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Önkéntesség

„Egy lépés menti meg az embert. 
Azután még egy.

A lépés mindig ugyanaz, 
de a lényeg, hogy megtedd.”

(Antoine de Saint-Exupery)

A  Talentum Alapítvány több 

mint 15 éve tölt be jelentős szere-

pet a szegedi civil életben. Az ala-

pítvány egyik fő célkitűzése a kez-

detektől fogva az, hogy segítse az 

önkéntességet. Az ENSZ meghatá-

rozása szerint önkéntes az, aki sza-

bad akaratából, tudatosan, mások 

javára történő tevékenységet anya-

gi ellenszolgáltatás, fi zetség nélkül 

végez. Az önkéntesség fontosságá-

ról, a  Talentum Alapítvány szerep-

vállalásáról beszélgettem Zsivko-

vitsné Gyenes Krisztina ügyvezető 

igazgatóval.

Kovács Szilvia: Bemutatnád a 

Talentum Alapítványt, hogyan-mi-

lyen céllal jött létre?

Zsivkovitsné Gyenes Kriszti-

na: 2002-ben alapítottuk meg a 

Talentum Alapítvány az Önkén-

tesség Támogatásáért nevű civil 

szervezetet, amelyben az önkén-

tesség segítése volt a fő célunk. 

Indulásunkkor Magyarországon 

még gyerekcipőben járt az önkén-

tesség. A rendszerváltást követően 

jellemzően szinte csak az egyhá-

zak környékén volt jelen, például a 

templomkerteket gondozók, vagy 

az egyházközösségekhez tartozó 

idősek megsegítésében tevékeny-

kedők jelenlétével. Az alapítvány-

nyal az önkéntesség támogatását 

mi is ezen a területen kezdtük el, 

hiszen bár a papok jól összefogták 

a közösségeket, de fejlesztésükre, 

menedzselésükre már nem volt 

idejük, szaktudásuk. Ekkor meg-

kerestük az aktív embereket, hogy 

megtanítsuk őket az önkéntesség-

ben rejlő lehetőségek kiaknázásá-

ra, a jó menedzselésre. Ez idő alatt 

egész Magyarországon is fellen-

dült az önkéntesség. Először a fal-

vakban, majd a városokban jelent 

meg. Az „utcáról bemenve” isme-

retlenként jelentkeztek az embe-

rek egy-egy civil szervezetnél vagy 

intézménynél, és köteleződtek el, 

munkájukkal a szervezetek számá-

ra valamilyen hasznos, jó dolgot ál-

lítottak elő. A kétezres évek elején 

kimozdultunk az egyházi közegből 

és elindultunk az intézmények, ci-

vil szervezetek felé.

K. Sz.: Helyileg hol történt 

mindez?

Zs. Gy. K.: Kezdetben, amikor 

az egyházi önkéntesekkel foglal-

koztunk, akkor az ország több plé-

bániáján jártunk. Voltunk például 

Sükösdön és számos kis faluban, 

mindenhová elmentünk, ahol aktív 

embereknek segíthettünk. A kétez-

res években elindult és fellendült 

a határon túli magyar területeken 

is az önkéntesség, így eljutottunk 

Kovács SzilviaKovács Szilvia
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a Vajdaságba és Erdélybe, amely 

partnerekkel a mai napig nagyon 

intenzív kapcsolatot ápolunk, sőt 

közös projekteket valósítunk meg. 

Ezt követően létrejött az alapítvá-

nyunk, amely már Szegedre és kör-

nyékére koncentrálva kezdte meg 

működését.

K. Sz.: Hogyan alakult ezután 

az alapítvány munkája?

Zs. Gy. K.: 2005-ben lehető-

ség adódott, hogy csatlakozzunk a 

budapesti Önkéntes Központ Ala-

pítványhoz, mint megyei tagszer-

vezet. Az ÖKA célkitűzése az volt, 

hogy az egész országban kiépítsen 

egy hálózatot, és mi megkaptuk a 

Csongrád megyei pont működte-

tési lehetőségét. A  megyei Önkén-

tes Központnak az volt a feladata, 

hogy mint civil szervezet felvállalja 

az önkéntesség ügyének a koor-

dinálását. Előírt feladataink közé 

tartozott például a tájékoztatás 

és információnyújtás, az emberek 

toborzása, az önkéntesség népsze-

rűsítse. Mindez egybeesett eredeti 

munkánkkal, hiszen azt megelőző-

en is elláttuk azon feladatokat. Ha 

valaki bejött hozzánk, hogy önkén-

teskedni szeretne, akkor segítet-

tünk helyet találni, tehát közvetítő 

szerepet is ellátott alapítványunk a 

civil szervezetek és az önkéntesek 

között.

2006-tól már hivatalosan is 

Szegedi Önkéntes Központként 

dolgoztunk, ezáltal még jobban fó-

kuszba került alapítványunk az ön-

kéntességgel elkötelezettek között. 

Eleinte a civil szervezetek voltak 

nagyon aktívak, hiszen ők nagyon 

rugalmasak, viszonylag kis létszá-

mot mozgatnak egy intézményhez 

képest, így könnyebben ráéreztek 

az önkéntesek fogadásának az ízé-

re, ugyanakkor sok esetben bizal-

matlanok voltak, mert féltek az 

önkéntes törvénytől*, amely nagy 

adminisztrációt követelt meg tőlük.

K. Sz.: Mi volt a következő mér-

földkő?

Zs. Gy. K.: A  következő na-

gyobb ugrás 2011-ben történt, az 

Önkéntesség Európai Évében, ami-

kor kormányzati oldalról is nagyon 

erős támogatást kapott az önkén-

tesség. Nagy öröm és büszkeség 

számomra, hogy személyesen is 

lehetőségem volt részt venni a ma-

gyarországi önkéntes stratégia ki-

dolgozásában, mert így még inkább 

átláttam, hogy hogyan áll össze ez 

a folyamat.

Amellett, hogy 2011-ben nagy 

lendületet kapott az önkéntesség 

ügye Magyarországon, mindig azt 

hangoztattam, hogy nemcsak ön-

kénteseket kell toborozni, hanem 

ugyanakkora hangsúlyt kell fektet-

ni az ügy másik oldalára, azaz jó fo-

gadószervezeteket kell találni.

A  megfelelő szervezet kiválasz-

tása azért fontos, mert ha az ön-

kéntes egy olyan szervezethez ke-

rül, ahol nem kap számára megfe-

lelő feladatot, azt fogja érezni, hogy 

nem tud segíteni, ezért előbb vagy 

utóbb le fog morzsolódni, és az is 

előfordulhat, hogy motivációvesz-

tés következik be.

K. Sz.: Milyen programokat va-

lósított meg az alapítvány, illetve 

az Önkéntes Központ?

Zs. Gy. K.: Az Önkéntes Köz-

pontunk aktivisták toborzása, kép-

zése mellett kiemelten foglalkozott 

a fogadóhelyek, civil szervezetek 

felkészítésével. Különböző mód-

szerekkel segítettük őket, így a 

két célközönség képzése szépen 

haladt előre, kéz a kézben. Mind-

eközben nagyon sok rendezvényt 

valósítottunk meg. Elindult például 

a „TeSzedd” program, és részesei 

voltunk az Iskolai Közösségi Szol-

gálat kialakításának is. Ez utóbbi 

kapcsán nagyon sok jó gyakorla-

tot ismerünk. Vannak példaértékű 

projekteket megvalósító iskolák, 

ahol nagyon komplexen össze van 

állíva a folyamat. Alapozó képzés-

sel kezdenek – ezekre mi magunk 

is járunk – itt felkészítik a gyereke-

ket a rájuk váró feladatokra, köz-

ben megkeresik a legjobb helyeket, 

és a végén zárásképpen értékelik és 

bemutatják a gyerekeknek az ered-

ményeket, tapasztalatokat.

K. Sz.: Vannak-e új trendek, 

programok?

Zs. Gy. K.: Nagyon érdekes, új 

területre találtunk az Önkéntes 

Központ által, amikor Magyaror-

szágon is elindult a vállalati önkén-

tesség. Több nagy cég felismerte, 

hogy a csoportfejlesztésnek egy 

hihetetlen jó módszere az önkén-

tes programok megvalósítása, ami-

kor is a munkavállalókat elviszik 

egy-egy napra valamilyen speciális 

helyre, ahol olyan tevékenységet 

végeznek, amely a társadalom szá-

mára is hasznos. Ilyen jellegű ese-

ményeket nagyon jó megszervezni, 

mert intenzív élményt adnak min-

den résztvevőnek. Ennek az az oka, 

hogy nagyon sok ember, nagyon 

nagy energia befektetéssel valami 

nagyon látványos dolgot valósít 

meg. Mi magunk ilyesmit először 

egy üdítőital gyártó cégnek és egy 

* 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
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bankhálózatnak szerveztünk Sze-

geden. Jelenleg egy országos áru-

házlánc munkatársaival dolgozunk 

együtt. A  projektben az önkén-

teseknek többféle tevékenységet 

szervezünk. Ez lehet szellemi és 

fi zikai munka egyaránt. Konkrét 

példaként említeném egy szegedi 

óvoda gyermekeivel való kézmű-

veskedést, sportnap lebonyolítását, 

jelenleg pedig egy festési akcióra 

készülünk. A  vállalati önkéntes 

programok nagy előnye, hogy az 

anyagköltséget általában a támo-

gatást adó cég biztosítja, így mond-

hatni kétszeres a segítség, hiszen 

az önkéntes, személyi munkaerő 

mellett a felhasznált anyagokat, 

eszközöket is díjmentesen kapja 

meg a támogatott szervezet.

K. Sz.: Úgy tudom, az önkén-

tességgel kapcsolatban fejlesztéssel 

is foglalkoztok, mit takar ez ponto-

san?

Zs. Gy. K.: Az alapítvány mű-

ködteti a Talentum Fejlesztő és 

Módszertani Központot. A  segítő, 

fejlesztő munkát a civil szerve-

zetekkel kezdtük, hiszen eleinte 

ők fordultak hozzánk segítségért. 

Számos szakmai programunkba 

bekapcsolódtak, így az intenzív 

kapcsolat eredményeként széles 

rálátásra tettünk szert a szegedi 

civil szervezetek tekintetében. Egy 

idő után a legtöbb civil ráérzett az 

önkéntesség ízére, és egyre keve-

sebb segítséget igényeltek, így új 

területek felé nyithattunk, és ekkor 

kezdtük el az intézményi fejlesztő 

munkát. Az intézményekkel sokkal 

nehezebb dolgunk volt, mert szo-

rosabb hierarchiában működnek, 

jobban meg vannak kötve a szabá-

lyaikkal, emiatt egy ilyen rendszer-

be „kívülről, az utcáról” beintegrál-

ni egy önkéntest sokkal nehezebb. 

Sok kérdés felvetődik ilyenkor: ki 

legyen az önkéntesek koordiná-

tora, hogyan alakul a felelősség 

megosztása, mi történik, ha hibát 

vét munkája során? Ami szintén 

komoly felkészítést igényel, az az a 

terület, amikor hátrányos helyzetű 

emberekkel működő szervezethez 

küldünk önkéntest, hiszen egy fo-

gyatékos ember mellé megfelelő 

felkészítés nélkül senkit sem lehet 

odaengedni.

K. Sz.: Hová, mely szervezetek-

hez küldtök önkénteseket?

Zs. Gy. K.: Amire nagyon büsz-

kék vagyunk, az a Szent-Györgyi 

Albert Klinikai Központtal fennálló 

együttműködésünk. Ebben a pro-

jektben az egész évben dolgoznak 

önkéntesink, akik számára folya-

matos tréningeket, képzéseket tar-

tunk. Ha valaki Szegeden bármely 

kórházban, sárga köpenyben, kitű-

zővel lát segítőket, azok a mi ön-

kénteseink. Itt szeretném kiemelni, 

hogy az egészségügy egy nagyon 

nehéz terep, sajnos hamar lemor-

zsolódnak az önkéntesek, mert itt 

nincsenek olyan látványos sikerek, 

illetve sokszor haldokló emberek-

nek és beteg gyerekeknek kell segí-

teni, s  mindez komoly lelki terhet 

jelent az önkénteseknek.

Egy abszolút sikertörténet a 

múzeumi önkéntesség. 2010-ben 

a Móra Ferenc Múzeum nyitott 

az önkéntesek fogadására, így egy 

nagy átfogó programot hívtunk 

életre, amelyben tárlatvezető ön-

kénteseket képeztünk, majd vizs-

gáztattunk. A  programban részt 

vevők a mai napig dolgoznak ezen 

a területen, sőt azóta két további 

turnusban készítettünk fel jelent-

kezőket. A  Szegedi Nemzeti Szín-

házban is jelen vannak az önkén-

teseink ugyanúgy, mint a Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtár 

fi ókintézményeiben.

K. Sz.: Van-e olyan szervezet, 

amelyhez jobban húz a szíved?

Zs. Gy. K.: Mostanában az óvo-

dák és a bölcsődék kerültek előtér-

be. Az óvodák ugrásszerűen kezd-

tek el érdeklődni, és nyitottak afe-

lé, hogy önkénteseket fogadjanak. 

Szervezetünk ebben felismerte a 

lehetőségét annak, hogy ezek az 

intézmények alkalmasak a külföldi 

önkéntesek befogadására. Az Ön-

kéntes Központunk 2014-ben meg-

kapta az akkreditációt külföldi ön-

kéntesek hosszú- és rövidtávú fo-

gadására. A  hosszútávú program-

ban 10 hónapra érkezik hozzánk 

két önkéntes. Jelenleg egy spanyol 

és egy török lány van nálunk, akik 

egyrészt kórházban önkéntesked-

nek, másrészt óvodákba és isko-

lákba járnak. Felmerülhet a kér-

dés, hogy ők milyen nyelven kom-

munikálnak? Természetesen az 

anyanyelvükön, azaz spanyolul és 

törökül, esetleg angolul. A kórházi 

osztályokon, a  gyermekpszichiát-

rián, a  felnőtt neurorehabilitációs 
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osztályon társasjátékoznak, kéz-

műveskednek, papírbékát ugrat-

nak, gitároznak, spanyol és török 

dalokat énekelnek. Bár többnyire 

nem beszélnek közös nyelvet, még-

sincs hiányérzet. Ugyanez történik 

az óvodákban, hiszen ott is spanyo-

lul és törökül beszélgetnek a gyere-

kekkel, akik teljes természetesség-

gel magyarul válaszolnak. Sem én, 

sem az óvónők nem hittünk ennek 

a projektnek a működésében, de a 

gyerekek és az önkéntesek rácáfol-

tak minderre, így ma már nem is 

akarjuk magyarul beszéltetni őket, 

kommunikáljanak törökül, spanyo-

lul, amit imádnak a gyerekek.

A  középiskolákba természete-

sen nyelvórákra járnak be önkén-

teseink. Például a spanyol önkén-

tesünk spanyol órára megy, ahol 

bemutatja országát, kultúráját, 

a  különböző szokásokat, ételeiket. 

Ez egy hatalmas lehetőség, minden 

érintett nagyon szereti ezt a pro-

jektet.

K. Sz.: Miben változott a kül-

földiek önkéntessége a kezdetekhez 

képest?

Zs. Gy. K.: A  legújabb trend, 

ami az elmúlt pár évre jellemző, 

a  város életével van összefüggés-

ben. Szegedre évről-évre több har-

madik világbeli fi atal érkezik az 

egyetemre. Többen érkeznek Indi-

ából, afrikai országokból. Eleinte 

meglepve és örömmel tapasztaltuk 

azt, hogy ezek a fi atalok különösen 

aktívak az önkéntesség területén. 

Jelenleg Malawiból egy és Kenyá-

ból három önkéntesünk van, akik 

óvodákban végeznek önkéntes 

munkát.

K. Sz.: Hányan dolgoztok az 

alapítványnál és tudod-e az önkén-

tesek számát?

Zs. Gy. K.: Az alapítványnál 

általában 5-8 fő között mozog a 

munkatársak száma, ez az aktuális 

projektektől függ, tehát attól, hogy 

hány nyertes pályázatunk van. Fo-

lyamatosan van 2 akkreditált kül-

földi önkéntesünk, akik minden 

nap velünk vannak. Mögöttünk áll 

egy tréneri csapat, amely 10 főből 

áll. Ők a formális és nonformá-

lis képzésekben működnek közre, 

egyedi szerződéssel vesznek részt 

a munkában. Mindemellett öröm-

mel számolok be arról, hogy nagy-

nak mondható önkéntes csapatunk 

is van. Ha mindenkit beleszámo-

lunk a kórházi önkéntesektől kezd-

ve, a  színháziakon át azokig a sze-

mélyekig, akik a mindennapi mun-

kánkat segítik, akkor ez nagyjából 

50-60 főt jelent. Az önkéntesek 

holdudvarszerűen vannak körü-

löttünk, amikor hívjuk őket, akkor 

jönnek, és lelkesen vesznek részt a 

munkában.

K. Sz.: Hogyan dolgoztok, mi-

lyen nálatok dolgozni?

Zs. Gy. K.: A civil szektornak a 

szépsége és nehézsége is egyben 

az, hogy rengeteget dolgozunk. 

Multitasking munkahelynek lehet 

mondani az alapítványt, hiszen 

egyik pillanatban angolul beszé-

lünk a kenyai önkéntessel, a  má-

sikban egyeztetünk egy magyar 

munkatárssal, majd pedig admi-

nisztrálunk. Persze vannak azok a 

pillanatok, amikor mi magunk is 

tudunk töltekezni a programokból 

és szerintem ez a megtartó ereje a 

helynek. Nem szoktam utazni, de 

itt idejön és kinyílik a világ, amikor 

együtt ülök az asztalnál egy malawi, 

egy török és egy spanyol önkén-

tessel, és megesszük, amit együtt 

főzünk. Ez olyan erőt és örömet ad, 

ami átlendít bennünket a nehézsé-

geken, szerintem a civil szektornak 

ez az igazán nagy ereje.

K. Sz.: Tudom rólad, hogy a ci-

vil életben is sokfelé mozogsz, szá-

mos szép dolgot valósítasz meg, be-

szélnél erről?

Zs. Gy. K.: A kétezres évek ele-

jén több civil szervezettel közösen 

béreltünk irodát. Egyikük a Katoli-

kus Ifj úsági és Felnőttképzési Egye-

sület volt, amelynek munkatársa-

ival baráti kapcsolat alakult ki, sőt 

a mai napig is egy nagyon szoros 

emberi-szakmai kapcsolatot ápo-

lunk. Itt jelen esetben elnökségi 

tag vagyok. A  KIFE működtet egy 

tanodát, ahová például a külföldi 

önkénteseink örömmel járnak, de 

számos más, közös projektet való-

sítunk meg, azaz ahol tudjuk, segít-

jük egymás programjait.

Persze rajtuk kívül nagyon 

sok olyan szervezet van, akikkel – 

ahogy mondani szoktam – szinte 

testvéri kapcsolatban állok, például 

a D2 Ifj úsági Fejlesztő és Média-

központtal. Velük annyira közösek 
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a céljaink, a  programjaink, hogy 

szinte napi szinten együtt dolgo-

zunk. Mellettük megemlíthetem a 

Móra Ferenc Múzeumot, akikkel 

szintén példaértékű a szakmai kap-

csolatom. A  külföldi önkénteseket 

megérkezésük után szinte elsőként 

visszük el a múzeumba és ott mu-

tatjuk be nekik Szegedet, illetve, 

ha olyan programunk van, amihez 

szép termet szeretnénk bérelni, 

akkor hozzájuk megyünk. Vagy 

említhetném a szegedi Somogyi 

Könyvtárat is.

K. Sz.: Ha már az intézmények-

ről beszéltünk, akkor térjünk ki a 

Nemzeti Művelődési Intézetre is, 

hiszen a kulturális közfoglalkozta-

tásban partnerszervezetünk volta-

tok.

Zs. Gy. K.: Több programon ke-

resztül volt kulturális közfoglalkoz-

tatott munkatársunk, amely nagy 

segítséget jelentett mind nekünk, 

mind az így munkát kapó kollégá-

nak. Számos jó példát említhetek, 

az első kulturális közfoglalkozta-

tottunk egy olyan középkorú hölgy 

volt, aki azzal a típusproblémával 

küzdött, hogy elvesztette a munká-

ját, az egzisztenciájában is nehéz-

ségei támadtak, a munkaerőpiactól 

pedig eltávolodott, mert a fi atalabb 

korosztályt részesítették előnyben 

a munkaadók. Ez a program olyan 

lehetőséget adott, amely megvál-

toztatta az életét, hiszen itt megta-

lálta a helyét, kivirágzott, és azóta 

már munkát is talált az elsődleges 

munkaerőpiacon. Szeretném meg-

említeni azt a volt munkatársunkat, 

aki pályakezdő munkanélküliként 

került ide, ez volt az első munka-

helye. Itt tanulta meg a kereteket, 

hogy hogyan kell időben bejönni 

munkába, hogy összeszedettnek 

kell lenni. Szerintem ez egy nagyon 

jól működő program volt. Persze 

nekünk is voltak olyan közfoglal-

koztatottaink, akikkel nehézsége-

ink akadtak, de olyan munkatár-

sunk is, hogy alig került ide, már 

talált is munkát és el kellett bú-

csúzni tőle. Megtapasztaltuk ezt az 

oldalát is, de mindezek mellett arra, 

hogy valaki megtalálja a helyét, 

vagy egyáltalán, hogy ne vesszen el, 

a  kulturális közfoglalkoztatást egy 

remek módszernek éreztem.

K. Sz.: Van kapcsolatod a volt 

kulturális közfoglalkoztatott kollé-

gákkal?

Zs. Gy. K.: Igen, önkéntesként 

is visszajárnak, illetve szervezünk 

pár évente Talentumos találkozót, 

amelyre mindig, mindenkit meg 

szoktunk hívni és olyankor sokak-

kal találkozunk. Mindemellett az 

utcán jártunk-keltünkbe is találko-

zunk régi munkatársakkal, akikkel 

örömmel emlegetjük fel a régmúlt 

történeteit.

K. Sz.: A Nemzeti Művelődéi In-

tézet nagy hangsúlyt fektet a minő-

ségbiztosításra, jól tudom, hogy az 

egyesület is foglalkozik ezzel?

Zs. Gy. K.: Igen, több éve ve-

zettük be és alakítottuk ki az 

EFQM minőségi rendszerünket, 

amely napi munkánk alapja. Az 

alapítvány az Önkéntes Központ 

működtetése mellett felnőttkép-

zési feladatot is ellát a Talentum 

Fejlesztő és Módszertani Központ 

által. Nagyon sokféle képzéssel, 

szervezetfejlesztéssel dolgoztunk, 

amikor úgy éreztük, hogy vala-

mely módon meg kell határoznunk 

a minőséget, ezért e minősítési 

rendszert felhasználva megjelöl-

tük, behatároltuk a különböző 

minőségi szinteket, a  feladatok 

hogyanját és mikéntjét. Mindez 

azért jó, mert ez egyszerre külső és 

belső mérés is számunkra. Ez egy 

mérce, amihez tudjuk magunkat 

igazítani, másrészt az újonnan ér-

kező kollegáknak is fontos, hiszen 

ezáltal pontosan be tudják hatá-

rolni a munkavégzés kereteit, az 

elvárás szintjét. Mindezek mellett 

hiszem, hogy a munkánk valódi 

értékét, minőségét a kuratóriumi 

tagok keresztény gyökerűsége is 

nagyban meghatározza. Értem ez-

alatt az itteni légkört, a  szervezeti 

kultúránkat, illetve a segítő, ko-

operatív, másokkal együttműködő 

stílusunkat, amely nagy vonzerő-

vel bír minden ember számára. 

Ez veszélyeket is hordoz, hiszen 

néha olyankor is segítünk, amikor 

nem kellene, vagy „túlsegítünk”. 

Előfordul, hogy egyszerre több 

helyen szeretnénk lenni, és túlvál-

laljuk magunkat, bár ez szerintem 

megint aff éle „civiles dolog”.

K. Sz.: Többször említetted a 

képzéseket. Milyen jellegű kurzusa-

itok vannak?

Zs. Gy. K.: Nagyon sokféle kép-

zésünk van. A  pályázati forrásból 

megvalósított képzések ingyenesek, 

de külsős megkereséseket, egyedi 

megrendeléseket is vállalunk egye-

di árszabás szerint. A  képzések 

témaköre legjellemzőbben a civil 

szervezetek menedzselése, tehát 

az, hogy hogyan kell egy civil szer-

vezetnek menedzselnie magát, az 

időgazdálkodástól elkezdve a szer-

vezetfejlesztésen át, a  humánerő-

forrás mozgatásig nagyon széles 

spektrumokat érintve.
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Másik nagy témakör a szerve-

zetfejlesztés, amely iránt szintén 

nagy igény mutatkozik. A  civil 

szervezetek manapság megtanul-

tak jól működni, de vannak bizo-

nyos elakadások, amik gátolják 

fejlődésüket. Egyes civil szerveze-

tekben lehetnek olyan apró hibák, 

amelyet önmagukban nem ismer-

nek fel, csak tapasztalják, hogy 

valami nem megy, ilyenkor meg-

keresnek bennünket és segítséget 

kérnek. A szervezetfejlesztés során 

felmérjük az adott célcsoportot, 

közösen átvizsgáljuk, majd feltár-

juk az elakadást és különféle mód-

szertani segítséggel rávezetjük őket 

a probléma megoldására.

Régi, de mindig aktuális az ön-

kéntes menedzsment képzésünk, 

amely a civil szervezeteket tanítja 

meg az eredményes önmenedzse-

lésre, illetve az önkéntesek fogadá-

sára. Az önkéntesség területén te-

matikus képzéseink vannak, egye-

di felkészítést kapnak a színházi-, 

múzeumi önkéntesek. A  kórházi 

önkénteseknek és az idős, otthon 

élő személyeket segítőknek speciá-

lis képezéseket, folyamatos trénin-

geket szervezünk, ezekre a terüle-

tekre felkészítő képzés nélkül nem 

engedünk senkit.

A  tréneri csapatunk az adott 

szakmák neves, jól képzett szak-

embereiből állnak, akik szintén 

folyamatosan fejlesztik magukat. 

Minden terültnek megvan a maga 

felelőse, még a legspeciálisabb 

projektekben is. Például a „Szom-

szédsági önkéntesség” projektben 

– ami egy nagyon érdekes és hasz-

nos program a Szeged környéki kis 

falvakban –, a trénerünk az a hölgy, 

aki Mártélyon kiemelkedően jól 

működteti ezt a segítő-támogató 

rendszert, hiszen a leghitelesebben 

ő tudja képviselni ezt az ügyet.

K. Sz.: Úgy tudom, hogy az ala-

pítvány az Önkéntes Központ és a 

Fejlesztő Központ mellett más te-

rülettel is foglalkozik, elmondanád, 

hogy melyik ez?

Zs. Gy. K.: Igen, az alapítvány 

tevékenysége három nagy terület-

ből áll. Az általad említett két terü-

leten felül Munkaerőpiaci Szolgál-

tató Központként is funkcionálunk. 

Ebben jelenleg pályaorientációs 

felkészítéseket végzünk középis-

kolások számára, amely képzések 

szervezését jelenti.

K. Sz.: Tehát akkor jól értem, 

hogy Szegedről indultunk ki, de 

azért ti nem csak Szegedet feditek le 

munkátokkal?

Zs. Gy. K.: Igen, Szegedről in-

dultunk, de megyeinek defi niáljuk 

magunkat. Ellátjuk szinte az egész 

megyét, hiszen sok településen na-

gyon jó partneri kapcsolatunk van 

civil szervezetekkel. A nagyobb tele-

püléseken kihelyezett önkéntes köz-

pontunkként vagyunk jelen, amiket 

Önkéntes Pontnak hívunk. Ilyen 

pontjaink vannak Mártélyon, Mind-

szenten, Hódmezővásárhelyen, Al-

győn, Csongrádon, Szentesen. Ter-

mészetesen ezen felül minden tele-

pülésre nagyon szívesen kimegyünk, 

együttműködünk a helyi civil szer-

vezetekkel, intézményekkel, de az 

imént felsorolt településsekkel van 

jelenleg a legaktívabb kapcsolatunk. 

Az Önkéntes Pontoknál a szakmai 

munkát egy-egy civil szervezet vál-

lalta magára. Ők ott helyben szerve-

zik és segítik az önkéntesség ügyét, 

ezért is adtuk meg nekik az Önkén-

tes Pont funkciót és címet.

K. Sz.: Milyen terveitek és elkép-

zeléseitek vannak a jövőre nézve?

Zs. Gy. K.: Sokféle terv, gon-

dolat van az elkövetkező idők-

re, mindig nyitottak vagyunk az 

újra. Külföldi és magyarországi 

tanulmányútjaink során, illetve a 

partnereknél tapasztalt tudást fel-

használva követjük az új trendeket, 

módszereket, azokból építkezünk, 

fejlesztjük önmagunkat is. Most 

2018-ban, Szegeden egyértelműen 

jövőbeli irányt mutat a harmadik 

világbeliek megjelenése, az általuk 

kiaknázható tudás hasznosítása. 

Másik nagy témakör a pályaorien-

táció, amely szintén nagy feladato-

kat ró ránk.

Egy harmadik területtel kap-

csolatos a legújabb nagyszabású 

tervünk életre hívása, amely egy 

társadalmi vállalkozás lesz. Ez egy 

igazi mérföldkő, merőben új típu-

sú kezdeményezés lesz az alapítvá-

nyon belül.

K. Sz.: Megtudhatunk róla va-

lamit?

Zs. Gy. K.: Jelenleg még bőveb-

ben nem szeretnék róla beszélni, 

mert nem forrta még magát ki tel-

jesen az ötlet, hiszen ez egy nagyon 

új terület számunkra. Ahogyan 

más civil szervezetek is elkezdtek 

társadalmi vállalkozást építeni, úgy 

bennünk is megerősödött egy gon-

dolat, amelyről hamarosan felfed-

jük a fátylat.

ZSIVKOVITSNÉ GYENES KRISZTINA Szegeden született, Szegeden végezete tanul-
mányait a József Attila Tudományegyetemen (ma SZTE), magyar nyelv és irodalom ta-
nárként végzett 2002-ben. 1998-tól tréner, önkéntes segítő volt az akkor még Talentum 
Önkéntesképző programban, majd 2005-től már a közben civil szervezetté vált Talentum 
Alapítvány munkatársként kezdett dolgozni. Az Alapítvány az első munkahelye, így ter-
mészetes számára, hogy mára teljesen összenőtt vele, ahogy szokta mondani: „otthonról 
haza megyek”.

KOVÁCS SZILVIA 2000-ben diplomázott a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán, majd 2002-ben művészeti szolgáltatásszervező képesítést szerzett. 
2000-től dolgozott művészeti előadóként a Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó 
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