz, hogy valaki sikeres kulturális 
önkéntessé váljon. 
 

Idő; kapcsolati háló; lelkesedés; elkötelezettség; kitartás. 
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2. A legjobb módszerek új kulturális önkéntesek toborzására és alkalmazására 

Itt azt kívánjuk feltérképezni, milyen az önkéntesek felkutatásának, toborzásának kulturális egyesületek 
által alkalmazható jó gyakorlata.   

Értékelje az önkéntesek toborzásával kapcsolatos állításokat 

Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek felkutatásával és toborzásával 
kapcsolatos megállapításokat fontosnak, relevánsnak a kulturális önkéntesség ügyének 
előmozdítására?  (Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) N
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2.1 
A kulturális szervezeteknek jól szerkesztett prezentációs anyagokkal 
kell rendelkezniük, amelyek bemutatják a kulturális önkéntesek 
lehetséges feladatait.  

 5 9 5 6  

2.2 
A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy az önkéntes 
tevékenység a helyi közösség és a közjó szempontjából milyen 
fontos (idealisztikus vonzerő). 

3   11 11  

2.3 
A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy feladatainak 
ellátása során az önkéntes közösségi kapcsolati hálója megerősödik 
(társadalmi vonzerő)  

  1 12 12  

2.4 

A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy az önkéntes 
feladatok, a külön képzések, mentorálás, stb. révén az önkéntes 
személyes kompetenciái fejlődnek, önéletrajza gazdagodik 
(személyes karrier vonzerő). 

 2 2 2 19  

2.5 
Kulturális önkénteseket leginkább hagyományos közzétételi 
módokkal lehet toborozni, a helyi hírközlő médiában, üzletek, 
könyvtárak és művelődési házak hirdető tábláin.  

 2 3 20   

2.6 
Kulturális önkénteseket a leginkább az új közösségi média 
segítségével lehet toborozni, ehhez a kulturális egyesületek 
kulcsemberei a saját közösségi hálójukat használják.  

  20 3 2  

2.7 
Kulturális önkéntesek toborzásának legjobb módja, ha a helyi 
önkéntes kulturális egyesületek kulcsemberei a saját címlistájukat és 
kapcsolati hálójukat használják.   

  2 20 2 1 

2.8 
A legjobb módszer, ha más, helyi civil szervezeteket vonunk be a 
toborzásba, mert ezzel új csoportokkal építünk kapcsolatokat, akik 
érdeklődhetnek a kulturális munka iránt. 

 2 2 20  1 

2.9 
Az új önkéntesek toborzása érdekében a kulturális szervezetek 
adjanak meg egy kapcsolattartó személyt, akit az érdeklődők 
telefonon v. e-mailben megkereshetnek. 

 1  12 12  

2.10 Első lépésként az új önkénteseket toborzó kulturális szervezetek 
hozzanak létre a honlapjukon egy online jelentkezési lapot.  

 23  1  1 

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg néhány módszert, amelyek a képzési ellátók szempontjából fontosak a kulturális önkéntesek 
toborzására.: 
 

A kiindulási pont az önkéntes érdeklődési köre és képessége6készsége; személyes kapcsolatok; jó társas 
környezet; kulturális közös nevező; nyugdíjba vonultak felé irányuló törekvések; meghívás összejövetelekre, a 
kisebb településeken élők ismerik egymást; megszólítás és tájékoztatás. 
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3. A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára 

Itt azt kívánjuk feltérképezni, hogy milyen a jó képzési program a feladatot vállaló, vagy feladatot vállalni 
szándékozó kulturális önkéntesek számára.  

Értékelje az önkéntesek képzési programjaira vonatkozó állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek képzési programjaival 
kapcsolatos megállapításokat a kulturális önkéntesség helyi elterjesztése 
szempontjából fontosnak, relevánsnak?  

(Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) Eg
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3.1 
Az önkénteseknek meg kell tanulniuk felismerni és értékelni a 
kulturális önkéntesség szempontjából saját kulcskompetencia 
profiljukat (erősségek és gyengeségek). 

 2 20 3   

3.2 
Az önkénteseknek meg kell tanulni megfogalmazni, hogy milyen külön 
képzésekre van szükségük, mik a prioritásaik a szükséges 
kompetenciák megszerzésében.  

  20 2 3  

3.3 
Az önkénteseknek fel kell mérni és meg kell érteni, mik a főbb 
kihívások a nagyobb városok felé való elvándorlás 
megakadályozásában. 

 1 20  4  

3.4 
Az önkénteseknek meg kell érteni és tisztán, érvekkel alátámasztva 
kell tudni, hogy az önkéntes kulturális egyesületek és önkénteseik 
miért képesek a helyzeten változtatni. 

 11 11 2 1  

3.5 
Az önkénteseknek tudniuk kell, hogy a gazdagodó kulturális 
tevékenység pozitív kapcsolatban áll a civil részvétel, a közösségi 
kötődés, a helyi identitástudat erősödésével.  

 11 11 2 1  

3.6 
Az önkénteseknek ismerniük kell a helyi önkéntes kulturális 
egyesületek főbb tevékenységeit és a helyi közösségek egyéb 
szervezeteivel való kölcsönhatásukat.  

  12 12 1  

3.7 Az önkéntesnek tudnia kell, milyen egyéb – társadalmi, humanitárius, 
szociális, sportegyesületi – önkéntes munka folyik a településen.  

  122 12  1 

3.8 Az önkéntesnek jó képességekkel kell rendelkeznie a források 
felkutatása, forrás-teremtés, szponzorok felkutatása, stb. terén.  

  11 1 12 1 

3.9 Az önkéntesnek erős gyakorlati készséggel kell rendelkeznie a 
közösségi média használata és az internetes kommunikáció terén.  

  23  1 1 

3.10 
Az önkéntesnek erős projekt vezetői képességre van szüksége, hogy 
a településen folyó kultúraközi tevékenységet és rendezvényeket 
tervezni és irányítani tudja. 

  1 22 1 1 

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg olyan elemeket, amelyek Ön szerint fontosak a kulturális önkéntesek képzési programjában 
 

 Annál jobb, minél gyakorlatiasabb és hasznosabb; jogi ismeretek, például tűzvédelmi szabályok, biztosítás, 
higiénia, építési szabályok; készségfejlesztés a forrásszervezés, forrásteremetés, szponzorok felkutatása, stb. 
terén; a közösségi média és az internetes kommunikációhoz szükséges készségek fejlesztése; kultúraközi 
tevékenységek és rendezvények megvalósításához szükséges szervezési (projekt-koordinátori) készségek 
fejlesztése; forrásszerzés; könyvelési ismeretek.  
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4. Milyen támogatásra van szükségük az önkénteseknek a kulcsfontosságú 
partnerektől?  

Itt azt kívánjuk tisztázni, hogy a helyi önkéntes kulturális szervezetek részéről milyen támogatás 
szükséges az önkéntesek számára. 

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a szükséges támogatással kapcsolatos 
állításokat a kulturális önkéntesség elterjesztése szempontjából fontosnak, 
relevánsnak? (Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) 
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4.1 
Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a költségigényes 
tevékenységek finanszírozásához szükséges források 
előteremtésében.  

   11 1  

4.2 
Az önkénteseknek segítségre van szükségük a könyvelés, a 
kifizetések és a tevékenységekkel kapcsolatos elszámolások 
bonyolítása terén.    

1   1 1  

4.3 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége némely praktikus feladat 
megoldásában, mint pl. terem bérlése, PR és egyéb szóróanyagok 
készítése.  

 1  1 1  

4.4 
Az (új) önkéntesnek némi személyes felkészítésre, mentorálásra van 
szüksége tapasztaltabb kulturális önkéntesek, vagy egyéb önkéntes 
szervezetek vezetői, tanácsadói részéről.  

   11 1  

4.5 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége a helyi hatóságokkal való 
kapcsolatfelvételnél, a megcélzott megállapodások és az 
önkormányzat támogatásának megnyerésében.  

  11  1  

4.6 

Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a helyi kulturális 
intézményekkel való kapcsolatfelvétel és a konkrét tevékenységekkel 
kapcsolatos együttműködési, támogatási megállapodások megkötése 
terén.  

  111    

4.7 

Az önkéntes segítségre szorul a helyi üzleti, kereskedelmi 
szervezetekkel, az idegenforgalmi irodával, a helyi médiával való 
kapcsolatfelvétel, a megcélzott támogatás és együttműködés elérése 
terén.  

  111    

4.8 
Az önkéntes támogatást igényel egyéb településeken működő 
hasonló kezdeményezésekkel való kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere, 
kölcsönös tanítás terén.  

  1 11   

4.9 
Az önkéntes segítségre szorul, hogy megtalálja és kapcsolatba 
kerüljön a terület legjobb, országosan ismert szakértőivel, előadóival, 
tanácsadóival. 

   111   

4.10 
Az önkéntes támogatást igényel az eredmények településen kívüli 
partnerszervezetek közötti, valamint országos körben való 
hatékony promóciójában, terjesztésében.  

  1 11   

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg további területeket, ahol a képzési ellátók támogatása fontos lehet kulturális önkéntesek 
számára. 
 

Nagyon fontos a projekt önkormányzati támogatása; az önkéntesek hasznára van a helyi hatóságokkal és más 
kulcsfontosságú szereplővel kapcsolatos minden tapasztalat és közvetlen kontaktus; a helyi hatóságokkal és 
egyéb szereplőkkel való közvetlen kapcsolatfelvétel segítése; példaképek felmutatása. 
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4. Kulcsfontosságú partnerek 

A felmérésben részt vevő kulcsfontosságú partnerek státusza  
Egy személy kivételével az összes kulcsfontosságú partner – 8 férfi és 9 nő (mindannyian 
dán állampolgárok) – önkormányzati alkalmazásban állt. Egy személy kurátorként dolgozott 
az egyik múzeumban (Dániában minden múzeumban dolgoznak önkéntesek.) 

A felmérésbe bevont önkormányzatok: København, Rødovre, Slagelse, Mariagerfjord, Vejen, 
Lemvig és Guldborgsund. A múzeum Aalborgban található. 

Sajnos nem sikerült 25 kulcsfontosságú partnerrel elvégeznünk a felmérést. 

Kulcspartnerek életkora 
Életkor Férfi Nő 

40 - 49 2 5 

50 - 59 4 3 

60 – 69 2 1 

70 - 79   

80 - 99   

Iskolai végzettség 
16 válaszadó felsőfokú, 1 személy közepes időtartamú felsőoktatási végzettséggel 
rendelkezett. 

 

Foglalkozás 
Minden válaszadó az állami szektorban állt foglalkoztatásban. 

Foglalkozás Férfi Nő 

Magánszektor   

Állami szektor 8 9 

Civil társadalom (egyesületek)   

Nappali tagozatos hallgató   

Nem dolgozó (nyugdíjas, stb.)   
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1. A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái 

Itt azokat a kulcskompetenciákat kívánjuk feltérképezni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy valaki jó 
kulturális önkéntesként tudjon működni.  

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a kulcskompetenciákkal 
kapcsolatos megállapításokat fontosnak, relevánsnak ahhoz, hogy 
kulturális önkéntesként sikeresen működjön?  

(Kérjük minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.)  N
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1.1 Az önkéntesnek tisztában kell lennie a kulturális 
tevékenységek hatásával a lakóhelyén és a környéken. 1   13 3  

1.2 A településen folyó tevékenységek között az önkéntesnek 
ismernie kell a helyi civil közösség tevékenységét. 1   12 4  

1.3 
Az önkéntesnek ismernie kell a jó gyakorlatot arról, hogy a 
kulturális önkéntesség hogyan járul hozzá a civil részvétel, a 
közösségi kötődés és a helyi identitástudat erősítéséhez.  

1  1 12 2  

1.4 
Az önkéntesnek ismernie kell az adott településen a 
kultúraközi szektorban az amatőr művészet, a kulturális 
örökség terén folyó önkéntes tevékenységet.   

1   8 8  

1.5 
Az önkéntesnek ismernie kell a településen folyó egyéb 
önkéntes közösségi társadalmi, humanitárius, szociális 
munkát, ill. a sportegyesületek tevékenységét.  

1  1 7 7  

1.6 

Az önkéntesnek erős szociális és kommunikációs 
készségekkel kell rendelkeznie, hogy a településen élő 
különböző társadalmi csoportokat meg tudja szólítani és be 
tudja vonni.  

1   7 9  

1.7 
Az önkéntesnek erős tervező és szervező képességre van 
szüksége, hogy a településen folyó kultúraközi 
tevékenységet és rendezvényeket irányítani tudja.   

1   7 9  

1.8 Az önkéntesnek gyakorlati tudással kell rendelkeznie a 
közösségi média és az internetes kommunikáció terén.     14 1 2 

1.9 
Az önkéntesnek megfelelő képességekkel kell rendelkeznie a 
források felkutatása, forrás-teremtés, szponzorok felkutatása, 
stb. terén.  

  7 8 1 1 

1.10 
Az önkéntesnek ismernie kell a többi szereplőt, akik 
támogathatják, és/vagy közreműködhetnek a településen folyó 
kultúraközi tevékenységekben. 

  1 14 1 1 

 Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg olyan kompetenciákat, amelyek Ön szerint fontosak ahhoz, hogy valaki sikeres kulturális 
önkéntessé váljon. 
 

Rugalmasság; rálátás a témára; forrásszervezés; minőség iránti igényesség;  együttműködési készség; tisztelet; kitartás; vállakozói 
szellem. 
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2. A legjobb módszerek új kulturális önkéntesek toborzására és alkalmazására 

Itt azt kívánjuk feltérképezni, milyen az önkéntesek felkutatásának, toborzásának kulturális egyesületek 
által alkalmazható jó gyakorlata.   

Értékelje az önkéntesek toborzásával kapcsolatos állításokat 

Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek felkutatásával és toborzásával 
kapcsolatos megállapításokat fontosnak, relevánsnak a kulturális önkéntesség 
ügyének előmozdítására?  (Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg 
egy választ.) N
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2.1 
A kulturális szervezeteknek jól szerkesztett prezentációs 
anyagokkal kell rendelkezniük, amelyek bemutatják a kulturális 
önkéntesek lehetséges feladatait.   

 6 5  6  

2.2 
A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy az 
önkéntes tevékenység a helyi közösség és a közjó 
szempontjából milyen fontos (idealisztikus vonzerő). 

 1 8  8  

2.3 
A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy 
feladatainak ellátása során az önkéntes közösségi kapcsolati 
hálója megerősödik (társadalmi vonzerő)  

 1 7 8 1  

2.4 

A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy az 
önkéntes feladatok, a külön képzések, mentorálás, stb. révén az 
önkéntes személyes kompetenciái fejlődnek, önéletrajza 
gazdagodik (személyes karrier vonzerő). 

 1 8 8  1 

2.5 
Kulturális önkénteseket leginkább hagyományos közzétételi 
módokkal lehet toborozni, a helyi hírközlő médiában, üzletek, 
könyvtárak és művelődési házak hirdető tábláin.  

 8  7 1 1 

2.6 
Kulturális önkénteseket a leginkább az új közösségi média 
segítségével lehet toborozni, ehhez a kulturális egyesületek 
kulcsemberei a saját közösségi hálójukat használják.  

 1 1 7 8  

2.7 
Kulturális önkéntesek toborzásának legjobb módja, ha a helyi 
önkéntes kulturális egyesületek kulcsemberei a saját 
címlistájukat és kapcsolati hálójukat használják.   

 1  7 8 1 

2.8 
A legjobb módszer, ha más, helyi civil szervezeteket vonunk 
be a toborzásba, mert ezzel új csoportokkal építünk 
kapcsolatokat, akik érdeklődhetnek a kulturális munka iránt. 

 7 8 1  1 

2.9 
Az új önkéntesek toborzása érdekében a kulturális szervezetek 
adjanak meg egy kapcsolattartó személyt, akit az érdeklődők 
telefonon v. e-mailben megkereshetnek. 

 1  8 7 1 

2.10 Első lépésként az új önkénteseket toborzó kulturális szervezetek 
hozzanak létre a honlapjukon egy online jelentkezési lapot.   8  11 1  

Nyitott végű kérdések:  

Fogalmazzon meg további szempontokat, amennyiben lényegesnek tartja: 
 

Önkéntességgel kapcsolatos ismeretek; az önkéntes érdeklődési körére és készségeire való alapozás; pozitív 
közösség; jó kommunikáció; széles látókör helyi ügyekben; sajtómegjelenés.  
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3. A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára 

Itt azt kívánjuk feltérképezni, hogy milyen a jó képzési program a feladatot vállaló, vagy feladatot vállalni 
szándékozó kulturális önkéntesek számára.  

Értékelje az önkéntesek képzési programjaira vonatkozó állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek képzési programjaival 
kapcsolatos megállapításokat a kulturális önkéntesség helyi elterjesztése 
szempontjából fontosnak, relevánsnak?  

(Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) Eg
yá

lta
lá

n 
ne

m
 

fo
nt

os
 

Ke
vé

ss
é 

fo
nt

os
 

Kö
ze

pe
se

n 
fo

nt
os

 

N
ag

yo
n 

fo
nt

os
 

R
en

dk
ív

ül
 fo

nt
os

 

 N
em

 tu
do

m
 

3.1 
Az önkénteseknek meg kell tanulniuk felismerni és értékelni a 
kulturális önkéntesség szempontjából saját kulcskompetencia 
profiljukat (erősségek és gyengeségek). 

 2 20 3   

3.2 
Az önkénteseknek meg kell tanulni megfogalmazni, hogy milyen külön 
képzésekre van szükségük, mik a prioritásaik a szükséges 
kompetenciák megszerzésében.  

  20 2 3  

3.3 
Az önkénteseknek fel kell mérni és meg kell érteni, mik a főbb 
kihívások a nagyobb városok felé való elvándorlás 
megakadályozásában. 

 1 20  4  

3.4 
Az önkénteseknek meg kell érteni és tisztán, érvekkel alátámasztva 
kell tudni, hogy az önkéntes kulturális egyesületek és önkénteseik 
miért képesek a helyzeten változtatni. 

 11 11 2 1  

3.5 
Az önkénteseknek tudniuk kell, hogy a gazdagodó kulturális 
tevékenység pozitív kapcsolatban áll a civil részvétel, a közösségi 
kötődés, a helyi identitástudat erősödésével.  

 11 11 2 1  

3.6 
Az önkénteseknek ismerniük kell a helyi önkéntes kulturális 
egyesületek főbb tevékenységeit és a helyi közösségek egyéb 
szervezeteivel való kölcsönhatásukat.  

  12 12 1  

3.7 Az önkéntesnek tudnia kell, milyen egyéb – társadalmi, humanitárius, 
szociális, sportegyesületi – önkéntes munka folyik a településen.    122 12  1 

3.8 Az önkéntesnek jó képességekkel kell rendelkeznie a források 
felkutatása, forrás-teremtés, szponzorok felkutatása, stb. terén.    11 1 12 1 

3.9 Az önkéntesnek erős gyakorlati készséggel kell rendelkeznie a 
közösségi média használata és az internetes kommunikáció terén.    23  1 1 

3.10 
Az önkéntesnek erős projekt vezetői képességre van szüksége, hogy 
a településen folyó kultúraközi tevékenységet és rendezvényeket 
tervezni és irányítani tudja. 

  1 22 1 1 

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg olyan elemeket, amelyek Ön szerint fontosak a kulturális önkéntesek képzési programjában 
 

Közösségi média, internet ismerete; projektmenedzsment; forrásszervezés; jogi ismeretek: tűzvédelmi 
előírások, építési szabályok, KODA, biztosítás, higiénia; kommunikáció; szervezés; utánkövetés. 
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4. Milyen támogatásra van szükségük az önkénteseknek a kulcsfontosságú 
partnerektől?  
Itt azt kívánjuk tisztázni, hogy a helyi önkéntes kulturális szervezetek részéről milyen támogatás 
szükséges az önkéntesek számára. 

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a szükséges támogatással 
kapcsolatos állításokat a kulturális önkéntesség elterjesztése 
szempontjából fontosnak, relevánsnak?  

 (Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) N
ag

yo
n 

cs
ek

él
y 

m
ér

té
kb

en
 

Ki
sm

ér
té

kb
en

 

Bi
zo

ny
os

 m
ér

té
ki

g 

N
ag

ym
ér

té
kb

en
 

Ig
en

 n
ag

y 
 

m
ér

té
kb

en
 

N
em

 tu
do

m
 

4.1 
Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a költségigényes 
tevékenységek finanszírozásához szükséges források 
előteremtésében.  

   16 1  

4.2 
Az önkénteseknek segítségre van szükségük a könyvelés, a 
kifizetések és a tevékenységekkel kapcsolatos elszámolások 
bonyolítása terén.    

5   6 6  

4.3 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége némely praktikus feladat 
megoldásában, mint pl. terem bérlése, PR és egyéb szóróanyagok 
készítése.  

 5  6 6  

4.4 
Az (új) önkéntesnek némi személyes felkészítésre, mentorálásra 
van szüksége tapasztaltabb kulturális önkéntesek, vagy egyéb 
önkéntes szervezetek vezetői, tanácsadói részéről.  

   16 1  

4.5 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége a helyi hatóságokkal 
való kapcsolatfelvételnél, a megcélzott megállapodások és az 
önkormányzat támogatásának megnyerésében.  

  16  1  

4.6 

Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a helyi kulturális 
intézményekkel való kapcsolatfelvétel és a konkrét 
tevékenységekkel kapcsolatos együttműködési, támogatási 
megállapodások megkötése terén.  

  17    

4.7 

Az önkéntes segítségre szorul a helyi üzleti, kereskedelmi 
szervezetekkel, az idegenforgalmi irodával, a helyi médiával való 
kapcsolatfelvétel, a megcélzott támogatás és együttműködés 
elérése terén.  

  17    

4.8 
Az önkéntes támogatást igényel egyéb településeken működő 
hasonló kezdeményezésekkel való kapcsolatfelvétel, 
tapasztalatcsere, kölcsönös tanítás terén.  

  1 16   

4.9 
Az önkéntes segítségre szorul, hogy megtalálja és kapcsolatba 
kerüljön a terület legjobb, országosan ismert szakértőivel, 
előadóival, tanácsadóival. 

   17   

4.10 
Az önkéntes támogatást igényel az eredmények településen kívüli 
partnerszervezetek közötti, valamint országos körben való hatékony 
promóciójában, terjesztésében.  

  1 16   

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg további területeket, ahol a helyi kulturális szervezetek támogatása fontos lehet kulturális 
önkéntesek számára. 
 

Helyi hatóságokkal és egyéb szereplőkkel való közvetlen kapcsolattartás segítése; nagyon fontos, hogy az 
önkormányzat támogassa a projektet; strukturált közös találkozók; képzés az együttműködés, szervezés és 
utánkövetés területén; az önkormányzat anyagi támogatása.  
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A kérdőívvel kapcsolatos megjegyzések  

Amennyiben kritikai v. egyéb észrevételei vannak a kérdőívvel kapcsolatban, vagy a válaszait kívánja megmagyarázni, 
kérjük, töltse ki a következő mezőket. 

Általános megjegyzések: 

Elég “nehéz” volt a válaszadás. 

Néhány kérdésre nehéz volt választ adni. Ha a “legjobb világért “ dolgozunk, valóban rendkívül tájékozottnak és 
felkészültnek kell lennünk, és akkor mindenre tudjuk a helyes választ. De kevesebb is megteszi, különben csak az “elítnek“ 
lesz lehetősége a részvételre. Mindenkinek biztosítani kell az önkéntes munka lehetőségét, mindenki hoz valamit. És nem 
mindenki szeretne képzésen részt venni. De ez nem derül ki a válaszokból. 

Túl tudományos 

Örülök, hogy helyet hagytak az észrevételeknek. Úgy érzem, hogy a felmérésből hiányzik valami lényeges, bár nem tudom, 
pontosan, mi.  Valami, ami a motivációval, identitásformálással, az egyéni felelősségvállalással és tisztességgel 
kapcsolatos…, ami vezetői készségekkel, együttműködéssel, projekt-tervezéssel kapcsolatos... az önkéntesség az emberek 
érzéseiről szól, arról, amit szeretnek… nem kvantitatív, hanem kvalitatív dolgokról van szó. 

Némelyik kérdésre nehéz volt választ adni. 

Lehetett volna egy olyan kategória, hogy nem releváns. 

 

1. A kulturális önkéntesek kompetenciáira vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos észrevételek 

Nem volt észrevétel. 

2.A kulturális önkéntesek toborzásának módjaira vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos észrevételek  

Nem voltam biztos benne, hogy a nyitott kérdéseknél a már megfogalmazott állításokra kellett volna reflektálni és fontossági 
sorrendet felállítani, vagy új aspektusokat hozzáadni. Ez egy kicsit hátráltatott a válaszadásban.  

3. A kulturális önkéntesek legmegfelelőbb képzési kínálatára vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos észrevételek 

 Nem volt észrevétel. 

4. A helyi kulturális szervezetek részéről a kulturális önkénteseknek nyújtandó támogatással kapcsolatos 
észrevételek  

Nem volt észrevétel. 

5. Az egyéb helyi kulcspartnerek részéről nyújtandó szükséges támogatással kapcsolatos észrevételek.  

Nem volt észrevétel. 
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5. Interjúk 
A Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete jelenleg 3 projektet is ritkábban lakott 
területeken valósít meg. Ennél fogva természetesen adódott, hogy megkérdezzük a 
projektben közreműködőket, mit tartanak szükségesnek, amikor ilyen jellegű projektekben 
önkéntesekkel folyik a közös munka. 

A megkérdezett csoport tagjai: 3 tanuló, 2 tréner, illetve az önkormányzat képviselője. 

Válaszadók 
A 3 tanuló és a 2 tréner önkéntesként vesz részt a “Kulturális útirány” (Culture Track) 
elnevezésű projektben. A Dánia déli részén található Falster-sziget a projekt megvalósítási 
helyszíne. A két tréner 55 év feletti nő, a 3 tanuló hasonló életkorú férfi. A kulcspartner a 
helyi önkormányzat kulturális ügyekért felelős tisztségviselője. 

Az öt önkéntes a múzeummá átalakított helyi benzinkúton dolgoznak. A múzeumban 
látható, hányszor és milyen károkat okoztak régen az áradások, és az önkéntesek vállalták a 
benzinkút rekonstruálását, amely örökségvédelem alatt álló területen található. A 
rekonstruált benzinkút vonzerőt jelentene az újonnan betelepülők és a turisták számára 
egyaránt. És a már ott lakók szeretnének valamit, ami jelzi a közösség fejlődését. 

A két tréner a helyi kulturális tanácsnak is tagja. A projekt kezdeményezője a helyi kulturális 
tanács és a Kulturális Tanácsok Országos Egyesülete volt. 

Nézőpontok és perspektívák 
A két tréner feladata az önkéntesek felkészítése a projekt megvalósítására. Mindketten 
átgondolták, hogy milyen feltételek teljesülése szükséges az adott projekt végrehajtásához. 

Először is fontos olyan helyben lakó személyek bevonása, akik tenni szeretnének valamit a 
lakóhelyükért, akik a projekt vonzerejét fent tudják tartani és így további személyek 
vonhatók be munkába. Számukra fontos olyan önkéntesek közreműködése, akiknek vannak 
ötleteik, hogy hogyan teljesülhetnek ezek a feltételek és van egy vagy több személy, aki 
vállalja is a feladatot. Olyan személy(ek)re lehet támaszkodni, akik hisznek az elgondolásban 
és terjeszteni is képesek ezeket mások körében. Az is fontos, hogy a kezdeményezés ne 
fentről diktált projekt legyen, hanem egy olyan projekt, amelyet ezek a személyek maguk 
alakítanak ki. Így sokkal inkább magukénak fogják érezni a projektet. 

Ami ezután szükséges a projekt sikeres lebonyolításához, már olyasmi is lehet, amivel az 
önkénteseknek korábban még nem volt dolguk, és emiatt több ismeretre van szükségük. 
Ilyen feladat lehet a toborzás, forrásszervezés, lobbizás, stb. Ezért a projekt indulásakor 
tartottak egy szemináriumot, ahol sok hasonló témát megbeszéltek. 

Legelőször is az önkénteseknek meg kell ismerniük az elképzeléseket, amelyekre a projekt 
épül: mik ezek az elképzelések, miért fontosak az ott lakók számára, és mivel 
örökségvédelmi emlékről van szó meghívtunk egy helytörténészt, hogy ismertesse a 
történeti hátteret. 



27 

 

Ezenkívül az is fontos, hogy az összes önkéntes és nem csak a projektbe bevont személyek 
véleményét meghallgassuk. Ezért rendkívül fontos a kreativitás, és eben a fázisban 
nélkülözhetetlenek a szociális készségek, elengedhetetlen mások véleményének a 
tiszteletben tartása és a demokratikus légkör megteremtése. 

Ebéd után (az étkezés fontos lehet mások elgondolásainak megismerésében) a résztvevőket 
a projektben vállalt szerepüknek megfelelően csoportokba osztottuk; itt az előadók 
ismertették, hogy mire van szükség a projekt egyes fázisaiban. Nincs minden önkéntes a 
projekt megvalósításához szükséges készségek és ismeretek birtokában, ezért fontos, hogy 
egymás tudását kiegészítve eredményesen záruljon a munka.  

A kulcspartner, aki a helyi önkormányzat kulturális ügyekért felelős tisztségviselője volt, úgy 
ítélte meg (önkéntesekkel való korábbi tapasztalata alapján), hogy az önkormányzat a 
kezdeményezés mögé áll és anyagilag is támogatja. 
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II. Egyesült Királyság 
- Kulturális önkéntességhez szükséges kompetenciák feltérképezése 
az angliai kelet-Lancashire ritkábban lakott térségeiben 

 

Összeállította: 

Laraine Winning, Up for Arts igazgatója és a Voluntary Arts England fejlesztési 
vezetője 

Liverpool, 2017. március 16. 

1. Alkalmazott módszertan 
A felmérés arra irányult, hogy milyen kompetenciákra van szükségük azoknak a kulturális 
önkénteseknek, akik művészeti és kulturális tevékenységeket tanulmányoznak és 
támogatnak Pennine Lancashire (Anglia) ritkábban lakott területein. 

A kutatás keretében arra törekedtünk, hogy megállapítsuk, milyen területeken van 
szükségük az önkénteseknek képzésre, amely segítségével a helyi közösségek számára 
megteremthető a lehetőség, hogy kulturális és művészeti tevékenységekben vegyenek részt. 
A felmérés arra is irányult, hogy megállapítsuk, mi az önkéntes munka hozadéka a 
személyes fejlődés, kibontakozás és tanulás szempontjából. 

A felmérés célkitűzései 
A kultúra területén végzett sikeres önkéntes munka feltételeit kívántuk felmérni az amatőr 
művészeti és kulturális szektorban, illetve az örökségvédelem területén gyéren lakott 
térségekben. Olyan multidiszciplináris művészeti és kulturális lehetőségeket kívánunk a 
helyi közösségek számára kínálni, amelyek előmozdítják az állampolgári részvételt, erősítik 
a közösségi kötödést és a helyi identitást. 

Az alábbi célkitűzéseket határoztuk meg: 

 kulcskompetenciák feltérképezése a jelenleg sikeresen működő kulturális 
önkéntesek körében; 

 jó gyakorlat példáinak a gyűjtése gyéren lakott térségekben a kulturális önkéntesek 
toborzásában; 

 jó gyakorlat példáinak a gyűjtése gyéren lakott térségekben a kulturális önkéntesek 
képzésében; 

 jó támogatási módszerek azonosítása, amelyekkel nem hivatásos kulturális 
egyesületek az önkéntesek munkáját segítik, illetve a legjobb gyakorlat 
meghatározása; 

 jó támogatási módszerek azonosítása, amelyekkel egyéb helyi kulcspartnerek a 
kulturális önkénteseket segítik. 
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Válaszadók 
Képzési ellátók (nem hivatásos művészeti, kulturális és örökségvédelmi egyesületek 
vezetői, ill. vezető munkatársai saját szervezeten belül, ill. partnerhálózatukban) 

 Super Slow Way (Creative People and Place program, amely az angliai Arts Council 
(Művészeti Tanács) támogatásával valósul meg)  

 Canal & River Trust (környezetvédő egyesület) 

 Voluntary Arts England (Nem Hivatásos Művészek Hálózata, egyesület) 

Az alább felsoroltak közvetlenül nem vettek részt a kérdőíves felmérésben, de 
támaszkodtunk korábban megküldött szakmai anyagukra. Megállapításaikat jelen 
beszámolónkba beépítettük, mivel jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek az 
élethosszig tartó tanulás és az önkéntes munka területén egyaránt. 

 Amatőr művészeti és kézműves szervezetek (szakmai egyesülések, egyesületek, 
társasságok). 

 Felnőttképzéssel foglalkozó főiskolák és képzési ellátók, például a Munkások Képzési 
Egyesülete (Workers Education Association). 

 A kormányzat által létrehozott tanulási hálózatok, például a Learning and Enterprise 
Partnerships (LEP’s). 

 Lancashire-i Megyei Tanács – Művészeti Szolgáltató (Arts Service) 

 BBC Rádió, Lancashire / Up for Arts 

b) Tanulók (aktív tagok, akik bizonyos mértékig jelenleg is önkéntesként dolgoznak 
kultúraközi tevékenységekben, ill. potenciálisan bevonhatók). 

 A Super Slow Way projekt minden regisztrált és potenciális önkéntese 

 Új önkéntesek– The Civic Arts Centre Oswaldtwistle 

 BBC Rádió, Lancashire – rádióműsorok, esettanulmányok vagy személyes 
vallomások hatására önkéntes munkát újonnan vállaló személyek 

 Önkéntes központok vagy országos online hálózatok (pl. Do It) által a programba 
delegált önkéntesek  

c) Egyéb kulcspartnerek (nem a kultúra területén aktív civil szervezetek, önkormányzat 
kulturális osztálya, helyi kulturális intézmények, helyi üzleti és kereskedelmi társulások, 
idegenforgalmi hivatal, helyi média). 

 Blackburn with Darwen Borough Council (önkormányzat) 

 Blackburn and Darwen Volunteer Centre (önkéntes központ) 

 Voluntary Arts England 

 Burnley Library (könyvtár) 

 Kulturális intézmények (helyi múzeumok és galériák) 

 Age Concern, RVS, Shelter, BCTV, Groundwork Trust (szervezetek a harmadik 
szektorból) 

 National Council for Voluntary Organisations (országos önkéntes szervezet) 

 ACRE – Action with Communities in Rural England (vidéki közösségek 
érdekképvislete) 
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2. A kérdőíves felmérés eredménye 

Háttér-információ  

A válaszok segítségével értékelhetjük, hogy markáns különbségek jelentkeznek-e a gyéren lakott területen folytatott 
kulturális önkéntességgel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokban nemzetiség, nem, életkor, társadalmi háttér és iskolai 
végzettség szerint.   

A 
Nemzetiség Egyesült 

Királyság Dánia Magyarország Lengyelország Portugália Egyéb 

Ebben az országban 
élek 100%      

B 

A kérdezett státusza a 
felmérés 
szempontjából 

Tanuló: 

Jelenlegi, 
vagy 

jövőbeni 
kulturális 
önkéntes 

 

Oktatási 
szolgáltató 
intézmény: 

Kulturális civil 
szervezet 
vezetője, 
bizottsági tagja, 
tanára, stb. 

 

1. Más 
érdekelt fél:  

Kulturális 
ágazaton kívüli 

egyéb civil 
szervezet  

2. Más 
érdekelt fél: 

Önkormányzat, 
vagy helyi 
kulturális 

intézmény  

3.Más 
érdekelt fél: 

Magán-
vállalkozások, 
a helyi média, 

stb. 

4. Más 
érdekelt fél: 

(Egyéb. 
Kérjük, fejtse 

ki!) 

A következő 
minőségben veszek 
részt a felmérésben 

39% 35% 11% 15%   

C 
Neme Férfi Nő 

 33% 67% 

D 
Életkor 

18 – 29  

év 
30 – 39   

év 
40 – 49   

év 
50 – 59  

év 
60 – 69   

év 
70 – 99  

év 

 17% 30% 26% 21% 5% 1% 

E 
Iskolai végzettség 

Általános 
iskola 

 

Gimnázium 

 

Technikai 
szakképzés 

Rövid 
időtartamú 

felsőoktatás  

(1 – 2 éves) 

Közepes 
időtartamú 

felsőoktatás  

(3 – 4 éves) 

Hosszabb 
időtartamú 

felsőoktatás  

 (5+ éves) 

Egyéb 

Legmagasabb iskolai 
végzettség 

- 14%  35% 50% 1% - 

F 
Foglalkozás 

Magán- 

szektor 
Állami 

szektor 

Civil szervezet  

 (egyesület v. 
intézmény)  

Nappali 
tagozatos 
hallgató 

Nem dolgozik 

(nyugdíjas, 
stb.) 

Egyéb 

 15% 15% 50%  20%  
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1. A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái 

Itt azokat a kulcskompetenciákat kívánjuk feltérképezni, amelyek ahhoz szükségesek, 
hogy valaki jó kulturális önkéntesként tudjon működni.  

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos állításokat  
Jelölje meg, milyen mértékben tartja a kulcskompetenciákkal kapcsolatos 
megállapításokat fontosnak, relevánsnak ahhoz, hogy kulturális 
önkéntesként sikeresen működjön?  
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1.1 Az önkéntesnek tisztában kell lennie a kulturális tevékenységek 
hatásával a lakóhelyén és a környéken.   50% 50%   

1.2 A településen folyó tevékenységek között az önkéntesnek ismernie 
kell a helyi civil közösség tevékenységét.   50% 29% 21%  

1.3 
Az önkéntesnek ismernie kell a jó gyakorlatot arról, hogy a kulturális 
önkéntesség hogyan járul hozzá az civil részvétel, a közösségi 
kötődés és a helyi identitástudat erősítéséhez.  

  31% 31% 38%  

1.4 
Az önkéntesnek ismernie kell az adott településen a kultúraközi 
szektorban az amatőr művészet, a kulturális örökség terén folyó 
önkéntes tevékenységet. 

 10% 14% 22% 54%  

1.5 
Az önkéntesnek ismernie kell a településen folyó egyéb önkéntes 
közösségi társadalmi, humanitárius, szociális munkát, ill. a 
sportegyesületek tevékenységét.  

  33% 28% 39%  

1.6 
Az önkéntesnek erős szociális és kommunikációs készségekkel kell 
rendelkeznie, hogy a településen élő különböző társadalmi 
csoportokat meg tudja szólítani és be tudja vonni.  

  22% 25% 53%  

1.7 
Az önkéntesnek erős tervező és szervező képességre van szüksége, 
hogy a településen folyó kultúraközi tevékenységet és 
rendezvényeket irányítani tudja. 

 15% 10% 21% 54%  

1.8 Az önkéntesnek gyakorlati tudással kell rendelkeznie a közösségi 
média és az internetes kommunikáció terén.   9% 64% 27%   

1.9 
Az önkéntesnek megfelelő képességekkel kell rendelkeznie a 
források felkutatása, forrás-teremtés, szponzorok felkutatása, stb. 
terén.  

 26% 21% 24% 29%  

1.10 
Az önkéntesnek ismernie kell a többi szereplőt, akik támogathatják, 
és/vagy közreműködhetnek a településen folyó kultúraközi 
tevékenységekben. 

 15% 34% 14% 37%  

 
Nevezzen meg olyan kompetenciákat, amelyek Ön szerint fontosak ahhoz, hogy valaki sikeres kulturális 
önkéntessé váljon. 
 Az interjúk és csoportos megbeszélések alkalmával további kompetenciákat is megneveztek: 

 Kiemelkedően fontosnak tartották a kommunikációs készséget, különösen a hatékony kommunikáció 
(írásban és szóban) képességét, és az eltérő társadalmi és gazdasági háttérrel rendelkező emberek 
megfelelő megszólítását és a hangnem megválasztását. 

 Puha készségek: az önbizalom/önértékelés megerősítésével olyan személyközi készségek birtokába 
kerülhetnek az egyének, amelyek segítenek a nehezen elérhető közösségek és a közös érdekek mentén 
szerveződő közösségek hatékony elérésében. 

 Kutatás – hogyan térképezhető fel, hogy mit kell tudni egy adott térségről ahhoz, hogy megfelelő 
tanácsadást és iránymutatást tudjanak nyújtani. Az online és informális hálózatokhoz való kapcsolódást 
ugyanolyan fontosnak ítélték meg, mint a bizalom kiépítését a helyi közösséggel, a kapcsolatteremtést 
közösségi aktivistákkal, közösségi munkásokkal, hitéleti hálózatokkal, helyi politikusokkal és tanácsadókkal.  

 Eredményesség mérése – az önkénteseknek tisztában kell lenniük az eredményesség mérésének 
módszereivel és eszközeivel, mert így támpontot kapnak a teljesítmény és eredmények megítélésében. 
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 Visszacsatolás – az önkénteseknek tisztában kell lenniük az elsődleges és másodlagos forrásból történő 
visszacsatolás fontosságával pl. szekunder (asztali) kutatás, fókuszcsoportok, mintavétel, formális 
kérdőívek, interjúk, filmezett anyag, videonaplók, idézetek, fényképek. 

 Értékelés – az önkénteseknek tisztában kell lenniük az értékelés szükségességével, és azzal, hogy az 
összegyűjtött adatokat és tapasztalatokat hogyan lehet felhasználni a tevékenységek jobb megtervezése 
érdekében. Az értékelés sokféle forrásra támaszkodhat pl. kvalitatív és kvantitatív adatokra, 
esettanulmányokra, formális és informális kutatásra (elbeszélésekre), személyes vallomásokra. 

 Hálózatépítés – az önkénteseket segítő tevékenységek, amelyek révén hasznos, támogató együttműködés 
alakítható ki több szektort átfogó hálózatokkal pl. etnikai kisebbségek hálózatai, egészségügyi és jóléti 
hálózatok, tanulási hálózatok, stb. 

 A közösségek és csoportjaik kultúraközi ismerete – különböző kultúrák ismerete, szokások, hitvilág. 

 Nyitottság és hajlandóság új dolgokat tanulni, pozitív hozzáállás mások bátorításához és motiválásához, 
hogy próbáljanak ki valami újat. 

 Művészeti és kulturális tevékenységekben való részvétel hozadékának felismerése, valamint ezek 
személyes hozadéka az egyéni egészségi állapot és jól-lét tekintetében. Ugyanakkor fel kell ismerni azokat 
az akadályokat, amelyek megnehezítik vagy meggátolják a részvételt, és erre megfelelő megoldásokat kell 
találni. 

 Utazás változó helyszínekre, képzés különböző helyszíneken – mivel a szolgáltatók elszórtan vannak jelen 
és egyes közösségek elég elzárt, távoli térségekben élnek, az utazás kulcsfontosságú. Olyan önkntesekre 
van szükség, akik szívesen utaznak. 

 Csoportos utazás lebonyolítása – az önkénteseket fel kell készíteni arra, hogy felelősség terheli őket kisebb 
csoportok utaztatásakor, amikor egy-egy művészeti vagy kulturális rendezvényre szerveznek látogatást. 

 Egy-egy látogatás vagy rendezvényen való részvétel esetén sokféle szempontból fel kell mérni a 
kockázatokat, részletes információt kell szerezni a helyszín megközelíthetőségéről, költségekről, utazásról, 
étkezésről, és minden egyéb szolgáltatásról pl. (van-e megfelelő segítség fogyatékkal élő emberek 
számára?) a sikeres lebonyolítás érdekében. 

 Megfelelő támogatást kell nyújtani az önkéntesek számára: pl. standardok, kézikönyv, beszámolók, kilépési 
stratégia, költségtérítési nyomtatvány, jogok és kötelezettségek, partnerszervezet jogai és kötelezettségei, 
egészségvédelem és személyes biztonság, panasztételi eljárások tekintetében. 

 

A válaszadókkal készített interjúk és beszélgetések tanulságai 
1.2 /1.4– Az volt a válaszadók véleménye, hogy senki nem tud mindenről, ami egy adott 
térségben megvalósul, így sokkal fontosabb, hogy mindenki tud valamiről és azt megosztja 
más önkéntesekkel. A csapatmunkában rejlik az erő. 

1.7 Az önkéntesek úgy gondolták, hogy egy-egy rendezvény megtervezésében és 
megvalósításában számíthatnak a program koordinátorának támogatására. 

1.8 A válaszadók úgy gondolták, hogy szükségtelen minden önkéntesnek ismernie a 
közösségi média és az internet használatát, mert lesznek olyan önkéntesek, akik szívesen 
vállalják ezt a feladatot, míg mások nem különösebben érdeklődnek a közösségi média vagy 
az internet iránt. 

1.9 Az önkéntesek úgy gondolták, hogy a forrásteremtés tekintetében számíthatnak az adott 
program koordinátorának támogatására, bár azt is megfogalmazták, hogy a 
forrásszervezéssel és az új kezdeményezések támogatásával kapcsolatos képzés hasznos 
lehet. 

1.10 Az önkéntesek úgy érezték, hogy a kapacitásfejlesztés támogatása, a forrásteremtés és a 
képzés a fogadó intézmény feladata. 
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2. A legjobb módszerek új kulturális önkéntesek toborzására és alkalmazására 

Itt azt kívánjuk feltérképezni, milyen az önkéntesek felkutatásának, toborzásának kulturális egyesületek 
által alkalmazható jó gyakorlata. 

Értékelje az önkéntesek toborzásával kapcsolatos állításokat 

Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek felkutatásával és toborzásával 
kapcsolatos megállapításokat fontosnak, relevánsnak a kulturális önkéntesség ügyének 
előmozdítására?  (Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.) N
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2.1 
A kulturális szervezeteknek jól szerkesztett prezentációs anyagokkal 
kell rendelkezniük, amelyek bemutatják a kulturális önkéntesek 
lehetséges feladatait. 

 7% 44%  44% 5% 

2.2 
A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy az önkéntes 
tevékenység a helyi közösség és a közjó szempontjából milyen fontos 
(idealisztikus vonzerő). 

  31% 30% 39%  

2.3 
A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy feladatainak 
ellátása során az önkéntes közösségi kapcsolati hálója megerősödik 
(társadalmi vonzerő)  

  31% 31% 38%  

2.4 

A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, hogy az önkéntes 
feladatok, a külön képzések, mentorálás, stb. révén az önkéntes 
személyes kompetenciái fejlődnek, önéletrajza gazdagodik (személyes 
karrier vonzerő). 

  22% 38% 40%  

2.5 
Kulturális önkénteseket leginkább hagyományos közzétételi módokkal 
lehet toborozni, a helyi hírközlő médiában, üzletek, könyvtárak és 
művelődési házak hirdető tábláin.  

  12% 23% 65%  

2.6 
Kulturális önkénteseket a leginkább az új közösségi média segítségével 
lehet toborozni, ehhez a kulturális egyesületek kulcsemberei a saját 
közösségi hálójukat használják.  

  12% 37% 51%  

2.7 
Kulturális önkéntesek toborzásának legjobb módja, ha a helyi önkéntes 
kulturális egyesületek kulcsemberei a saját címlistájukat és kapcsolati 
hálójukat használják.   

  37% 14% 49%  

2.8 
A legjobb módszer, ha más, helyi civil szervezeteket vonunk be a 
toborzásba, mert ezzel új csoportokkal építünk kapcsolatokat, akik 
érdeklődhetnek a kulturális munka iránt. 

  36% 14% 50%  

2.9 
Az új önkéntesek toborzása érdekében a kulturális szervezetek adjanak 
meg egy kapcsolattartó személyt, akit az érdeklődők telefonon v. e-
mailben megkereshetnek. 

  21% 32% 47%  

2.10 Első lépésként az új önkénteseket toborzó kulturális szervezetek 
hozzanak létre a honlapjukon egy online jelentkezési lapot.  

5% 7% 15% 38%  11% 

Észrevételek 
2.1 A válaszadók számára nem volt egyértelmű a kérdés, hogy vajon szépen kidolgozott 
szóró-/reklámanyagra vonatkozik, vagy prezentációk tartására (prezentációs/előadói 
készségek). 

2.9 Az önkéntesek személyes elérhetőségének elkérése ellentétes a partnerek irányelveivel 
és általában nem tartják jó gyakorlatnak. 
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2.10 A helyi önkénteseket általában nem honlapokon keresztül vagy elektronikus úton 
találják meg. Sokkal valószínűbb, hogy közvetlenül, személyes kapcsolatokon keresztül 
vállalnak feladatot, vagy szóbeszéd, rendezvények, tevékenységek kapcsán vállalnak 
önkéntes feladatokat. 

 

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg olyan kompetenciákat, amelyek Ön szerint fontosak ahhoz, hogy valaki sikeres kulturális 
önkéntessé váljon. 
 

Az alábbi készségeket jelölték meg a vidéki vagy gyéren lakott területeken végzendő tájékoztató/toborzó 
tevékenységek feltételeként: 

 Jó kommunikációs és személyközi készségek – egyértelmű kommunikáció írásban és szóban 
elengedhetetlen egy-egy közösségi csoporttal való bizalom, elfogadás és elkötelezettség megteremtése 
érdekében. 

 A helyi sajtó és olvasótáborának ismerete – létező helyi kiadványok ismerete és azokkal való 
együttműködés módja pl. ingyenes sajtó, körlevelek, hírlevelek, közösségi média csoportok, szerkesztői 
cikkek, ingyenes reklámlehetőségek. 

 A közösségi média és különböző internetes fórumok használata virtuális „önkéntes” közösségek 
létrehozására, amelyek inspirációt adhatnak másoknak, és amelyek segítségével bemutathatók a 
lehetőségek. 

 Módszerek, amelyek segítségével megnyerhetők a helyi szolgáltatók, klubok, központok, prioritási 
csoportok – az első kapcsolatfelvétel leghatásosabb módja és a kialakított kapcsolatok ápolása.  

 Egy csapat részeként való tevékenykedés – az egyéni adottságok kiaknázása és egymás támogatása a 
közösségben, kockázatok, egészségügyi és biztonsági tényezők figyelembevétele, ugyanakkor új 
készségek és adottságok beemelése az ellátási hiányosságok megszüntetése érdekében. 

 Az információ terjesztése – hogyan lehet az információt a leghatékonyabb és leghatásosabb módon 
lépésről lépésre erősödve (kaszkádhatás) terjeszteni és a közzétételeket frissíteni.  

 Sajtóközlemények – hogyan írjunk pozitív hangvételű, érdekes és motiváló sajtóközleményeket –, amelyek 
egy törtnetet, esetet mesélnek el. 

 Minőségbiztosítási irányelvek, releváns tananyagok és a helyi önkormányzati szervezetek önkéntes 
munkára vonatkozó stratégiájának az ismerete (az Egyesült Királysg esetében:pl. Investors in Volunteers, 
Compact Code of Good Practice, Equality Bill, VA’s Volunteering in the Arts Toolkit). 

 Kiszolgáltatott felnőttekkel és fiatalokkal való önkéntes munka esetén az önkénteseknek ismerniük kell a 
szükséges óvintézkedéseket, ideértve személyük átvilágítását, kizáró okokat (rendőrségi ellenőrzés) és a 
az elfogadott irányelveket és szabályokat. 

 Teljes mértékben tisztában kell lenni azzal, hogy mi motiválja, ill. gátolja az embereket önkéntes munka 
vállalásakor pl. imázs, lehetőségek, finanszírozás, idő, magabiztosság. 

 Fel kell térképezni és meg kell vizsgálni, milyen akadályokkal szembesülnek a szociális segélyben 
részesülő személyek, akik vállalnának önkéntes munkát, de úgy érzik nem tehetik meg, mert nyomás 
nehezedik rájuk a biztos megélhetésről való gondoskodás miatt pl. a munkaügyi hivatal nyomása, kitűzött 
célok, új kezdeményezések, állami alkalmazottak nincsenek tisztában az önkéntes munka hozadékával.  

 Szolgáltatás és fizetett munkaerő önkéntesekkel való kiváltásával kapcsolatos problémák ismerete 

 Létező képzési lehetőségek ismerete pl. probono képzések  

Az önkéntes munka eredményének bemutatása és jótékony hatásának megünneplése, pl. Önkéntesek 
Nemzetközi Napja. 
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3. A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára 
Itt azt kívánjuk feltérképezni, hogy milyen a jó képzési program a feladatot vállaló, vagy feladatot vállalni szándékozó 
kulturális önkéntesek számára.  

Értékelje az önkéntesek képzési programjaira vonatkozó állításokat  
Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek képzési programjaival 
kapcsolatos megállapításokat a kulturális önkéntesség helyi elterjesztése 
szempontjából fontosnak, relevánsnak?  
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3.1 
Az önkénteseknek meg kell tanulniuk felismerni és értékelni a kulturális 
önkéntesség szempontjából saját kulcskompetencia profiljukat (erősségek 
és gyengeségek). 

 9% 17% 29% 45%  

3.2 
Az önkénteseknek meg kell tanulni megfogalmazni, hogy milyen külön 
képzésekre van szükségük, mik a prioritásaik a szükséges kompetenciák 
megszerzésében.  

  8% 40% 52%  

3.3 Az önkénteseknek fel kell mérni és meg kell érteni, mik a főbb kihívások a 
nagyobb városok felé való elvándorlás megakadályozásában. 

 5% 25% 34% 36%  

3.4 
Az önkénteseknek meg kell érteni és tisztán, érvekkel alátámasztva kell 
tudni, hogy az önkéntes kulturális egyesületek és önkénteseik miért képesek 
a helyzeten változtatni. 

 7% 30% 31% 32%  

3.5 
Az önkénteseknek tudniuk kell, hogy a gazdagodó kulturális tevékenység 
pozitív kapcsolatban áll a civil részvétel, a közösségi kötődés, a helyi 
identitástudat erősödésével.  

 5% 19% 35% 41%  

3.6 
Az önkénteseknek ismerniük kell a helyi önkéntes kulturális egyesületek 
főbb tevékenységeit és a helyi közösségek egyéb szervezeteivel való 
kölcsönhatásukat.  

  49%  51%  

3.7 Az önkéntesnek tudnia kell, milyen egyéb – társadalmi, humanitárius, 
szociális, sportegyesületi – önkéntes munka folyik a településen.   6% 8% 43% 45%  

3.8 Az önkéntesnek jó képességekkel kell rendelkeznie a források felkutatása, 
forrás-teremtés, szponzorok felkutatása, stb. terén.   29% 30%  41%  

3.9 Az önkéntesnek erős gyakorlati készséggel kell rendelkeznie a közösségi 
média használata és az internetes kommunikáció terén.  

 31% 25% 22% 22%  

3.10 
Az önkéntesnek erős projekt vezetői képességre van szüksége, hogy a 
településen folyó kultúraközi tevékenységet és rendezvényeket tervezni és 
irányítani tudja. 

 25% 24% 24% 27%  

Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg olyan kompetenciákat, amelyek Ön szerint fontosak ahhoz, hogy valaki sikeres kulturális 
önkéntessé váljon. 
  A kulturális önkéntesek a képzési és tanulási lehetőségek segítségével új kompetenciákat szeretnének 

elsajátítani. 
 Csapatban végzett hatékony munka  
 Jó kommunikációs és személyközi készségek 
 Jó munkamódszerek és kockázatkezelés 
 Az önkéntesként végzett munka hogyan építhető be az életrajzba úgy, hogy nagyobb eséllyel lehessen állásra 

pályázni. 
 Személyes fejlődés és kibontakozás miatt vállalt önkéntes munka 
 Egyéni erős és gyenge pontok felismerése  
 Képzési lehetőségek ismerete az egyéni alaptudás fejlesztése érdekében 
 Vállalkozói készségek – forrásszervezés, pályázatírás és összetartó csoport kialakítása  
 Marketing és promóciós eszközök valamint a média és közösségi média használatának elsajátítását kínáló 

képzések 
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4. Milyen támogatásra van szükségük az önkénteseknek a kulcsfontosságú 
partnerektől?  

Itt azt kívánjuk tisztázni, hogy a helyi önkéntes kulturális szervezetek részéről milyen támogatás 
szükséges az önkéntesek számára.   

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a szükséges támogatással 
kapcsolatos állításokat a kulturális önkéntesség elterjesztése 
szempontjából fontosnak, relevánsnak?  
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4.1 
Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a költségigényes 
tevékenységek finanszírozásához szükséges források 
előteremtésében.  

 5%  60% 35%  

4.2 
Az önkénteseknek segítségre van szükségük a könyvelés, a 
kifizetések és a tevékenységekkel kapcsolatos elszámolások 
bonyolítása terén.    

 6% 11% 64% 19%  

4.3 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége némely praktikus 
feladat megoldásában, mint pl. terem bérlése, PR és egyéb 
szóróanyagok készítése.  

 5% 5% 59% 31%  

4.4 

Az (új) önkéntesnek némi személyes felkészítésre, 
mentorálásra van szüksége tapasztaltabb kulturális 
önkéntesek, vagy egyéb önkéntes szervezetek vezetői, 
tanácsadói részéről.  

 5% 10% 75% 10%  

4.5 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége a helyi hatóságokkal 
való kapcsolatfelvételnél, a megcélzott megállapodások és az 
önkormányzat támogatásának megnyerésében.  

4%  6% 81% 9%  

4.6 

Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a helyi kulturális 
intézményekkel való kapcsolatfelvétel és a konkrét 
tevékenységekkel kapcsolatos együttműködési, támogatási 
megállapodások megkötése terén.  

 5% 21% 57% 17%  

4.7 

Az önkéntes segítségre szorul a helyi üzleti, kereskedelmi 
szervezetekkel, az idegenforgalmi irodával, a helyi médiával 
való kapcsolatfelvétel, a megcélzott támogatás és 
együttműködés elérése terén.  

5%  15% 38% 42%  

4.8 
Az önkéntes támogatást igényel egyéb településeken működő 
hasonló kezdeményezésekkel való kapcsolatfelvétel, 
tapasztalatcsere, kölcsönös tanítás terén.  

 5%  65% 31%  

4.9 
Az önkéntes segítségre szorul, hogy megtalálja és kapcsolatba 
kerüljön a terület legjobb, országosan ismert szakértőivel, 
előadóival, tanácsadóival. 

 4%  54% 42%  

4.10 
Az önkéntes támogatást igényel az eredmények településen 
kívüli partnerszervezetek közötti, valamint országos körben 
való hatékony promóciójában, terjesztésében.  

 5% 15% 44% 36%  
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Nyitott végű kérdések:  

Nevezzen meg olyan kompetenciákat, amelyek Ön szerint fontosak ahhoz, hogy valaki sikeres kulturális 
önkéntessé váljon. 
  Promóció és kommunikáció témaköreivel kapcsolatos képzési lehetőségek és műhelymunka önkéntesek 

részére: médiaképzés, kommunikációs készségek, személyközi készségek, előadói technikák, 
kockázatfelmérés. Ezek részvételre ösztönözhetik az érdeklődőket. 

 Tanulmányi kirándulások szervezése különféle művészeti és kulturális rendezvényre, ahol találkozni lehet 
olyan emberekkel, akik hasonló jellegű projektben vesznek részt (az önkéntesség társas jellege – új 
ismeretségek és kellemes élmények).  

 Vállalkozói és forrásszervező készségek erősítése annak érdekében, hogy egy-egy csoport képes legyen a 
finanszírozás előteremtésére és további tevékenységek vállalására.  

 Összetartó csoport kialakítása, amely pályázni tud.  
 Csapatépítő gyakorlatok a csoport összetartás erősítése és a jobb együttműködés érdekében 
 A kulturális önkéntes egyéni fejlődésének a támogatása 
 Más művészeti és kulturális csoportokkal, klubokkal, szervezetekkel való kapcsolatépítés támogatása 
 Lehetséges engedmények megvizsgálása egy-egy tevékenység lebonyolításában az adott programon belül  
 Önkéntesekből álló hálózat kialakítása, amely az új belépőket pártfogolja és támogatja 
 Az önkéntesek munkájának megünneplésére lehetőséget kínáló rendezvények, események nyilvántartása 

(eseménynaptár) 
 Az önkéntesek hivatalos elismerése, pl. rendezvényeken, képzéseken, ill. akreditációval, díjjal.  

 

A kérdőívvel kapcsolatos megjegyzések  

Amennyiben kritikai v. egyéb észrevételei vannak a kérdőívvel kapcsolatban, vagy a válaszait kívánja megmagyarázni, 
kérjük, töltse ki a következő mezőket. 

A kulturális önkéntesek kompetenciáira vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos észrevételek 

 

A kérdőív nem tért ki néhány, a kulturális önkéntesek szempontjából fontos kompetenciára: személyközi készségek, 
kockázatkezelés, kommunikációs készségek, kutatással kapcsolatos készségek, médiával kapcsolatos készségek, 
csapatépítés, mentorálás, coaching, vezetés, egyenlőség és sokféleség, multikulturális tudatosság, fogyatékkal élők 
tiszteletben tartása, rendezvény lebonyolítás, a közösségi média biztonságos használata, titoktartás, adatvédelem és 
annak határai, egészségvédelem és biztonság, kockázatok ismerete. 

Szintén fontosnak gondolták, hogy az önkéntesek legyenek tisztában a visszacsatolás, értékelés és eredményesség 
mérésének jelentőségével, hiszen szerepük van az ilyen jellegű adatok gyűjtésében. 
A kulturális önkéntesek toborzásának módjaira vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos észrevételek  
A közösségi munkával és új kulturális önkéntesek toborzásával kapcsolatban néhány kompetenciára nem tért ki a 
kérdőív:  
 Biztonságos munkamódszerek ismerete a közösségi munkában, az egyedül, ill. csapatban végzett munka 

módszere és gyakorlata 
 Saját egyéni értékrendünk és meggyőződésünk helyén kezelése: hogyan nyújthatunk pártatlan, pozitív és nem 

bíráló módon ösztönzést és motivációt másoknak. 
 Befogadó és elfogadó hozzáállás kialakítása 
 Személyközi készségek: eltérő háttérrel és kultúrával rendelkező emberek, pl. menekültek, bevándorlók, utazók 

(romák) megfelelő megszólítása és a velük való kommunikáció 
 Hatékony csapatmunka egymás támogatásával, egyéni készségek, képességek és kapcsolatok kiaknázása 
 Sokféle kulturális tevékenységben való részvétel – késznek kell lennünk saját komfortzónánkból kilépni, és olyan 

új és más tevékenységben feszengés nélkül részt venni, amelyek esetleg egy másfajta kultúra részét képezik.  
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 A részvétel kiszélesítése – eredményes kapcsolódás közösségi csoportokhoz, klubokhoz, központokhoz –– 
csatlakozás olyan csoportokhoz, amelyek már aktívan működnek az adott területeken és támogatni tudnak minket. 

 A bizalom kiépítésének módja és hogyan fogadjuk el egy adott csoport szabályait, tevékenységeit, alapértékeit 
(étoszát). 

 Az információ megosztásának szakszerű és biztonságos módja az adatvédelemre, titoktartásra, személyes 
biztonságra, egyedül végzett munkára vonatkozó irányelvek és szabályok alkalmazásával  

A kulturális önkéntesek legmegfelelőbb képzési kínálatára vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos észrevételek  

 
 Csapatmunka – hogyan legyünk jó csapatjátékosok; saját feladatunk teljesítése és a csapat munkájához való 

hozzájárulás  
 Rendezvényszervezés – közösségi rendezvények megtervezése, lebonyolítása, segítése és értékelése  
 Kommunikáció készségek– NLP (neuro-lingvisztikus programozás) 
 Forrásteremtés és pályázatírás– annak ismerete, hogy milyen struktúrák és folyamatok kialakítása szükséges 

ahhoz, hogy egy csoport pályázatokon indulni tudjon 
 Egyéni fejlődés – kortársaktól való tanulás értékelése és hasznosítása  
 Vállalkozói lehetőségek– hogyan vigyük a piacra azt, amit csinálunk 
 Biztonságos munkamódszerek, egészségvédelem és biztonság, kockázatkezelés  
 

A helyi kulturális szervezetek részéről a kulturális önkénteseknek nyújtandó támogatással kapcsolatos 
észrevételek  

 Irányjelzés: hogyan lehet a résztvevőket a megfelelő helyi lehetőségek felé irányítani 
 Forrásteremtés és pályázatírás: pályázatok megírásával, benyújtásával kapcsolatos ismeretek, megfelelő 

partnerség kialakítása, az információ megosztása a helyi közösség csoportjaival  

 Partnerségben végzett munka: más emberekkel és szervezetekkel való együttműködés módszerei, mely 
szervezeteket vonjunk be a közös munkába, hogyan lépjünk velük kapcsolatba és milyen információt osszunk 
meg velük 

 Vállalati felelősségvállalás (CSR): az üzleti vállalkozásoknak milyen lehetőségük van a támogatásra és 
szponzorálásra, vagy hogyan tudják munkatársaikat önkéntes munka vállalására ösztönözni 

 Mentorálás: az önkéntesek mentorálással, coachinggal való segítése a kezdeti fázisokban, támogatás és 
útmutatás biztosítása  

 Vezetés: a projekt összevetése (benchmarking) hasonló kezdeményezésekkel, „kulcsfontosságú önkéntesek” 
részére nyújtandó vezetői támogatás mechanizmusa 

Az egyéb helyi kulcspartnerek részéről nyújtandó szükséges támogatással kapcsolatos észrevételek 

 Képzések és tanulási támogatás beemelése… vagy költségtérítős, vagy probono módon 
 Az önkénteseket érintő stratégiák vagy alapelvek azonosítása 
 Lehetőségek felmérése és vizsgálata az önkéntes munka szempontjából 
 Épületek, forrásanyagok, felszerelések hozzáférhetőségének, valamint az utaztatás biztosítása  
 A nagyobb támogatás érdekében végzett lobbizás és kiállás 
 A gyéren lakott térségek hangjának a hallatása – a közvélekedés megváltoztatása. 

 
  



39 

 

3. Interjúk – Összehasonlítás 

Interjúk önkéntesekkel 
A válaszadók közül az önkéntesekkel készített interjúk általában kisebb arányú válaszadást 
eredményezett, bár nagyon pozitívan és lelkesen volt a hozzáállásuk az interjúkhoz és a 
csoportos megbeszélésekhez.  

Interjúk szakemberekkel 
A válaszadók közül a szakemberekkel készített interjúk magas vagy igen magas arányú 
válaszadást eredményezett. 

4. Eredmények és már létező eredmények 
A kapott válaszok nem tértek el az önkéntességet vizsgáló főbb kutatások megállapításaitól. 
Azonban a gyéren lakott térségekre vonatkozó pontok arra engednek következtetni, hogy 
nehézséget okoz a vidéki elszigeteltség és az utazás, problematikus az önkéntesség 
keresleti/kínálati oldala és az ellátók lehetőségei önkéntesek fogadására (vagyis az 
önkénteseknek ismert környezetükön kívül kell számukra érdekes lehetőségeket 
keresniük). 
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III. Hungary 
Készítette:  

A Magyar Népfőiskolai Társaság munkacsoportja: Szigeti Tóth János, Tóth Tünde, 
Varga Katalin  

Budapest, 2017. március 20. 

1. Alkalmazott módszertan  
A felmérés arra irányult, hogy milyen kompetenciákra van szükségük azoknak a kulturális 
önkénteseknek, akik művészeti és kulturális tevékenységeket tanulmányoznak és 
támogatnak kistelepüléseken (gyéren lakott térségekben). 

A kutatás keretében arra törekedtünk, hogy megállapítsuk, milyen területeken van 
szükségük az önkénteseknek képzésre, amely segítségével a helyi közösségek számára 
megteremthető a lehetőség, hogy kulturális és művészeti tevékenységekben vegyenek részt. 
A felmérés arra is irányult, hogy megállapítsuk, mi az önkéntes munka hozadéka a 
személyes fejlődés, kibontakozás és tanulás szempontjából. 

 

A felmérés célkitűzései  
A kultúra területén végzett sikeres önkéntes munka feltételeit kívántuk felmérni az amatőr 
művészeti és kulturális szektorban, illetve az örökségvédelem területén gyéren lakott 
térségekben. Olyan multidiszciplináris művészeti és kulturális lehetőségeket kívánunk a helyi 
közösségek számára kínálni, amelyek előmozdítják az állampolgári részvételt, erősítik a 
közösségi kötödést és a helyi identitást. 

Az alábbi célkitűzéseket határoztuk meg: 

 kulcskompetenciák feltérképezése a jelenleg sikeresen működő kulturális 
önkéntesek körében; 

 jó gyakorlat példáinak a gyűjtése gyéren lakott térségekben a kulturális önkéntesek 
toborzásában; 

 jó gyakorlat példáinak a gyűjtése gyéren lakott térségekben a kulturális önkéntesek 
képzésében; 

 jó támogatási módszerek azonosítása, amelyekkel nem hivatásos kulturális 
egyesületek az önkéntesek munkáját segítik, illetve a legjobb gyakorlat 
meghatározása; 

 jó támogatási módszerek azonosítása, amelyekkel egyéb helyi kulcspartnerek a 
kulturális önkénteseket segítik. 

  



 

Válaszadók 

a. Képzési ellátók: 
A következő képzési ellátók vettek részt a felmérésben:

 a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség tagszervezetei, Pest megye

 Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság tagjai, önkéntesei, tanulói, Komárom megye

 Zalai Népfőiskolai Egyesület (az egyesület tagjai, népfőiskolai hallgatók) Zala megye 

 Bedekovits Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Jászfényszarú, Jász
megye 

 Bihari Szabadművelődé
megye 

 Bibó István Népfőiskolai Alapítvány, Kővágóörs, Veszprém megye

b. Tanulók:  
A fenti szervezetekkel kapcsolatban álló személyek, tagok, önkéntesek és tanulók. 

c. Kulcsfontosságú partnerek: 
Helyi önkormányzat, művelődési központ és könyvtár, tűzoltó egyesület mint civil szervezet, 
helyi egyházközség képviselői, egyetemi hallgatók.

2. A kérdőíves felmérés megállapításai
A kérdőívet összesen 109-
megkérdezettek státusza szerint, elég egyenletes a szóródás. A megkérdezettek között a 
magánvállalkozók száma (9%) a legkevesebb és az önkormányzati (21%) vagy helyi 
kulturális intézmény képviselői vannak a legnagyobb számban.
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A válaszadók státusza

A következő képzési ellátók vettek részt a felmérésben: 

a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség tagszervezetei, Pest megye

Népfőiskolai Társaság tagjai, önkéntesei, tanulói, Komárom megye

Zalai Népfőiskolai Egyesület (az egyesület tagjai, népfőiskolai hallgatók) Zala megye 

Bedekovits Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Jászfényszarú, Jász

Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület, Berettyóújfalu, Hajdú

Bibó István Népfőiskolai Alapítvány, Kővágóörs, Veszprém megye 

A fenti szervezetekkel kapcsolatban álló személyek, tagok, önkéntesek és tanulók. 

c. Kulcsfontosságú partnerek:  
Helyi önkormányzat, művelődési központ és könyvtár, tűzoltó egyesület mint civil szervezet, 
helyi egyházközség képviselői, egyetemi hallgatók. 

2. A kérdőíves felmérés megállapításai 
-en töltötték ki, döntően mind magyar állampolgáro

megkérdezettek státusza szerint, elég egyenletes a szóródás. A megkérdezettek között a 
magánvállalkozók száma (9%) a legkevesebb és az önkormányzati (21%) vagy helyi 
kulturális intézmény képviselői vannak a legnagyobb számban. 

20

A válaszadók státusza
Tanuló: jelenlegi, vagy jövőbeni kulturális 
önkéntes volunteer
Képzési ellátó: kulturális civil szervezet 
vezetője, bizottsági  tag, tanár, stb.
Más érdekelt fél 1: kulturális ágazaton kívüli egyéb 
civil szervezet
Más érdekelt fél 2: Önkormányzat vagy helyi 
kulturális intézmény
Más érdekelt fél 3: Magánvállalkozások, helyi 
média, stb.
Más érdekelt fél 4: egyéb
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a Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség tagszervezetei, Pest megye 

Népfőiskolai Társaság tagjai, önkéntesei, tanulói, Komárom megye 

Zalai Népfőiskolai Egyesület (az egyesület tagjai, népfőiskolai hallgatók) Zala megye  

Bedekovits Lőrinc Népfőiskolai Társaság, Jászfényszarú, Jász-Nagykun-Szolnok 

si és Népfőiskolai Egyesület, Berettyóújfalu, Hajdú-Bihar 

 

A fenti szervezetekkel kapcsolatban álló személyek, tagok, önkéntesek és tanulók.  

Helyi önkormányzat, művelődési központ és könyvtár, tűzoltó egyesület mint civil szervezet, 

en töltötték ki, döntően mind magyar állampolgárok. A 
megkérdezettek státusza szerint, elég egyenletes a szóródás. A megkérdezettek között a 
magánvállalkozók száma (9%) a legkevesebb és az önkormányzati (21%) vagy helyi 

 

Tanuló: jelenlegi, vagy jövőbeni kulturális 

Képzési ellátó: kulturális civil szervezet 

Más érdekelt fél 1: kulturális ágazaton kívüli egyéb 

Más érdekelt fél 2: Önkormányzat vagy helyi 

Más érdekelt fél 3: Magánvállalkozások, helyi 



 

A kérdőívet nagyobb számban nők töltötték ki, ez az arány 67 
életkori csoportok közül a legtöbben (27%) az 50 
20%-ban a 40 – 49 évesek korosztálya, s a harmadik legnagyobb csoport 19%, a 18 
évesek korcsoportja. Összességében azt mondhatjuk, hogy a középkorosztály és az idősebb 
korosztály válaszaival rendelkezünk a legnagyobb arányban. De szép számmal töltötték ki a 
kérdőívet, a legfiatalabbak a 18 

 
A válaszolók iskolai végzettsége szerint a felsőfokú végzettségűek aránya teszi ki a 
legmagasabb számot, összesen 62 %
hosszabb időtartamú felsőoktatás 24 %.) Jelentős a középfokú végzettségűek aránya is, 
összesen 24 %. 
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zámban nők töltötték ki, ez az arány 67 – 33 % a nők javára. Az 
életkori csoportok közül a legtöbben (27%) az 50 – 59 korcsoportból töltötték ki, ezt követi 

49 évesek korosztálya, s a harmadik legnagyobb csoport 19%, a 18 
ortja. Összességében azt mondhatjuk, hogy a középkorosztály és az idősebb 

korosztály válaszaival rendelkezünk a legnagyobb arányban. De szép számmal töltötték ki a 
kérdőívet, a legfiatalabbak a 18 – 29 éves korcsoportból is. 

sége szerint a felsőfokú végzettségűek aránya teszi ki a 
legmagasabb számot, összesen 62 %-ban. (Az ún. közepes időtartamú felsőoktatás 38 %, 
hosszabb időtartamú felsőoktatás 24 %.) Jelentős a középfokú végzettségűek aránya is, 
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33 % a nők javára. Az 
59 korcsoportból töltötték ki, ezt követi 

49 évesek korosztálya, s a harmadik legnagyobb csoport 19%, a 18 – 29 
ortja. Összességében azt mondhatjuk, hogy a középkorosztály és az idősebb 

korosztály válaszaival rendelkezünk a legnagyobb arányban. De szép számmal töltötték ki a 

 

sége szerint a felsőfokú végzettségűek aránya teszi ki a 
ban. (Az ún. közepes időtartamú felsőoktatás 38 %, 

hosszabb időtartamú felsőoktatás 24 %.) Jelentős a középfokú végzettségűek aránya is, 
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A foglalkozási csoportok között a két legnagyobb csoport az állami szektor (36 %) és a civil 
szervezetek (26 %), emellett a nyugdíjasok aránya számottevő még (17 %) 
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A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái 
 

Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos 
állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a 
kulcskompetenciákkal kapcsolatos megállapításokat 
fontosnak, relevánsnak ahhoz, hogy kulturális 
önkéntesként sikeresen működjön?  

(Kérjük, minden egyes állításnál jelöljön meg egy választ.)  N
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1.1 
Az önkéntesnek tisztában kell lennie a kulturális 
tevékenységek hatásával a lakóhelyén és a 
környéken. 

6  18 47 37  

1.2 
A településen folyó tevékenységek között az 
önkéntesnek ismernie kell a helyi civil közösség 
tevékenységét. 

 7 21 46 28  

1.3 

Az önkéntesnek ismernie kell a jó gyakorlatot arról, 
hogy a kulturális önkéntesség hogyan járul hozzá a 
civil részvétel, a közösségi kötődés és a helyi 
identitástudat erősítéséhez.  

5 7 16 47 28  

1.4 

Az önkéntesnek ismernie kell az adott településen a 
kultúraközi szektorban az amatőr művészet, a 
kulturális örökség terén folyó önkéntes 
tevékenységet.   

4 12 33 32 19 5 

1.5 

Az önkéntesnek ismernie kell a településen folyó 
egyéb önkéntes közösségi társadalmi, humanitárius, 
szociális munkát, ill. a sportegyesületek 
tevékenységét.  

8 12 36 29 15 1 

1.6 

Az önkéntesnek erős szociális és kommunikációs 
készségekkel kell rendelkeznie, hogy a településen 
élő különböző társadalmi csoportokat meg tudja 
szólítani és be tudja vonni.  

 7 14 34 46 1 

1.7 

Az önkéntesnek erős tervező és szervező 
képességre van szüksége, hogy a településen folyó 
kultúraközi tevékenységet és rendezvényeket 
irányítani tudja.   

 7 23 40 32  

1.8 
Az önkéntesnek gyakorlati tudással kell 
rendelkeznie a közösségi média és az internetes 
kommunikáció terén.  

 7 37 40 17  

1.9 
Az önkéntesnek megfelelő képességekkel kell 
rendelkeznie a források felkutatása, forrás-
teremtés, szponzorok felkutatása, stb. terén.  

5 11 34 34 18  

1.10 
Az önkéntesnek ismernie kell a többi szereplőt, akik 
támogathatják, és/vagy közreműködhetnek a 
településen folyó kultúraközi tevékenységekben. 

 7 24 44 28  
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Az adatokból láthatjuk, hogy a megkérdezettek szerint az önkéntesnek erős szociális és 
kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie, hogy a településen a különböző társadalmi 
csoportokat meg tudja szólítani. Ezt a kulcskompetenciát hangsúlyosnak találók 80 %-a 
jelezte. Az interjúk során az is kiderült, hogy a megszólítás mellett a potenciális önkéntesek 
bevonásának a képessége (meggyőző erő) is nagyon fontos. A sorrendben következő 
legfontosabb kulcskompetencia, hogy az önkéntesek legyenek tisztában, a kulturális 
tevékenység hatásával a lakóhelyükön. Harmadik legfontosabb kulcskompetencia, amit 
kiemelhetünk a megkérdezettek szerint, az önkéntesek erős tervező és szervező képessége. 
Ha végig nézzük a válaszadók számát, hogy milyen kompetenciát tartanak “nagymértékben” 
fontosnak, akkor azt láthatjuk, hogy erre a kategóriára adott számsor magas.  Azt a 
következtetést vonhatnánk le ebből, hogy az ebben a kérdéscsoportban felsorolt 
kulcskompetenciák lefedik a szükséges legfontosabb kompetenciák körét. Mindebből, ahogy 
megállapítottuk, kiemelkedik három kompetencia, a szociális - és kommunikációs készség, a 
lakóhely ismerete és a szervezőkészség. Tapasztalatok alapján is megerősíthetjük, hogy a 
gyéren lakott térségek, vidéki kistelepülések közösségeiben igen fontos helyi identitásképző 
szerepe van a művészeti és kulturális csoportoknak. 

 

Kommentárok: 

A sikeres kulcskompetenciák kérdésköréhez fűzött nyitott megjegyzések, egy erős 
értelmezést, ismétlést és kibővítést mutatnak, amelyek egyébként az interjú beszélgetés 
során is felmerültek. Érdemes végiggondolnunk a gyűjteményt, hogy milyen 
kulcskompetenciákkal való kiegészítés lenne még szükséges: 

 
 kulturális tudatosság 
 szervező képesség 
 lelkesedés, tenni akarás 
 csapatmunkában való szerepvállalás 
 elhivatottság a közösségi élet irányába 
 kíváncsiság 
 szociális érzékenység 
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 kapcsolatteremtő képesség 
 a végzett kulturális jellegű munka szakmai ismerete 
 elkötelezettség a közösség szolgálatára 
 szakmai felkészültség, helyismeret 
 képes legyen az általános társadalmi normákat betartani és hitelesen közvetíteni 
 értékek tiszteletben tartása 
 idegennyelv-tudás 
 aktív állampolgárság 
 kultúra iránti érdeklődés, akár kutatás 
 nyitottság, tolerancia, rugalmasság, bátorság 
 nyitottság a különböző kulturális tevékenységekre 
 nyitottság mások gondolatainak befogadására akkor is, ha nem egyezik az általa 

képviselttel 
 kellő motiváció 
 elhivatottság 
 emberismeret 
 könnyű alkalmazkodás a változó élethelyzetekhez 
 jól tűri a kritikát, konfliktuskezelő  
 előítélettől mentes legyen 
 az önkéntesnek ismernie kell az adott településen a kultúraközi szektorban az 

amatőr művészet a kulturális örökség terén folyó önkéntes tevékenységét. 
 naprakész információk a különböző kulturális területekről 
 kreativitás 
 ötletesség 
 megfelelő műveltségi szint,  
 megfelelő ismeret, háttértudás 
 problémamegoldó képesség 
 toleráns és integráló személyiség legyen 
 empátia a társadalom, különböző rétegeinek képviselőivel 
 együttműködési készség 
 gyakorlati tudás a közösségi média és az internetes kommunikáció terén 
 tapasztalatok átadási képessége 
 az önkéntes képes legyen szakítani a régi beidegződésekkel és aktualizálja a 

tényleges igékhez a munkáját 
 elfogadás, hogy valamennyi korosztály meg tudja szólítani 
 tisztában legyen a vonatkozó jogi és pénzügyi kérdésekben 
 esztétikai érzék 
 együttműködő készség és némi alázat a már régóta működő helyi szervezettel 

szemben az eredményes és hosszú együttműködés érdekében 
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Önkéntesek toborzása 

Értékelje az önkéntesek toborzásával kapcsolatos 
állításokat 
Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek 
felkutatásával és toborzásával kapcsolatos megállapításokat 
fontosnak, relevánsnak a kulturális önkéntesség ügyének 
előmozdítására?  N
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2.1 

A kulturális szervezeteknek jól szerkesztett 
prezentációs anyagokkal kell rendelkezniük, 
amelyek bemutatják a kulturális önkéntesek 
lehetséges feladatait. 

1 16 29 35 23  

2.2 

A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, 
hogy az önkéntes tevékenység a helyi közösség és a 
közjó szempontjából milyen fontos (idealisztikus 
vonzerő). 

 7 20 44 31  

2.3 

A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, 
hogy feladatainak ellátása során az önkéntes 
közösségi kapcsolati hálója megerősödik 
(társadalmi vonzerő)  

 9 25 42 26  

2.4 

A kulturális szervezeteknek hangsúlyozniuk kell, 
hogy az önkéntes feladatok, a külön képzések, 
mentorálás, stb. révén az önkéntes személyes 
kompetenciái fejlődnek, önéletrajza gazdagodik 
(személyes karrier vonzerő). 

 7 26 37 33  

2.5 

Kulturális önkénteseket leginkább hagyományos 
közzétételi módokkal lehet toborozni, a helyi 
hírközlő médiában, üzletek, könyvtárak és 
művelődési házak hirdető tábláin.  

6 18 36 31 11  

2.6 

Kulturális önkénteseket a leginkább az új közösségi 
média segítségével lehet toborozni, ehhez a 
kulturális egyesületek kulcsemberei a saját 
közösségi hálójukat használják.  

 9 34 39 20  

2.7 

Kulturális önkéntesek toborzásának legjobb módja, 
ha a helyi önkéntes kulturális egyesületek 
kulcsemberei a saját címlistájukat és kapcsolati 
hálójukat használják. 

 15 29 33 25  

2.8 

A legjobb módszer, ha más, helyi civil szervezeteket 
vonunk be a toborzásba, mert ezzel új csoportokkal 
építünk kapcsolatokat, akik érdeklődhetnek a 
kulturális munka iránt. 

 14 33 36 18  

2.9 

Az új önkéntesek toborzása érdekében a kulturális 
szervezetek adjanak meg egy kapcsolattartó 
személyt, akit az érdeklődők telefonon v. e-mailben 
megkereshetnek. 

 7 24 40 31  

2.10 
Első lépésként az új önkénteseket toborzó kulturális 
szervezetek hozzanak létre a honlapjukon egy 
online jelentkezési lapot.  

1 13 29 30 28 1 
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A kérdéscsoportban adott válaszok – amelyek a két legfontosabb kategória összesített 
adatai alapján elérik a válaszadók szavazatainak 70-80 %-át – a megkérdezetteknek 
három fontos üzenetét emelhetjük ki. 

 
1. Fontosnak tarják, hogy a leendő önkéntes figyelmét felhívjuk arra, hogy személyes 

kompetenciái fejlődnek, önéletrajza gazdagodni fog. Ezt egy fontos motivációs 
tényezőnek tarthatjuk. 

2. A válaszadók szerint hangsúlyozni kell, hogy az önkéntes tevékenység a helyi 
közösség szempontjából kiemelkedően szolgálja a közjót. A nyitott kommentárokban 
megtalálhatjuk a közjó szolgálatának néhány elemét is, pl. a fiatalok problémáinak 
felkarolása, az összefogás, a közösségépítés. 

3. Fontosnak tartják a válaszadók egy kapcsolattartó személyhez történő informális 
kapcsolódást, vagyis nagyon fontos a szerepe a személyes bizalmi kapcsolaton 
alapuló meggyőzésnek az önkéntes toborzásban.  

A kiegészítő szabad hozzászólásokban a következő tényezőket sorolták még fel. 

Igen nagy mértékben lényegesnek tartják: 
 interaktív beszélgetések 
 jó gyakorlatok bemutatása 
 tapasztalatok elfogadása, cseréje, felhasználása 
 fiatalokat érintő témák – problémák felkarolása 
 önmegvalósítás 
 korosztályt érintő célok megjelölése 
 többféle réteget érintő kérdésekkel foglalkozzon a szervezet 
 a fiatalabb korosztály bevonása (iskolások, fiatal felnőttek) 
 színvonalas és a településen élők problémáit segítő tevékenység 
 a szervezet tartsa valóban fontosnak az önkéntességet 
 a kulturális (civil) szervezet: példája, személyesség, hitelesség, értékközvetítés 
 személyes kapcsolattartás 
 az önkéntes kapjon lehetőséget, hogy bemutathassa munkáját 
 jó partneri kapcsolat 
 aktivitás, rátermettség 
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2. A legjobb módszerek új kulturális önkéntesek toborzására 
és alkalmazására

Nagyon csekély mértékben

Kismértékben

Bizonyos mértékig

Nagymértékben

Igen nagy mértékben

Nem tudom



49 

 

 kreativitás 
 globálisan is felmérni a figyelmet a kultúra és az önkéntesség jelentőségére 
 előadások szervezése 
 a kulturális szervezetek dolgozóinak saját kapcsolati hálója 
 összefogás, közösségépítés 
 intellektuális motiváció 

Nagymértékben lényegesnek tartják: 
 helyi ismeretek 
 kommunikációs készség 
 találkozók 
 kapcsolatok bővítése 
 beszélgetések 
 rugalmasság 
 emberek személyiségének ismerete 
 a helyi egyházvezetők bevonása, elkötelezése 
 a helyi közösséggel és szervezetekkel szemben fokozatosan kell kapcsolatot 

kialakítani, a saját akaratukat nem lehet egyből ráerőltetni a másik félre 

Bizonyos mértékig lényegesnek tartják: 
 szakmai gyakorlat 

Rangsorolás nélküli szempontokat is javasoltak a toborzáshoz: 
 személyes elbeszélgetés a lehetséges önkéntesekkel 
 jövőkép az önkéntes számára 
 egyetemi hallgatók gyakorlata 
 kapcsolati háló fontosságának kiemelése 
 tanulás fontossága 
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A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára 

 

Értékelje az önkéntesek képzési programjaira 
vonatkozó állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja az önkéntesek 
képzési programjaival kapcsolatos megállapításokat a 
kulturális önkéntesség helyi elterjesztése szempontjából 
fontosnak, relevánsnak?  Eg
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3.1 

Az önkénteseknek meg kell tanulniuk felismerni és 
értékelni a kulturális önkéntesség szempontjából 
saját kulcskompetencia profiljukat (erősségek és 
gyengeségek). 

5 5 16 53 23  

3.2 

Az önkénteseknek meg kell tanulni megfogalmazni, 
hogy milyen külön képzésekre van szükségük, mik a 
prioritásaik a szükséges kompetenciák 
megszerzésében.  

 9 33 44 15  

3.3 
Az önkénteseknek fel kell mérni és meg kell érteni, 
mik a főbb kihívások a nagyobb városok felé való 
elvándorlás megakadályozásában. 

5 15 24 33 27  

3.4 

Az önkénteseknek meg kell érteni és tisztán, 
érvekkel alátámasztva kell tudni, hogy az önkéntes 
kulturális egyesületek és önkénteseik miért képesek 
a helyzeten változtatni. 

 6 20 44 32  

3.5 

Az önkénteseknek tudniuk kell, hogy a gazdagodó 
kulturális tevékenység pozitív kapcsolatban áll a 
civil részvétel, a közösségi kötődés, a helyi 
identitástudat erősödésével.  

5 6 22 33 37  

3.6 

Az önkénteseknek ismerniük kell a helyi önkéntes 
kulturális egyesületek főbb tevékenységeit és a helyi 
közösségek egyéb szervezeteivel való 
kölcsönhatásukat.  

 6 23 40 32  

3.7 
Az önkéntesnek tudnia kell, milyen egyéb – 
társadalmi, humanitárius, szociális, sportegyesületi 
– önkéntes munka folyik a településen.  

 7 37 38 20  

3.8 
Az önkéntesnek jó képességekkel kell rendelkeznie 
a források felkutatása, forrás-teremtés, szponzorok 
felkutatása, stb. terén.  

 13 34 20 35  

3.9 
Az önkéntesnek erős gyakorlati készséggel kell 
rendelkeznie a közösségi média használata és az 
internetes kommunikáció terén.  

  24 44 30  

3.10 

Az önkéntesnek erős projekt vezetői képességre van 
szüksége, hogy a településen folyó kultúraközi 
tevékenységet és rendezvényeket tervezni és 
irányítani tudja. 

5 9 30 32 25  
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A képzési programokkal kapcsolatos elvárások terén a válaszadók három fontos tényezőt 
emelnek ki.  

Az egyik, hogy hogyan segítheti az önkéntesek képzése a helyi identitás erősödését, a 
második, hogy elemezzék, hogyan tudnak a helyi kulturális egyesületek és önkénteseik a 
helyzeten változtatni. Ebben a két válaszban egyszerre a helyi identitás megerősítése 
(állandósság) és a helyi társadalom megváltoztatása áll az előtérben.  

A harmadik tényező, amit ki kell emelnünk a kérdéssorban adott válaszokból, az hogy az 
önkéntesnek tisztában kell lennie a saját kulcskompetencia profiljával, hogy azt hatékonyan 
javíthassa. A képzéshez tehát elengedhetetlen a helyes önismeret. 

Meglepő – új és pozitív jelenségnek tarthatjuk, hogy a megkérdezettek fontosnak tarják a 
forrásszerzéssel, forrás felkutatással kapcsolatos kompetenciákat és azok fejlesztését is. 
 

Milyen támogatásra van szüksége az önkéntesnek  
A válaszok összképéből világos, hogy a megkérdezettek szerint az önkéntesek munkája 
szerteágazó és sokoldalú tevékenység, amely szerteágazó és sokoldalú támogatást is igényel. 
A számsorok arányai alapján ez tükröződik. Mégis megkockáztathatjuk, hogy a válaszok 
arányai alapján itt is három dolgot emeljünk ki:  

 első, hogy az önkénteseknek nagyon fontos segítség a tapasztaltabb önkéntesek 
mentorálási segítése; 

 másodikként fontos a támogatás költségigényes tevékenységek finanszírozásához és 
a szükséges források előteremtéséhet; 

 a helyi önkormányzat (általában a helyi hatóságok) támogatásának elnyerése, ami az 
előbbivel szorosan összefüggésbe hozható. 
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3. A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára
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Értékelje a kulcskompetenciákkal kapcsolatos 
állításokat  

Jelölje meg, milyen mértékben tartja a szükséges 
támogatással kapcsolatos állításokat a kulturális 
önkéntesség elterjesztése szempontjából fontosnak, 
relevánsnak?  N
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4.1 
Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a 
költségigényes tevékenységek finanszírozásához 
szükséges források előteremtésében.  

8 2 15 42 34  

4.2 
Az önkénteseknek segítségre van szükségük a 
könyvelés, a kifizetések és a tevékenységekkel 
kapcsolatos elszámolások bonyolítása terén.    

7 12 24 32 25 1 

4.3 
Az önkéntesnek segítségre van szüksége némely 
praktikus feladat megoldásában, mint pl. terem 
bérlése, PR és egyéb szóróanyagok készítése.  

5 8 42 34 12  

4.4 

Az (új) önkéntesnek némi személyes felkészítésre, 
mentorálásra van szüksége tapasztaltabb 
kulturális önkéntesek, vagy egyéb önkéntes 
szervezetek vezetői, tanácsadói részéről.  

  20 43 36 2 

4.5 

Az önkéntesnek segítségre van szüksége a helyi 
hatóságokkal való kapcsolatfelvételnél, a 
megcélzott megállapodások és az önkormányzat 
támogatásának megnyerésében.  

5 7 25 40 25 3 

4.6 

Az önkéntesnek támogatásra van szüksége a helyi 
kulturális intézményekkel való kapcsolatfelvétel 
és a konkrét tevékenységekkel kapcsolatos 
együttműködési, támogatási megállapodások 
megkötése terén.  

6 1 30 41 21 3 

4.7 

Az önkéntes segítségre szorul a helyi üzleti, 
kereskedelmi szervezetekkel, az idegenforgalmi 
irodával, a helyi médiával való kapcsolatfelvétel, a 
megcélzott támogatás és együttműködés elérése 
terén.  

7 3 35 41 16 3 

4.8 

Az önkéntes támogatást igényel egyéb 
településeken működő hasonló kezdeménye-
zésekkel való kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere, 
kölcsönös tanítás terén.  

 8 22 52 19 2 

4.9 
Az önkéntes segítségre szorul, hogy megtalálja és 
kapcsolatba kerüljön a terület legjobb, országosan 
ismert szakértőivel, előadóival, tanácsadóival. 

5 9 29 34 22 3 

4.10 

Az önkéntes támogatást igényel az eredmények 
településen kívüli partnerszervezetek közötti, 
valamint országos körben való hatékony 
promóciójában, terjesztésében.  

 7 24 49 18 3 
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3. Interjúk összegzése 
Általános megjegyzések: 

 
 Lényeges kérdéseket fogalmaz meg a kérdőív. A változók számát lehetne 

csökkenteni. 
 Szükségesnek tartom az ilyen irányú felméréseket. ( A kulturális önkéntes 

fogalmának értelmezésén elcsúszhatnak a válaszok értékei.) 
 A kulturális önkéntes fogalmának tisztázása fontos, mert nem mindenkinek 

egyértelmű 
 A „Háttér információ” nem eléggé inspiratív az egyén számára, aki vállalja a 

kitöltést. Pl. célszerű lenne azzal indítani, hogy „fontos a véleménye. segítse 
munkánkat javaslataival” stb. 

 Túlságosan részletezők a kérdések 
 Túlzottan „szakszerűek” (szakmai jellegűek) a kérdések. Ugyanakkor hiányoznak 

olyan alapvető feltételekre vonatkozó kérdések, mint empátiakészség, 
kapcsolatteremtő készség stb. 

 Jó lenne egy bevezető, hogy miért, miről szól ez a kutatás – egy visszaküldési cím 
(sokkal több válasz jöhetne) 

 Nem tudtam pontosan, hogy milyen feladat és hatáskört szántak az esetleges 
kulturális önkéntesnek. 
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4. Milyen támogatásra van szükségük az önkénteseknek a 
kulcsfontosságú partnerektől? 

Nagyon csekély mértékben

Kismértékben

Bizonyos mértékig

Nagy mértékben

Igen nagy mértékben

Nem tudom
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A sikeres önkéntesek kulcskompetenciái 

 Fontosak az elvárások, a jó gyakorlat során alakulnak ki, erősödnek. 
 A szükséges kompetencia mindig attól függ, milyen feladatra kívánják bevonni az 

önkéntest. Van, akit csak egyszerűbb részfeladatra tudunk bevonni, de azt 
nagyszerűen meg tudja csinálni. Van, akit bonyolultabb feladattal is meg lehet bízni. 
Nem lehet lemondani senkiről. Mindenkinek meg kell találni a számára megfelelő 
tevékenységet. Ezért nem lehet generális kompetenciáról beszélni. 

 A vállalt feladattal van összefüggésben, milyen kompetenciákra van szükség. 
 Előbb a sokoldalú embert, személyiséget kell felszínre hozni, gazdagítani, 

kimunkálni. Bárkiből lehet kulturális önkéntes, hozzáállás kérdése csupán. A 
dolgokat érteni és megérteni a lényeg, másként nem vagy hiteles. Majd mindezek 
megalapozása után lehetséges az egyes kompetenciák erősítése, mélyítése. 

 Érdemes volna szűrni és osztályozni az önkénteseket, hogy adott igényű helyekre 
adekvátabb önkéntesek kerülhessenek. 

 Etnikai felkészültség, generációk sajátosságaiból való felkészülés. 
 Feladatkörök és profilok részletezése segített volna a kompetenciákat pontosabban 

meghatározni. 

Önkéntesek toborzása 
 A személyes ismeretség és kapcsolatok lehetnek ebben a fontosak. 
 Erőltetni nem szabad, a meggyőzés, fokozatosság, jóra való törekvés sok munkát 

fegyelmezettséget igényel. 
 A toborzás ritkán működik meghirdetéssel. Leginkább a személyes kapcsolatok útján 

sikerül bevonni valakit a munkába. Az ifjabb generáció bevonása sokkal nehezebb, 
mint az 50 év fölöttieké. Személyes motivációt kell találni (pl. gyermekén, baráti 
társaságán keresztül) különben nem szánja rá magát. Tipikusan a jó értékteremtő 
közösségben nevelkedők nyitottak a felnőttkorban is az önkéntes munkára. 

 Hiányzik az önkéntesek munkájára vonatkozó erkölcsi elismerés lehetősége, módja, 
formája. 

 Az önkéntes tevékenység pozitív hatását a személyiség fejlődésére nem lehet eléggé 
hangsúlyozni.   

 Nagyobb hangsúlyra lenne szükség az önkéntes munka adta lelki jóérzésre. 
 Manapság a facebook az egyik legjobb fórum. 

Képzés 
 A képzéseket nem szabad a formális oktatáshoz hasonlítani. 
 Az ideális önkéntes képzés minden kérdésében megfogalmazott elemet fejleszt, de a 

gyakorlatban ez így nem megvalósítható. Az önkéntes munkát vállalók nagy része 
nem megy képzésre, saját meglévő tudását teszi az önkéntes tevékenységbe.  

 A feltett kérdések csak részben alkalmasak a képzési igények (szükségletek) 
felmérésére. Az persze alapkérdés, hogy milyen önkéntesekről beszélünk. Nem 
mindegy, hogy arról az önkéntesről, aki egy-egy részfeladatot vállal (végez) az 
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egyesületben vagy netán arról, aki a szervezet egészének irányításában vesz részt pl. 
vezetőségi tag vagy/és tisztségviselő. 

Milyen támogatásra van szüksége az önkéntesnek? 
 Az együttműködés fontos a közös cél eléréséért. 
 Az önkéntes támogatása akkor jó, ha az eredményekben is jelentkezik. 
 A munkafeltételek megteremtése és megszervezése, valamint a személyes 

kompetenciájához illeszkedő feladat megtalálása a fontos ahhoz, hogy jól érezze 
magát tevékenységében. Szükséges továbbá az előzetes, pontos feladatismertetés a 
pozitív visszacsatolás, értékelés, közösségi élmény nyújtása. 

 A helyi hatóságokkal és a forrás megteremtése nem az önkéntes felelőssége és 
feladata. 
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4. Összefoglalás és ajánlások 

A válaszadók  
Többségében nők voltak, idősebb korosztály, az állami intézményekben foglalkoztatottak, a 
civil szervezetek képviselői, és nyugdíjasok, magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. 
 
A kérdőív előfeltételezései és a válaszok alapján sok tényezőt figyelembe vevő képzés 
kialakítására lesz szükség. 

Fontos üzenetek  

A válaszadók az alábbiakra fektették a hangsúlyt: 

 
1. Sikeres kompetenciák 

 szociális és kommunikációs készség 
a lakóhely ismerete 

 tervező és szervező képesség 

 
2. Sikeres toborzás 

 a személyes fejlődés, mint motiváció felmutatása 

 a közjó szolgálata 

 informális kapcsolódás a kapcsolattartóhoz 

 

3. Képzés 

 a helyi identitás erősítése 

 változtatni a helyzeten 

 a saját kulcskompetencia profil ismerete 

 
4. Támogatás 

 a tapasztaltabb önkéntes segítése 

 a költségigényes tevékenységek finanszírozása 

 a helyi önkormányzat és hivatal támogató hozzáállása 
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IV. Lengyelország 
Összeállította: Agnieszka Dadak, Alapítvány az Alternatív Oktatási Kezdeményezésekért 
(Foundation of Alternative Educational Initiatives - FAIE) 
Bielsko-Biała, március 15. 2017. 
 

1. Alkalmazott módszertan 
Lengyelországban a felmérést 2017 februárja és márciusa között végeztük. 

A kérdőívet lefordítottuk lengyelre és online, illetve kinyomtatott formában az érdeklődők 
rendelkezésére bocsátottuk. A kutatásban való részvételre felkértük a FAIE Alapítvány 
széles körű hálózatába tartozó szervezeteket, többek közt egyesületeket, informális 
csoportokat és a kulcspartnerek képviselőit, amelyek aktívan hozzájárulnak Lengyelország 
déli- délkeleti, gyéren lakott térségeiben a kulturális élethez. 

Ezenkívül a felmérést meghirdettük többek közt a lengyel civil szektor legnagyobb 
internetes portálján is. 

A kérdőívhez rövid leírást fűztünk a felmérés és a projekt célkitűzéseiről és a várható 
eredményekről. 

A kérdőív 6 részből állt: 1. Háttér-információ; 2. A sikeres önkéntesek kulcskompetenciái; 3. 
A legjobb módszerek az új kulturális önkéntesek megszólítására és toborzására; 4. A legjobb 
képzési program kulturális önkéntesek számára; 5. Milyen támogatásra van szükségük az 
önkénteseknek a kulcsfontosságú partnerektől? 6. A kérdőívvel kapcsolatos észrevételek. A 
kérdőív zárt és nyitott kérdéseket tartalmazott. 

A kérdőív lengyel változatában a második kérdéssor két további kérdéssel egészült ki: A 
legjobb módszerek az új kulturális önkéntesek megszólítására és toborzására: 2.11. A 
kulturális szervezet írásban megkötött együttműködési megállapodásban rögzítse az önkéntes 
és a szervezet jogait és kötelességeit 2.12. A kulturális szervezet ajánlással/oklevéllel ismerje el 
az önkéntes adott szervezet javára végzett munkáját. 

A “gyéren lakott térség” és “a kulturális szektorban tevékenykedő szervezet” definícióját 
lábjegyzetben adtuk meg.  

Interjúk: felkérésünkre vettek részt benne a meghívott személyek:  

 képzési ellátók képviselői, a Spichlerz Egyesület munkatársai (Czernica), és az 
Alapítvány az Alternatív Oktatási Kezdeményezésekért egyik vezetője (Dél-
lengyelország);  

 a tanulók csoportját egy informális csoport (Góra Ropczycka, Délkelet 
Lengyelország) és a Spichlerz Egyesület önkéntesei alkották; 

 a kulcsfontosságú partnerek csoportját Oświęcim helyi hatóságainak a képviselői, 
kulturális intézmények képviselői (Lipnica Mała) és üzletasszonyok (Radziechowy) 
alkották, akik mind Lengyelország déli részén tevékenykednek. 
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A megkérdezett személyeket előzetesen tájékoztattuk a felmérés és a projekt célkitűzéseiről 
és a várható eredményekről. Az interjúk nagy részét telefonon bonyolítottuk le, egy 
személlyel e-mailben, csoportos megbeszélésen négy személy vett részt, amiről hangfelvétel 
készült. 

2. Kérdőíves adatok összesítése 
A háttér-információkra vonatkozó kérdésekre adott válaszok alapján minden válaszadó 
lengyel állampolgár. Összesen 88 személy töltötte ki a kérdőívet, 26 személy képzési 
ellátókat képviselt, 20 személy önkénteseket, 42 válaszadó egyéb kulcspartnereket. 

Több nő (77,3%), mint férfi (22,7%) töltötte ki a kérdőívet. A válaszadók többsége a 18-29 
(27,3%), illetve a 30-39 (25%) életkor közötti korosztályt képviselte; a 40-49 életkor közötti 
korcsoport a válaszadók mindössze 2,3%-át tette ki. 

A válaszadók többsége (40,9%) rövid időtartamú felsőoktatási végzettséggel 27,3% 
középfokú szakiskolai végzettséggel, 18,2%-hosszab időtartamú felsőfokú végzettséggel, 
9,1% gimnáziumi végzettséggel rendelkezett. Foglalkozás tekintetében 29,5% nem állt 
foglalkoztatásban, 22,7%; nappali tagozatos hallgató volt, 18,2% a civil szférában állt 
alkalmazásban, 13,6% a magánszektorban, míg 2,3% egyéb foglalkoztatási formában voltak. 

2.1 Képzési ellátók 
A képzési ellátók többségének véleménye szerint gyéren lakott térségekben a kulturális 
önkénteseknek az alábbi kulcskompetenciákra van szükségük: 

 ismerniük kell a jó gyakorlatokat arra vonatkozóan, hogy a kulturális önkéntesség 
hogyan járul hozzá az állampolgári részvétel, közösségi kötődés és helyi 
identitástudat erősítéséhez gyéren lakott térségekben (90%); 

 ismerniük kell az adott térségben a kultúraközi szektorban folyó amatőr művészeti, 
kulturális örökségvédelmi önkéntes tevékenységeket (85%);  

 ismerniük kell a térségben folyó egyéb önkéntes közösségi, szociális, humanitárius 
munkát, ill. a sportegyesületek tevékenységét (85%). 

A legkevésbé vélték fontosnak, hogy az önkéntesek rendelkezzenek megfelelő 
képességekkel a források felkutatása, forrásteremtés, szponzorok felkutatása, stb. terén. A 
kérdőívben felsorolt összes többi kompetenciát a megkérdezettek többsége nagymértékben 
fontosnak minősítette. 

A képzési ellátók többsége szerint az új kulturális önkéntesek megszólításának és 
bevonásának a legjobb módszerei az alábbiak: 

 annak hangsúlyozása, hogy az önkéntes feladatok, a képzések, mentorálás, stb. révén 
az önkéntes személyes kompetenciái fejlődnek, önéletrajza gazdagodik (személyes 
karriervonzerő, 92%); 

 idealisztikus vonzerő hangsúlyozása (85%); 

 a kulturális önkéntesek lehetséges feladatait bemutató, jól szerkesztett prezentációs 
anyagok biztosítása (85%). 
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A legkevésbé fontosnak tartották a toborzás hagyományos közzétételi módjait: a helyi 
hírközlő médiában, üzletek, könyvtárak és művelődési házak hirdetőtábláin (36% 
nagymértékben/igen nagy mértékben vélte fontosnak). 

A képzési programok tekintetében a képzési ellátók többsége rendkívül fontosnak tartotta 
az alábbiakat: 

 az önkénteseknek meg kell tanulniuk felismerni és értékelni a kulturális önkéntesség 
szempontjából saját kulcskompetencia profiljukat (erősségek és gyengeségek); 

 az önkénteseknek meg kell tanulniuk megfogalmazni, milyen külön képzésekre van 
szükségük, mik a prioritásaik a szükséges kompetenciák megszerzésében(több mint 
90% nagymértékben/igen nagy mértékben fontosnak tartotta); 

 az önkéntesnek jó képességekkel kell rendelkeznie a források felkutatása, 
forrásteremtés, szponzorok felkutatása, stb. terén (61% tartotta 
kismértékben/bizonyos mértékig fontosnak. 

Az önkénteseknek nyújtandó támogatás tekintetében a képzési ellátók többsége 
nagymértékben vagy igen nagymértékben fontosnak vélte az alábbiakat:  

 az (új) önkéntesnek személyes felkészítésre, mentorálásra van szüksége 
tapasztaltabb kulturális önkéntesek, vagy egyéb önkéntes szervezetek vezetői, 
tanácsadói részéről; 

 az önkéntest segíteni kell, hogy megtalálja és kapcsolatba kerüljön a téma legjobb, 
országosan ismert szakértőivel, előadóival, tanácsadóival (92%). 

 az önkéntes támogatást igényel más településeken működő hasonló 
kezdeményezésekkel való kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere, kölcsönös tanítás terén 
(85%). 

A legkevésbé fontosnak vélték az önkéntesek támogatását olyan praktikus feladatok 
megoldásában, mint pl. terembérlés, PR és egyéb szóróanyagok készítése. 

A kérdésre, hogy nevezzenek meg 1 – 3 olyan kompetenciát, amelyet a sikeres kulturális 
önkéntes munka érdekében fontosnak tartanak, a képzési ellátók az alábbiakat fogalmazták 
meg:  

 egyénileg és csapatban végzett munkára való képesség, együttműködési készség; 

 helyi ismeretek: helytörténet, a helyi közösség fontos eseményei, ünnepei, jelenlét és 
részvétel;  

 szolidaritás, innováció, kreativitás; 

 “gerincesség”, erkölcsi értékrend, bátorság, vidámság; 

 nehéz helyzetek kezelése, mások folyamatos érdeklődésének és részvételének 
fenntartása. 
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2.2 Tanulók 
 

A tanulók többségének véleménye szerint gyéren lakott térségekben a kulturális 
önkénteseknek az alábbi kulcskompetenciákra van szükségük: 

 az önkéntesnek ismernie kell a jó gyakorlatot, hogy a kulturális önkéntesség hogyan 
járul hozzá a civil részvétel, a közösségi kötődés és a helyi identitástudat 
erősítéséhez (80%); 

 az önkéntesnek erős szociális és kommunikációs készségekkel rendelkeznie, hogy a 
településen élő különböző társadalmi csoportokat meg tudja szólítani és be tudja 
vonni, és megfelelő képességekkel rendelkezik a források felkutatása, 
forrásteremtés, szponzorok felkutatása, stb. terén (70%). 

A legkevésbé tartották fontosnak, hogy az önkéntes ismerje a szereplőket, akik 
támogathatják, és/vagy közreműködhetnek a településen folyó kultúraközi 
tevékenységekben (40% vélte nagymértékben/igen nagy mértékben fontosnak). 

A tanulók többsége szerint az új kulturális önkéntesek megszólításának és 
bevonásának a legjobb módszerei az alábbiak: 

 személyes karriervonzerő hangsúlyozása és írásban kötött együttműködési 
szerződés, amely részletezi az önkéntes és az önkéntest alkalmazó szervezet jogait és 
kötelességeit (70% nagymértékben/igen nagy mértékben fontosnak vélte); 

 idealisztikus és társadalmi vonzerő hangsúlyozása, valamint más civil szervezetek 
bevonása a toborzásba, kapcsolattartó személy megnevezése, akivel telefonon vagy 
e-mailben felvehető a kapcsolat.  

A potenciális önkéntesek toborzásának legkevésbé jó módszerének a helyi önkéntes 
kulturális egyesületek kulcsemberei címlistájának és kapcsolati hálójának használatát 
tartották. 

A képzési programok tekintetében a tanulók egyöntetűen fontosnak tartotta az alábbiakat: 

 erősségek és gyengeségek ismerete az önkéntes részéről 

 az önkénteseknek meg kell tanulniuk megfogalmazni, milyen külön képzésekre van 
szükségük, mik a prioritásaik a szükséges kompetenciák megszerzésében (90%). 

 az önkénteseknek fel kell mérni és meg kell érteni, mik a főbb kihívások a nagyobb 
városok felé való elvándorlás megakadályozásában. 

Az önkénteseknek nyújtandó támogatás minden formáját nagymértékben/igen nagy 
mértékben fontosnak vélte a megkérdezett tanulók többsége. 

A tanulók a nyitott kérdések kapcsán az alábbi kulcskompetenciákat jelölték meg, mint 
amelyek gyéren lakott térségekben közreműködő önkéntesek esetében szükségesek: 

 számon kérhetőség, nyitottság, kapcsolatteremtő képesség; 

 gyerekekkel való munkához szükséges készségek; 

 közvetlenség, segítőkészség, munkára foghatóság. 
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2.3 Egyéb kulcspartnerek 
A kulcspartnerek véleménye szerint gyéren lakott térségekben a kulturális 
önkénteseknek az alábbi kulcskompetenciákra van szükségük: 

 az önkéntesnek ismernie kell a jó gyakorlatot, hogy a kulturális önkéntesség gyéren 
lakott térségekben hogyan járul hozzá a civil részvétel, a közösségi kötődés és a helyi 
identitástudat erősítéséhez (85,7%); 

 az önkéntesnek erős szociális és kommunikációs készségekkel rendelkeznie, hogy a 
településen élő különböző társadalmi csoportokat meg tudja szólítani és be tudja 
(80,9%); 

 az önkéntes ismerje a településen folyó tevékenységek között a helyi civil közösség 
tevékenységét (76,2%). 

Kevésbé tartották fontosnak, hogy az önkéntes rendelkezzen erős tervező és szervező 
képességgel, hogy a településen folyó kultúraközi tevékenységet és rendezvényeket 
irányítani tudja, ill. hogy megfelelő képességgel rendelkezzen a források felkutatása terén.  

A legjobb és legfontosabb módszer aktív állampolgárok önkéntesként való 
bevonására a társadalmi vonzerő, ill. a személyes karriervonzerő hangsúlyozása, amikor 
egy kulturális egyesület kulcsszereplői saját hálózatukon keresztül toboroznak (a 
válaszadók több mint 80%-a szerint nagymértékben/igen nagymértékben fontos); 

Ezzel szemben legkevésbé vélték fontosnak az önkéntesek hagyományos, a helyi hírközlő 
médiában, üzletekben, könyvtárakban és művelődési házakban közzé tett hirdetések révén 
való toborzását. 

A képzési programok témakörében szinte az összes elemet nagyon vagy rendkívül 
fontosnak véltek az egyéb kulcspartnerek. Viszonylag alacsony fontosságot (de ez is magas, 
70%) tulajdonítottak a források és szponzorok felkutatásának, a források megteremtésének 
a képességét, ill. az erős projektvezetői képességeket. 

Az önkénteseknek nyújtandó támogatás tekintetében a kulcspartnerek csoportja (több 
mint 90%) a legfontosabbnak azt tartotta, hogy az önkéntes kapjon megfelelő támogatást a 
költségigényes tevékenységek finanszírozásához szükséges források előteremtésében. A 
legkevésbé gondolták szükségesnek (66%), hogy az önkéntes segítséget kapjon a megfelelő, 
országosan elismert szakértők, előadók, tanácsadók felkérésében.  

Ezenkívül a válaszadók úgy gondolták, hogy gyéren lakott térségekben a kulturális 
önkénteseknek az alábbi kompetenciákra van szüksége:  

 a helyi hatóságokkal való jó kapcsolatok kialakításának a képessége; 

 a kulturális szektorban alkalmazható szakismeretek;  

 figyelmesség, “pszichológusi” hozzáállás, kapcsolatteremtő készség; 

 mások aktivizálásának, kulturális programok kialakításának a képessége; 

 mások támogatása, a helyi környezet ismerete, nyitottság, a vállalt feladat szeretete, 
ami a sikerélmény előmozdítója, mert az önkéntes nehéz feladatra vállalkozik. 
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3. Interjúk összegzése 
A képzési ellátókkal 5 interjút, a tanulókkal és a helyi kulcspartnerekkel 4-4 interjút 
készítettünk, vagyis összesen 13 interjú készült. 

3.1 Képzési ellátók 
A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái tekintetében az alábbiakat 
hangsúlyozták:  

 a helyi közösség igényeinek az ismerete; 

 általános ismeretek a közösségről: helytörténet, gazdaság, társadalmi összetétel 

 a helyi emberek iránti érdeklődés, kapcsolatépítő képesség, különböző 
kommunikációs szintek alkalmazása a helyi közösségben;  

 szervezési készségek (csoportirányítás, csoportban végzendő munka 
megszervezése).  

További kompetenciaként említették a következőket: 

 jártasság a forrásszervezésben a célok megvalósítása érdekében; 

 a közösség segítése szakmai készségekkel (festészet, írás, egyéb művészi készség); 

 “hidegvér”, nyugalom feszült helyzetekben; 

 eltérő kompetenciákkal rendelkező emberekkel való csapatmunka, együttműködés 
más szervezetek önkénteseivel. 

Az új kulturális önkéntesek bevonásának legjobb módszerei kérdéskörében a 
megkérdezettek hangsúlyozták, hogy nem egyszerű egy csoporthoz újoncként csatlakozni. A 
szervezet sikeres akcióinak, megvalósított tevékenységeinek bemutatása ösztönzőleg hathat 
az új önkéntesekre. 

Az egyik, önkénteseket sikeresen alkalmazó egyesület képviselői elmondták, hogy soha sem 
végeztek formális toborzást. Az érdeklődők maguktól jelentkeztek önkéntesnek miután 
részt vettek az egyesület néhány rendezvényén. 

Az új önkéntesek toborzásával kapcsolatban említést tettek még a helyi iskola, könyvtár, 
művelődési ház, parókia lehetséges bevonásáról. Ha egy-egy szervezet fiatal önkéntesekkel 
szeretne dolgozni, akkor az internetes közzététel elengedhetetlen. 

Igen változatos választ kaptunk arra a kérdésre, hogy a gyéren lakott térségekben milyen 
képzési programmal lehet elősegíteni a sikeres önkéntes munkát:  

 Egy informális csoport vezetője kijelentette, hogy ők nem szerveznek felkészítő 
képzést, mindenki azokat a készségeket hozza magával, amikkel már rendelkezik. 
Egy helyben aktívan működő egyesület vezetői azt hangsúlyozták, hogy az 
önkénteseknek mindenképp biztosítani kell egy “helyi információs csomagot”: ki 
kicsoda, ki mit csinál, kit mivel lehet megkeresni, stb. Mivel az egyesület szokásos 
munkája széles körű együttműködésen alapul, az új önkénteseknek tudniuk kell mire 
támaszkodhatnak. Mindezt célszerű kiegészíteni egy “jó gyakorlat csomaggal”, amely 



63 

 

bemutatja a szervezet főbb tevékenységeit, történetét, az önkéntesek lehetőségeit és 
az önkéntesség hasznosságát. 

 Ötletként felmerült, hogy nem lenne haszontalan találkozót szervezni az önkéntesek 
és a helyi kulcsemberek – helyi polgármester, híres emberek – összeismertetésére, 
ami egyben jelezné, hogy az önkéntesek munkája fontos és értékes. 

 Azt is megemlítették, hogy a képzési programokban érdemes kitérni az aktuális 
kulturális trendekre, információs és promóciós eszközökre, a tevékenységek és 
projektmunka finanszírozására és dokumentálására. 

A kulturális egyesületek által a kulturális önkénteseknek nyújtandó támogatás 
legjobb módszereként az alábbiakat nevezték meg: 

 Kapcsolattartó személy/tutor/mentor kijelölése, aki az önkéntesnek mindent 
megmutat, barátságos légkört teremt és érezteti az önkéntessel, hogy számítanak a 
közreműködésére és a csapat tagjának tekintik. 

 A feladatok fokozatos betanulása oly módon, hogy az önkéntes ne érezze 
túlterheltnek magát, de érezze, hogy szükség van a segítségére. A feladatokat az 
önkéntes jártasságára és érdeklődésére alapozva kell kijelölni, így az önkéntes 
bizonyítani tud és sikerélményben lesz része. Gondoskodni kell róla, hogy az 
önkéntes mindig kapjon visszajelzést. 

 Az önkéntesek képzési igényeit fel kell térképezni és megfelelő képzési 
lehetőségekről kell gondoskodni. 

A helyi kulcsfontosságú partnerek által nyújtandó támogatás jó módszere 
kérdéskörében a képzési ellátók a szektorok közötti együttműködés kölcsönös előnyeit 
hangsúlyozták és a következőket említették: 

 Pénzügyi támogatásért cserébe ismertség (különösen a helyi vállalkozások 
esetében). 

 A kulcspartnerekkel folytatott megbeszéléseken érdemes hangsúlyozni, hogy vonzó 
kulturális programokkal felkelthető a turisták érdeklődése a település iránt. 
Ötletként említették a “települések közötti hálózat építést, és egy közös, turistáknak 
szánt régiós útikönyv (pl. a térségben található kastélyokról) összeállítását, kiadását 
és terjesztését” javasolták. 

 A kulcspartner szakterületének megismertetése a szervezettel és önkénteseivel; 
tanulmányutak szervezése a tapasztalatcsere érdekében. 

 Fenntartható, rendszeres együttműködésre kell törekedni. Célszerű lenne 
“hűségcsomagokat” kialakítani és rendszeres támogatást kapni a helyi szervezetek 
rendezvényeivel és tevékenységével kapcsolatos információ terjesztésében. 

A képzési ellátók az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg: 

 A helyi kezdeményezéseket alaposan át kell gondolni, meg kell tervezni annak 
érdekében, hogy valóban a helyi célközönség igényeit elégítsék ki. A szervezők és a 
résztvevők is megérdemlik a sikerélményt. Ennek érdekében a szervezetnek sok időt 
kell arra fordítania, hogy kapcsolatot tartson az emberekkel, akikért dolgoznak. A 
munkatársaknak ismerniük kell az embereket és jelen kell lenniük ott, ahol az 



64 

 

emberek megfordulnak. A közösség szokásaihoz kell igazítani a munkastílust és 
folyamatosan ápolni kell a kapcsolatokat.  

 Fontos a formális és nem formális képzési szektorral való együttműködés. A 
kulturális szervezeteknek jelen kell lenniük az iskolákban, önkénteseket kell 
bevonniuk és fejlődési lehetőséget kell biztosítaniuk a fiatalok számára. 

3.2 Tanulók 
A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái tekintetében minden megkérdezett 
azt hangsúlyozta, hogy az önkéntesek adott készségeire – „amiben jók” – támaszkodva kell 
kialakítani azt, amit a közösségnek kínálnak. Szükség van még nyitottságra, a helyi 
tevékenységekben való részvételre. Ezenkívül az alábbi kompetenciákat emelték ki: 

 vezetői készségek, célok meghatározása és teljesítése; 

 szervezési és koordinációs készségek; 

 forrásszervezési képességek; 

 új elgondolások bevezetése és bemutatása, mások ösztönzése a megvalósítás 
érdekében; 

 az idősebb önkéntesek fontosnak tartották a hagyományok, helyi ismeretek és 
adottságok (kulturális örökség) átadását a következő nemzedéknek. 

Az új kulturális önkéntesek bevonásának legjobb módszere kérdéskörében a tanulók az 
alábbiakat emelték ki: 

 nincs értelme “általános” közreműködésre kérni az önkénteseket, hanem felkelteni 
az érdeklődésüket egy adott projekt iránt; 

 a projekt presztízsének, jelentőségének a hangsúlyozása; 

 a minél nagyobb elérés érdekében különféle csatornák használata a toborzásban: 
iskolák, parókiák, helyi média, internet. “Sokféle csatorna áll rendelkezésre a 
kisvárosokban is”; 

 egyértelműen az önkéntesre kell bízni, hogy mennyit szeretne vállalni, és döntését 
tiszteletben kell tartani; 

 lehetséges önkéntesek meghívása a szervezet által bonyolított rendezvényekre: 
“láthatóvá válik mások elköteleződése, a jó légkör, és kedvük lesz bekapcsolódni”, 
“megfertőződnek”; 

A kérdésre, hogy a gyéren lakott térségekben milyen képzési programmal lehet 
elősegíteni a sikeres önkéntes munkát az alábbi elemeket nevezték meg: 

 projektmunka módszertana: az ötlettől a tervezésen át a költségvetésig; 

 koordinációs készségek fejlesztése; 

 finanszírozás megteremtése; 

 kommunikációs és tárgyalási készségek, PR; 

 az együttműködő szervezet főbb tevékenységének a bemutatása, az önkéntesek 
feladatának ismertetése, az együttműködés szabályainak a tisztázása, az önkéntesek 
számára a várható hozadék felvázolása; 
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A kulturális egyesületek által a kulturális önkénteseknek nyújtandó támogatás 
legjobb módszereként az alábbiakat nevezték meg: 

 szakmai és személyes fejlődési lehetőségek biztosítása az önkéntesek részére 
(többek közt képzéssel); 

 támogatás más szervezetekkel való együttműködésben; 

 a legtapasztaltabb, a szervezetnél a legrégebb óta közreműködő önkéntesek 
útmutatása, tapasztalatátadása az új önkéntesek részére; 

 a munkához szükséges eszközök biztosítása: “Ha arra kérnek, hogy fessek, adjanak 
ecsetet és festéket is”; 

 a helyi közösség tagjairól való gondoskodás, a helytörténeti ismeretek 
hangsúlyozása. 

A helyi kulcsfontosságú partnerek által nyújtandó támogatás jó módszere 
kérdéskörében a tanulók a következőket gondolták fontosnak: 

 A közös tevékenységekben való részvétel. Az iskola és a helyi hatóságok 
együttműködésére van szükség a kulturális programok megvalósításában. Ennek 
egymás támogatásával, a felek tevékenységének kölcsönös népszerűsítésével kell 
párosulnia (a szervezet tájékoztat az iskola tevékenységéről, az iskola pedig a 
szervezet tevékenységéről). Az iskolák bevonása a tanulók szempontjából is hasznos, 
mert a tanulók fejleszthetik készségeiket miközben a helyi kulturális szervezetek 
kezdeményezéseiben közreműködnek. Fontos a helyi hatóságok és a helyi lakosok 
együttműködése. 

 a helyi média mozgósítása – érdekes történeteket mutathatnak be; média támogatás 
megnyerése; 

 szponzori támogatás felajánlása (nemcsak pénzbeli, hanem természetbeni is). 

A tanulók az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg: 

 a kezdeményezésekkel mindig valós helyi igényekre kell reagálni. A kulturális 
szektorban működő szervezeteknek nyitottnak kell lenniük az ötletekre, oda kell 
figyelniük a helyben élőkre, és ha ez a feltétel teljesül, akkor a helyi részvétel 
garantált;  

 a helyi közösséggel való együttműködés csak egyenlő feltételek mellett valósulhat 
meg (pl. kávézót nyitottak a felújított művelődési házban, és a helyi lakosokat 
megkérdezték, hogy milyen nevet adnának a kávézónak); 

 kulturális tevékenységek megvalósításakor mindenkire a neki megfelelő szerepet 
kell osztani; 

 fontos a résztvevőkről való gondoskodás pl. idős emberek úgy tudnak részt venni egy 
adott rendezvényen, ha a szállításuk is meg van szervezve. 
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3.3 Egyéb kulcspartnerek 
A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái tekintetében a kulcspartnerek az 
alábbiakat említették: 

 nagyon jó időbeosztás; 

 célok meghatározásának és megvalósításának a képessége;  

 kreativitás, invenció; 

 részvétel, elköteleződés; 

 személyközi és szociális készségek, jól kell tudni kommunikálni a kitűzött célokat; 

 szervező készségek, ideértve a kockázatfelmérést is; 

 új ismeretekre, különféle képzési és oktatási programokra való nyitottság; 

 a helyi társasági életben való részvétel; a helyben élők és a helyi kapcsolati háló 
ismerete; 

 finanszírozási lehetőségek ismerete, támogatásban részesíthető szervezetekkel való 
együttműködés; 

 a kultúra területén szükséges szakmai kompetenciák; 

 közösségi szellem, nyitottság az önkéntes munkára. 

 

Az új kulturális önkéntesek bevonásának legjobb módszere kérdéskörében a kulcspartnerek 
az alábbiakat emelték ki: 

 a leghatékonyabb módszer a szervezet tevékenységének a bemutatása és az 
önkéntesek bevonása akkor, amikor éppen történik valami, és az önkéntesek konkrét 
feladatokra kérhetők fel;  

 a megfelelő ember bevonása az adott feladatra; 

 az önkéntesek toborzásában segítség kérhető más, aktívan működő szervezettől; 

 jó helyszínek a toborzásra: önkormányzat, helyi iskola, meghívás az interneten vagy 
közösségi médián keresztül; 

 formális toborzás helyett “szájhagyomány” útján történő marketing tevékenység, a 
lehetséges önkéntesek elérése személyes kapcsolatokon és hálózatokon keresztül; 

 “megfertőzés”; az egyik kulcsfontosságú partner meghívást kapott egy helyi 
szervezet rendezvényére, ahol első kézből szerzett tapasztalatokat, és ott “ragadt”, 
azóta is konkrét feladatok ellátásával részt vesz a szervezet tevékenységében; 

 világosan láttatni kell az önkéntessel, hogy az együttműködés milyen előnyökkel jár; 

 kulturális intézmény esetében a közreműködő személyekből célszerű kialakítani egy 
állandó csoportot, így egy-egy rendezvény tervezésekor egyszerűbb az önkénteseket 
kiválasztani/felkérni a már ismert személyek közül. 
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A kérdésre, hogy a gyéren lakott térségekben milyen képzési programmal lehet 
elősegíteni a sikeres önkéntes munkát a kulcspartnerek az alábbi elemeket nevezték 
meg: 

 motivációként el kell magyarázni, “miért csináljuk, amit csinálunk”, be kell mutatni a 
tevékenységek fontosságát; 

 törvényi szabályozás és szervezeti szabályok: pl. finanszírozási feltételek, ki mikor 
milyen körülmények között készíthet fényképet, így elkerülhető, hogy az önkéntesek 
a kezdeti időszakban hibát kövessenek el; 

 specifikus kompetenciákra irányuló képzés: forrásteremtés, partnerkeresés, 
együttműködési ajánlatok előkészítése, stb.; 

 adminisztrációs feladatokra (“papírmunkára”) való felkészítés; 

 az önkéntesek felkészítése a közreműködésükkel megvalósítandó projektre: célok, 
feladatok, eredmények, lehetséges kockázatok, stb.; 

 “a helyi környezet szociológiája” – mindaz, ami helyben befolyásolhatja a vállalt 
tevékenység sikerét/kudarcát; 

 a képzési igények az önkéntesek által vállalt feladatoktól is függ; az önkéntesek saját 
erős és gyenge pontjainak feltárására irányuló foglalkozás, ha általános készségekről 
van szó; ha fiatalokról van szó, akkor szakmai terveik, álmaik és céljaik felvázolása. 

A kulturális egyesületek által a kulturális önkénteseknek nyújtandó támogatás 
legjobb módszereként az alábbiakat nevezték meg: 

 az új önkéntesek mellé jelöljenek ki egy “pilótát”, aki segít megnyitni az ajtókat, 
tanáccsal, adatokkal segíti az önkéntes feladatok ellátását; akinek a barátságsága és 
támogatása segítségével még a tapasztalatlan önkéntes is egyenrangú félnek és 
értékes partnernek érezheti magát a feladatok megvalósításakor; 

 bizalomépítés, sikeresen elvégezhető feladatok kijelölése; 

 közös munka, az új önkéntes integrációját segítő csapatépítő tevékenységek, annak 
bizonyítása, hogy az új önkéntes egy csapat tagja és számíthat másokra; 

 jól körülhatárolt feladatok kijelölése, így az önkéntes tudni fogja, hogy miért kell 
felelősséget vállalnia; az önkéntes tudásának, képességeinek és habitusának 
megfelelő feladatok kijelölése; 

 az önkénteseknek lehetőséget kell biztosítani, hogy a gyakorlatban tanuljanak bele a 
feladatokba, és a lehető legtöbb saját tapasztalatot szerezhessék. 

A helyi kulcsfontosságú partnerek által nyújtandó támogatás jó módszere 
kérdéskörében a következőket gondolták fontosnak: 

 meghívások más kulcspartnerek rendezvényére, képzésére; 

 sikeres helyi vállalkozásoktól anyagi támogatás a helyi szervezeteknek a pályázati 
“önrész” finanszírozására; 

 szponzori támogatás – természetbeni is. Az egyik ásványvíz palackozó üdítőt biztosít 
az egyik szervezet rendezvényein; az egyik válaszadó üzletasszony műtárgyakat 
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ajánl fel jótékonysági árverésre; támogatás tudással/jó gyakorlattal/tanácsadással, 
szervezeti támogatás, intézményi támogatás; 

 támogatás a reklámozásban, marketing “szájhagyomány” útján – a leghatékonyabb 
módszer kisvárosokban; 

 befolyásos, híres helyi emberek bevonása az önkéntes munkába, ami jó példával 
szolgál másoknak; 

 az aktivitás ösztönzése, a lehetőségek felmutatása, segítség felajánlása 

 partneri kapcsolat kiépítése az önkéntes és a külső kulcspartner között. 

 

A kulcspartnerek az alábbi ajánlásokat fogalmazták meg: 

 el kell ismertetni az önkéntesség fontosságát, azt, hogy vannak emberek, akik egy 
elgondolásért és a közösségért dolgoznak, tevékenységüket meg kell becsülni; 

 tisztában kell lenni azzal, hogy egyes helyi közösségekben az emberek nem szoktak 
hozzá, hogy kulturális tevékenységekben vegyenek részt, idő kell nekik, míg 
ellátogatnak egy kiállításra. Fontos a tevékenységek és meghívások rendszeres, 
következetes fenntartása. Lehet, hogy nem sokan vesznek részt egy rendezvényen 
első alkalommal, de ez ne szegje kedvét senkinek. A szervezőknek és a helyi 
lakosoknak meg kell szokniuk egymást és az új lehetőséget; 

 az önkénteseknek tudniuk kell, hogy mire vállalkoznak, jól meghatározott 
feladatokra és nem “általános” tevékenységekre lehet felkérni őket. A saját 
kompetenciájuknak és érdeklődésüknek megfelelő feladatokat kell kijelölni a 
számukra. Az önkénteseknek bizonyos fokú önállóságra, “szabad kézre” is szükségük 
van; a szervezet figyeljen oda az önkéntes észrevételeire;  

 kulturális tevékenységek esetén a legfontosabb az odaadás és a jó légkör. “A 
motiváció fertőző lehet, feltéve, hogy tudjuk, mit akarunk. Így sokkal könnyebb 
felülkerekedni a problémákon”. 

4. A főbb eredmények és ajánlások összefoglalása 
A kvantitatív eredmények alapján kiderül, hogy a megállapítások többségét a válaszadók 
mindhárom csoportban fontosnak vagy nagymértékben fontosnak tartották. 

 Mindhárom csoport a legfontosabbnak jó gyakorlatok ismeretét tartotta arra 
vonatkozóan, hogy a kulturális önkéntesség hogyan járul hozzá az állampolgári 
részvétel, közösségi kötődés és helyi identitástudat erősítéséhez gyéren lakott 
térségekben. 

 A tanulók igen nagy mértékben fontosnak tartották a források, szponzorok 
felkutatásához, forrásteremtéshez szükséges készségeket, míg a képzési ellátók és 
az egyéb kulcspartnerek ezt kevésbé tartották fontosnak.  

 Az önkéntesek bevonásában a képzési ellátók és az egyéb kulcspartnerek 
nagymértékben fontosnak tartották a személyes karriervonzerő hangsúlyozását, míg 
a tanulók ezt tartották a legkevésbé fontosnak. 
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 A toborzás leginkább hagyományos közzétételi módjait (helyi média, hirdetőtáblák 
boltokban, könyvtárban, művelődési központokban) tartották a legkevésbé 
fontosnak mind a kulcspartnerek, mind a képzési ellátók.  

 A képzési programok vonatkozásában mind a tanulók, mind a képzési ellátók 
rendkívül fontosnak tartották, hogy az önkéntesek ismerjék saját erősségüket és 
gyenge pontjaikat, meg tudják fogalmazni lehetséges képzési igényeiket, és meg 
tudják határozni, mik a prioritásuk a szükséges kompetenciák megszerzésében. A 
források, szponzorok felkutatásához, forrásteremtéshez szükséges készségek 
fejlesztésére irányuló képzést a képzési ellátók és az egyéb kulcspartnerek a 
legkevésbé tartották fontosnak. 

 a megfelelő, országosan ismert szakértőkkel, előadókkal, tanácsadókkal való 
kapcsolatfelvételben nyújtott támogatást a kulcspartnerek a legkevésbé tartották 
fontosnak, míg a képzési ellátók ezt igen fontosnak vélték. 

 

A kvalitatív eredmények alapján kimutathatók pontok, amelyeket mind a három csoport 
(képzési ellátók, tanulók, kulcspartnerek) egyaránt lényegesnek tartott a gyéren lakott 
településeken megvalósuló sikeres kulturális önkéntes munka szempontjából. Az alábbiakat 
határozták meg kulcsfontosságúnak:  

 a helyi közösség ismerete; kapcsolattartás a helyben élőkkel; az emberek 
meghallgatása és az igényeikre való reagálás;  

 a közösség társasági életében való részvételhez ismerni és érteni kell a helyi 
kapcsolatrendszert. Emiatt célszerű a személyközi és szociális készségeket pl. a 
vezetői és szervezési készséget képzések keretében is erősíteni;  

  az egyéni kompetenciáknak és érdeklődési körnek megfelelő, jól meghatározott 
faladatot kell kijelölni az önkéntes számára; 

 a szervezetek tevékenységét láthatóvá kell tenni, jó példát kell felmutatni új 
önkéntesek megszólítása és bevonása érdekében; 

 végül, de nem utolsósorban kívánatos széles körű együttműködés kialakítása a 
kulcspartnerekkel. A kulcspartnerekkel kialakuló kapcsolatot folyamatosan 
fejleszteni kell annak tudatában, hogy az együttműködés kölcsönös előnyökkel jár.  
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V. Portugália 
Összeállította: Artur Pinto, főtanácsos, Lousada Önkormányzata és Manuel Nunes, 
kultúráért, környezetvédelemért és közművekért felelős tanácsos, Lousada Önkormányzata 
Lousada, 2017. március 10. 
 

1. Alkalmazott módszertan 
A felmérés összegzése azzal a céllal készült, hogy összefoglaljuk, milyen feltételeknek kell 
teljesülniük ahhoz, hogy gyéren lakott térségekben kulturális önkéntesek sikeresen 
közreműködhessenek olyan amatőr művészeti, kulturális és örökségvédelmi tevékenységek 
megvalósításában, amelyek multidiszciplináris művészeti és kulturális lehetőséget kínálnak 
a helyi közösségek számára, és egyben erősítik az állampolgári részvételt, a közösséghez 
való kötődést és a helyi identitást.  

Válaszadók:  
A felmérésbe az előírtaknak megfelelően az alábbi csoportokat vontuk be: 

A. Képzési ellátók; 
B. Tanulók; 
C. Egyéb kulcspartnerek. 

A fenti csoportokon belül Lousada Önkormányzata azonosította a releváns helyi szereplőket. 

Képzési ellátók: 
Az alábbi kulturális egyesületek önkéntesei: 

 Jangada Teatro; 
 Instintos Filmes; 
 Letras Sem Cessar; 
 Vidas em Cena; 
 Grupo de Teatro de Meinedo; 
 Rancho de Romariz; 
 Grupo de Teatro de Caíde. 

Tanulók: 
 Lousada önkormányzati könyvtárának minden munkatársa 

Egyéb kulcspartnerek: 
 Lousada Önkormányzat Oktatási és Kulturális Osztályának minden munkatársa. 

Lebonyolítás 
Első lépésben részletes tájékoztató anyagot küldtünk a válaszadóknak a projekt 
célkitűzéseiről. Ezután megállapodtunk velük, hogy február végéig válaszolnak a kérdőívre. 
A kérdőívet januárban fordítottuk portugálra. 
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Februárban megkezdődött az adatgyűjtés. Február 24-e volt a kitöltött kérdőívek leadási 
határideje. Az interjúkat a három csoport tagjaival különböző időpontokban készítettük 
szintén februárban. 

2. A kérdőíves felmérés megállapításai 
A csoport – Képzési ellátók  
Ebben a csoportban 25 válaszadó volt, mindannyian portugál nemzetiségűek, többségében 
nők. A válaszadók többsége a 60-69 életév közötti korcsoportba tartozott és nyugdíjas volt. 

A képzési ellátók többsége szerint gyéren lakott térségekben dolgozó kulturális 
önkénteseknek az alábbi kulcskompetenciákkal kell rendelkezniük: 

 szociális és kommunikációs készségek; 

 kulturális tevékenységekkel és rendezvényekkel kapcsolatos tervezési és szervezési 
készségek; 

 a helyi médiával való együttműködés és az internetes kommunikáció ismerete. 

A képzési ellátók a fenti kompetenciákat tartották igen nagy mértékben szükségesnek. A 
válaszadók csak bizonyos mértékig tartották fontosnak, hogy az önkéntesek tisztában 
legyenek a kulturális tevékenységek hatásával. 

Ebben a csoportban a válaszadók többsége nagymértékben fontosnak ítélte a kérdőívben 
felsorolt további kompetenciákat (pl. helyi civil közösség tevékenységének ismerete, amatőr 
művészet, kulturális örökség terén folyó tevékenységek ismerete, forrásteremtés, stb.). 

A képzési ellátók szerint az alábbiak a legfontosabbak ahhoz, hogy aktív állampolgárokat 
elérjenek és bevonjanak az önkéntes munkába: 

 hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az önkéntes tevékenység a helyi közösség és a 
közjó szempontjából milyen fontos (idealisztikus vonzerő); 

 kapcsolattartó személy, akit az érdeklődők telefonon vagy e-mailben 
megkereshetnek. 

A válaszadók többsége nagyon csekély mértékben tartotta fontosnak más helyi civil 
szervezetek bevonását az önkéntesek toborzási folyamatába.  

A képzési programok tekintetében, az ellátók többsége rendkívül fontosnak tartotta az 
alábbiakat:  

 az önkénteseknek fel kell tudni mérni és alátámasztani érvekkel, hogy mik a főbb 
kihívások a gyéren lakott térségekben. 

 az önkénteseknek meg kell érteni és tisztán, érvekkel alátámasztva kell tudni, hogy 
az önkéntes kulturális egyesületek és önkénteseik miért képesek a helyzeten 
változtatni. 

 az önkénteseknek ismerniük kell a helyi önkéntes kulturális egyesületek főbb 
tevékenységét és a helyi közösségek egyéb szervezeteivel való kölcsönhatásukat. 

Az önkéntesek képzésével kapcsolatos az alábbi megállapításokat általában nagyon 
fontosnak tartották: 
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Az önkéntesnek  

 meg kell tanulniuk felismerni és értékelni a kulturális önkéntesség szempontjából 
saját kulcskompetencia profiljukat (erősségek és gyengeségek; 

 meg kell tanulni megfogalmazni lehetséges igényüket és prioritásukat;  

 tudniuk kell, hogy a gazdagodó kulturális tevékenység pozitív kapcsolatban áll a civil 
részvétel, a közösségi kötődés, a helyi identitástudat erősödésével; 

 tudnia kell, milyen egyéb önkéntes munka folyik a településen és rendelkezzen jó 
képességekkel a forrásteremtés tekintetében; 

 erős gyakorlati készséggel kell rendelkeznie a közösségi média használata és az 
internetes kommunikáció terén. 

 erős projekt vezetői képességre van szüksége, hogy a településen folyó kultúraközi 
tevékenységet és rendezvényeket tervezni és irányítani tudja 

Az önkénteseknek nyújtandó támogatás tekintetében a képzési ellátók csoportja az 
alábbiakat tartotta igen nagy mértékben fontosnak: 

 támogatás a költségigényes tevékenységek finanszírozásához szükséges források 
előteremtésében; 

 támogatás a helyi hatóságokkal való kapcsolatfelvételben és a megcélzott 
megállapodások létrehozásában. 

A legtöbb válaszadó nagyon fontosnak tartotta, hogy az önkéntesek egyéb, gyakorlatiasabb 
feladatokhoz (pl. szóróanyag készítése és terjesztése) is megfelelő támogatást kapjanak, és 
segítsék őket, amikor kapcsolatba lépnek helyi üzleti, kereskedelmi szervezetekkel, az 
idegenforgalmi irodával, a helyi médiával, helyi kulturális intézményekkel, stb.  

A képzési ellátók végül a következő kulcskompetenciákat nevezték meg szükségesnek a 
gyéren lakott térségekben végzett jó színvonalú kulturális önkéntes munkában: 

 dinamizmus és kreativitás; 

 rendelkezésre állás és motiváció; 

 közvetlenség és vidámság/szellemesség; 

 támogató hozzáállás; 

 magabiztos munkavégzés és együttműködési készség. 

B csoport – Tanulók  
A tanulók csoportja 25 főből állt, mindannyian portugál nemzetiségűek és jobbára férfiak 
voltak, életkorukat tekintve a 40-49 éves korcsoportba tartoztak, felsőfokú végzettséggel 
rendelkeztek és az állami szektor alkalmazásában álltak. 

A csoport többsége az önkéntesek szociális és kommunikációs készségét jelölte meg, mint 
igen nagy mértékben fontos kulcskompetenciát. Ezenkívül az alábbi kompetenciákat is 
fontosnak ítélték meg:  

Az önkéntesnek 

 tisztában kell lennie a kulturális tevékenységek hatásával a lakóhelyén és a 
környéken 
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 ismernie kell a jó gyakorlatot arról, hogy a kulturális önkéntesség hogyan járul hozzá 
a civil részvétel, a közösségi kötődés és a helyi identitástudat erősítéséhez 

 ismernie kell a településen folyó tevékenységek között a helyi civil közösség 
tevékenységét 

 ismernie kell a jó gyakorlatot arról, hogy a kulturális önkéntesség hogyan járul hozzá 
a civil részvétel, a közösségi kötődés és a helyi identitástudat erősítéséhez 

 ismernie kell, hogy a térségben milyen munkát végeznek önkéntesek egyéb 
szektorokban 

 erős tervező és szervező képességre van szüksége, hogy a településen folyó 
kultúraközi tevékenységet és rendezvényeket irányítani tudja. 

 gyakorlati tudással kell rendelkeznie a közösségi média és az internetes 
kommunikáció terén 

 megfelelő képességekkel kell rendelkeznie a források felkutatása, forrásteremtés, 
szponzorok felkutatása, stb. terén 

 ismernie kell a többi szereplőt, akik támogathatják, és/vagy közreműködhetnek a 
településen folyó kultúraközi tevékenységekben 

 

Az új kulturális önkéntesek megszólításában és toborzásában a tanulók többsége az 
alábbiakat jelölte a legfontosabbnak: 

 hangsúlyozni kell, az önkéntes feladatok, a külön képzések, mentorálás, stb. révén az 
önkéntes személyes kompetenciái fejlődnek, önéletrajza gazdagodik (személyes 
karriervonzerő); 

 kapcsolattartó személy megnevezése a szervezetnél, akit az érdeklődők telefonon v. 
e-mailben megkereshetnek. 

 

A tanulók csoportja csak bizonyos mértékben tartotta fontosnak a legtöbb megállapítást, 
ideértve a kulturális önkéntesek a lehetséges feladatait bemutató tájékoztató anyagokat is. 

A kérdőívben felsorolt képzési lehetőségek mindegyikét nagyon fontosnak tartották a 
tanulók, egyiket sem emelték ki jobban a többinél. Az önkénteseknek nyújtandó támogatás 
tekintetében igen nagy mértékben fontosnak tartották a támogatás alábbi formáit: 

 támogatás a költségigényes tevékenységek finanszírozásához szükséges források 
előteremtésében; 

 segítség a helyi hatóságokkal való kapcsolatfelvételben és megcélzott 
megállapodások megkötésében; 

 támogatás helyi üzleti, kereskedelmi szervezetekkel, idegenforgalmi irodával, helyi 
médiával való kapcsolatfelvételben; 

 segítség országosan ismert szakértőkkel, előadókkal való kapcsolatfelvételben  

A tanulók csoportja a nyitott kérdésekre reagálva az alábbi készségeket emelték ki, 
amelyekkel gyéren lakott térségekben működő kulturális önkéntesnek rendelkezniük kell: 

 saját motiváció (“nem mindig mennek jól a dolgok, kell a motiváció a jobbításra”); 
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 kitartás és szorgalom (“késznek kell lenniük az együttműködésre és erre időt is kell 
szánnunk”); 

 jó vezetői készségek (“előre kell mozdítani a projekteket és egységes csoportot kell 
kialakítani”); 

 dinamizmus (“sokféle tevékenységet kell kialakítani, sokféle célközönségnek”), 
közvetlenség, segítő és pozitív hozzáállás. 

C csoport – Kulcspartnerek 
Ez a csoport 25 válaszadóból állt, mindannyian portugál nemzetiségűek voltak, többségük 
40–49 életkor közötti nő, akik az állami szektorban dolgoznak. 

A válaszadók csak bizonyos mértékben tartották fontosnak a helyi média és az internetes 
kommunikáció ismeretét, a kulcskompetenciákra vonatkozó megállapítások többségét igen 
nagy mértékben fontosnak ítélték (pl. kulturális szféra ismerete, szociális készségek, 
szervezési, tervezési készségek)  

Az új kulturális önkéntesek megszólítása és toborzása tekintetében nagymértékben 
fontosnak tartották a személyes kapcsolat felvételi lehetőséget (e-mailben vagy telefonon). 
Ugyanez a csoport csak bizonyos mértékben tartotta fontosnak az önkéntesek hagyományos 
(pl. helyi média, faliújság a boltokban) módon történő toborzását.  

A kulcspartnerek csoportjába tartozó válaszadók többsége nagyon fontosnak tartotta a 
kérdőívben felsorolt képzéseket. Az önkénteseknek nyújtandó támogatás tekintetében a 
válaszadók igen nagy mértékben fontosnak tartotta az alábbiakat:  

 elszámolások és kifizetések bonyolítása; 

 személyes felkészítés és mentorálás az önkéntes szervezet tapasztaltabb önkéntesei, 
vezetői vagy tanácsadói segítségével 

A kulcspartnerek csoportjában a legtöbb válaszadó az alábbi készségeket emelte ki, 
amelyekkel gyéren lakott térségekben működő kulturális önkéntesnek rendelkezniük kell: 

 Proaktivitás és dinamizmus; 

 Közvetlenség és jó kommunikációs készségek; 

 Kitartás ("Mindig hinni kell") és időráfordítás; 

 Vállalkozói készség ("Nem szabad félni az új projektektől); 

 A tervezett tevékenységek helyszínének és lakosainak az ismerete. 

Eredmények összevetése 

A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái: 
A képzési ellátók (A csoport) és a tanulók (B csoport) többsége igen nagy mértékben 
fontosnak tartotta a szociális és kommunikációs készségeket. A kulcspartnerek (C csoport) 
megítélése szerint is fontosak, de válaszuk alapján ezek a kulcskompetenciák nem 
kiemelkedően fontosak. 
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Mindhárom csoport igen nagy mértékben fontosnak tartotta, hogy a gyéren lakott 
térségekben dolgozó önkéntesek tisztában legyenek azzal, hogyan tudják az állampolgári 
aktivitást előmozdítani. 

A képzési ellátók (A csoport) igen nagy mértékben fontos kulcskompetenciának tartották a 
kulturális tevékenységek megtervezésének és irányításának a készségét, míg a másik két 
válaszadói csoport (tanulók és kulcspartnerek) nem emelte ki a kompetenciák közül, bár 
nagy jelentőséget tulajdonított neki. 

A képzési ellátók (A csoport) nagymértékben fontos kulcskompetenciának tartották az 
önkéntesek esetében a helyi médiával való munkát és az internetes kommunikáció 
ismeretét., míg a kulcspartnerek (C csoport) csak bizonyos mértékű fontosságot 
tulajdonított ennek a kompetenciának. 

A legjobb módszerek új kulturális önkéntesek megszólítására és toborzására:  
Mindhárom csoport úgy vélte, hogy a kulturális szervezetek által közvetített idealisztikus 
vonzerő nagymértékben fontos. Hangsúlyozták azt is, hogy a kulturális szervezetek részéről 
fontos egy személy megjelölése, akivel az érdeklődők felvehetik a kapcsolatot (e-mailben 
vagy telefonon). 

A tanulók (B csoport) vélekedése szerint igen nagy mértékben fontos, hogy a kulturális 
szervezetek a személyes karrier szempontjából vonzók legyenek, míg a képzési ellátók (B 
csoport) képviselői ezt csak bizonyos mértékig tartották fontosnak a toborzás 
szempontjából. 

A tanulók (B csoport) a reklám hagyományosabb formáit (pl. helyi média, faliújságok a 
boltokban) is bizonyos mértékig eredményesnek gondolták az önkéntesek toborzásában, 
míg a képzési ellátók (A csoport) és a kulcspartnerek (C csoport) a toborzásnak ezt a 
formáját csak mérsékelten tartotta fontosnak. 

A képzési ellátok csoportjában (A) a válaszadók igen csekély mértékben tartották fontosnak 
a helyi civil szervezetek (NGO-k) bevonását az önkéntesek toborzásába, míg a tanulók (B) és 
kulcspartnerek (C) képviselői többnyire nagymértékben fontosnak ítélték ezt a toborzási 
formát. 

A legjobb képzési program kulturális önkéntesek számára: 
Mindhárom csoport többsége igen nagy mértékben fontosnak vélte, hogy az önkéntesek 
egyértelműen fel tudják mérni, mik a legfőbb kihívások a térségben, és érvekkel alá tudják 
támasztani, hogy az önkéntes kulturális egyesületek és önkéntesei, hogyan tudnak 
változtatni a helyzeten. Azt sem tartották elhanyagolhatónak, hogy az önkéntesek ismerjék, 
milyen főbb tevékenységeket végeznek a helyi kulturális egyesületek. A három csoport 
válaszai igen nagy mértékben egybeestek. 
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Milyen támogatásra van szükségük az önkénteseknek a kulcsfontosságú 
partnerektől: 
Mindhárom válaszadói csoport úgy vélte, hogy igen nagy mértékben fontos az önkéntesek 
támogatása a finanszírozás előteremtése, az elszámolás és kifizetések tekintetében, és a 
helyi hatóságokkal való kapcsolatfelvételben. 

A képzési ellátók (A csoport) válaszadói többnyire úgy ítélték meg, hogy az önkénteseknek 
bizonyos mértékben szükségük van segítségre az eredmények promóciójában és 
terjesztésében, míg a B és C csoport válaszadói úgy gondolták, hogy az önkéntesek igen nagy 
mértékű támogatásra szorulnak ezen a téren. 

4. Az interjúk megállapításai 

A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciái 
A sikeres kulturális önkéntesek kulcskompetenciáját értelmező kérdésre válaszul a képzési 
ellátók az alábbi választ adták: 

 “az önkéntesnek nagyon jól ismernie kell az adott térség kulturális életét”; 

 közvetlenség és kommunikációs készség; 

 dinamizmus, időráfordítás, magabiztosság. 

A tanulók ugyanerre a kérdésre az alábbi választ adták:  

  “az önkéntesnek nagyon jól ismernie kell az adott térség kulturális életét“; 

 ismernie kell “a térségben működő kulturális szervezeteket és egyesületeket”; 

 az önkéntesek legyenek kompetensek, rendelkezzenek jó szervező és vezetői 
készséggel, dinamizmussal, legyenek készek a részvételre és mások segítésére.  

A kulcspartnerek (C csoport) ezzel szemben a sikeres önkéntes kulcskompetenciájaként az 
alábbiakat emelték ki: 

 motiváció; 

 “az önkéntes munka specifikus területéhez kapcsolódó képzés”; 

 dinamizmus, közvetlenség, érdeklődés, vállalkozói készség, rendelkezésre állás. 

Összességében mindhárom csoport egyetért a kulturális önkéntesek kulcskompetenciáit 
illetően: szociális készségek, a helyi kulturális élet ismerete, dinamizmus és rendelkezésre 
állás. 

Önkéntesek bevonása  
A kulturális önkéntesek gyéren lakott térségekben való bevonására a képzési ellátók az 
alábbiakat nevezték meg példaként a legjobb gyakorlatra: 

 az önkéntesek által végzendő összes lehetséges feladat részletes ismertetése; 

 megállapodás kötés az önkéntes és a szervezet között; 

 a szervezet részéről gyors reagálás minden igényre és/vagy nehézségre, amely az 
önkéntesek munkájában felmerül. 



77 

 

Ugyanebben a témában a tanulók véleménye szerint az önkéntes munka, különösen a 
kultúra területén nehéz feladat gyéren lakott térségekben. Az alábbiakat nevezték meg jó 
gyakorlatként: 

 az új önkéntesek megfelelő fogadása az egyesület és a tagok részéről; 

 az önkéntesek és a közösség közötti interakció segítése; 

 az önkéntes munka elismerése olyan formában, amely ösztönzően és motiválóan hat 
másokra. 

A kulcspartnerek az alábbiakat emelték ki, mint jó gyakorlatot: 

 az önkéntes programok színvonalas irányítása az egyesület részéről; 

 az önkéntesek folyamatos képzésének ösztönzése; 

 az önkéntesek elismerése (pl: “évente egy alkalommal ünnepeljék meg az önkéntesek 
munkáját”). 

Habár a vélemények némi eltérést mutatnak, az önkéntesek bevonásának jó módszereként 
kiemelhető a feladatok egyértelmű meghatározása és az önkéntes munka elismerése. 

Az önkéntesek képzése 
A gyéren lakott térségekben a kultúra területén közreműködő önkéntesek képzésében a 
képzési ellátók az alábbiakat emelték ki a jó gyakorlat példájaként: 

 “a gyéren lakott térségekben végzett önkéntes munka jelentőségének tudatosítása”; 

 az önkéntesek jogainak és kötelezettségeinek tisztázása megbeszélések keretében; 

 kommunikációs és személyközi készségeket fejlesztő képzési kurzusok. 

A tanulók a “szakmai pályájukat gazdagító” képzések fontosságát emelték ki, és az 
alábbiakat fogalmazták meg jó gyakorlatként: , 

 képzés a meggyőzési technikák és szociokulturális aktivizálás területén; 

 vezetői, kommunikációs és vállalkozói készségeket fejlesztő képzések; 

 az önkéntesek munkáját figyelemmel kísérő és segítő személy kijelölése az 
egyesületnél. 

A kulcspartnerek azt hangsúlyozták, hogy a kulturális önkénteseknek “folyamatosan 
frissíteniük kell tudásokat és rendszeresen képezniük kell magukat”, ezért az alábbiakat 
fogalmazták meg jó gyakorlatként:  

 a közösség vezetői ismertessék meg az önkéntesekkel a közösség történetét, 
hagyományait, társadalmi és kulturális szokásait; 

 “látogatások szervezése a közösség megismerésére”; 

 az önkéntesek számára “próbaidőt” kell biztosítani, mielőtt ténylegesen elkötelezik 
magukat egy-egy szervezetnél; 

 közös gondolkodás a kulturális önkéntesek szerepéről gyéren lakott térségekben; 

 szakmai és specifikus képzés a kultúra témakörében szakemberek 
közreműködésével. 
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Mindhárom csoport egyöntetűen fontosnak tartotta, hogy az egyesületek biztosítsanak 
képzést az önkénteseknek. Különösen hangsúlyt fektettek a vezetői, kommunikációs és 
vállalkozói készségeket fejlesztő képzések fontosságára. 

A nem hivatásos kulturális egyesületek által nyújtandó támogatás  
 
Az interjú negyedik kérdésével kapcsolatban a képzési ellátók az alábbiakat emelték ki a 
kulturális önkéntesek támogatása témakörében: 

 a kulturális intézmények és a főbb helyi hatóságokkal való kapcsolattartás segítése; 

 az önkéntesekkel közösen; 

 az önkéntes segítése a források megteremtésében. 

A tanulók csoportja a kulturális önkénteseknek nyújtandó megfelelő támogatásként az 
alábbiakat fogalmazták meg: 

 az önkéntesek segítése a feladatok megtervezése és megszervezése terén; 

 “a kijelölt feladatok zökkenőmentes elvégzése érdekében megfelelő tájékoztatást kell 
nyújtani az önkénteseknek”; 

 az önkénteseknek lehetőséget kell biztosítani, hogy készségfejlesztő képzéseken 
vehessenek részt. 

A kulcspartnerek (C csoport) véleménye szerint az alábbiak lényegesek az önkéntesek 
támogatásában: 

 képzési lehetőségek biztosítása; 

 az önkéntesek által vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása; 

 az önkéntes munka elismerése (pl. oklevéllel). 

Az önkénteseknek nyújtott támogatás jó módjaként az önkéntesek a képzési lehetőségeket, a 
fejlesztési és megvalósítási szakaszban nyújtott segítséget említették. 

Támogatás egyéb kulcspartnerektől 
Az interjú ötödik, a helyi közösségben jelen lévő egyéb kulcspartnerek által nyújtandó 
támogatás tekintetében a képzési ellátók az alábbiakat nevezték meg:  

 a kulturális önkéntesek munkájának elismerése; 

 más intézményeknél közreműködő önkéntesekkel való találkozás, ahol lehetőség van 
a tapasztalatcserére és a vitára; 

 segítség a megszervezett tevékenységek hatékony promóciójában és 
disszeminációjában. 

A tanulók véleménye szerint az alábbiak szükségek: 

 jó kommunikáció a kulcspartnerek, kulturális egyesületek és az önkénteseik között; 

 a kulturális önkéntesek munkájának elismerése (pl. munkájukat megköszönő 
rendezvény”); 

 az önkéntesek által végzett munka megjelenítése (pl. “a helyi sajtóban, 
disszeminációs tevékenységek keretében”). 
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A kulcspartnerek csoportja (C csoport) fontosnak vélte, hogy az önkéntesek a támogatás 
alábbi formáiban részesüljenek: 

 önkéntesek bevonása az önkéntesekre vonatkozó döntéshozatali folyamatokba; 

 különféle területen közreműködő önkéntesek számára kötetlen összejövetelek 
szervezése, ahol lehetőségük van a tapasztalatcserére; 

 szakmai tanácsadás az önkénteseknek könyveléssel és kifizetésekkel kapcsolatos 
kérdésekben. 

A kérdéssel kapcsolatban mindhárom csoport azt hangsúlyozta, hogy az egyéb 
kulcspartnerek részéről fontos az önkéntes munka elismerése, láthatóvá tétele, az 
önkéntesek találkozási lehetőségének a megteremtése. 

Ajánlások 
A gyéren lakott térségekben végzett sikeres önkéntes munka tekintetében a 3 válaszadói 
csoport az alábbi, jövőben követendő fontossági sorrendet fogalmazta meg: 

A képzési ellátók szerint az egyesületeknek hangsúlyozniuk kell, hogy az “önkéntesség 
lehetőséget kínál az egyéni képességek fejlesztésére, ami feltüntethető az életrajzban”.  

A tanulók csoportja azt hangsúlyozta, hogy az egyesületek részéről az önkéntes munka 
jelentőségét tudatosító kampányok elengedhetetlenek gyéren lakott térségekben.  

Az egyéb kulcspartnerek (C) csoport válaszadói lényegesnek tartották, hogy az egyesületek 
biztosítsanak folyamatos képzést önkénteseinek és segítsék az önkénteseket közelebb 
kerülni a közösséghez, ahol segíteni fognak. 
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