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Kedves Olvasó! 

 

Jelen kiadvány esettanulmány jelleggel győri és Győr környéki civil szervezeteket mutat be 

interjúk alapján egy ösztöndíjas kutatás keretében. 2018 februárja és júniusa között összesen 12 

civil szervezettel (hat egyesület és hat alapítvány) készült mélyinterjú, melyek célja az volt, 

hogy feltérképezze, hogy a szervezetek milyen módon kommunikálnak az aktív 

állampolgárokkal, vagyis a tagokkal, önkéntesekkel, adományozóakkal és SZJA 1%-ot 

felajánlókkal, illetve milyen módon láttatják magukat a szervezetek a környezetükkel, a 

társadalommal. Az interjúkat Dr. Reisinger Adrienn egyetemi docens és Dr. Nárai Márta 

egyetemi docens készítették, mindketten a Széchenyi István Egyetem oktatói.  

 

A szervezetek bemutatásának módszertana egységes: először néhány fontosabb adatot 

ismertetek a szervezetekről (név, alapítás, vezető, tevékenység, foglalkoztatottak száma, 

önkéntesek száma, az adományok és az SZJA 1%-os felajánlások nagyságrendje), ezután 

röviden bemutatom a tevékenységüket, majd részletezem, hogy milyen módon tudnak 

kommunikálni az aktív állampolgárokkal.  

 

A kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programja 2017/18-as 

ösztöndíjpályázatának részeként készült el. A kutatásba bevont szervezetek kiválasztása 

egyrészt személyes ismertség, másrészt ajánlás útján történt. A kiadvánnyal célom, hogy a 

szervezetek megismerjék, hogy más szervezetek milyen módon kommunikálnak az aktív 

állampolgárokkal és ezen információk birtokában tudjanak akár tanulni is egymás 

gyakorlatából. Bízom benne, hogy a kiadvánnyal támogatni tudom a civil szervezetek 

munkáját.  

 

 

„Minden nagy teljesítmény egy álommal kezdődik. A tölgyfa alszik a makkban, a 

madárka vár a tojásban, és a lélek látomásában egy ébredező angyal mozdul. Az álmok 

a valóság magjai.” / James Allan/ 

 

 

Győr, 2018. június 28. 

 

 

Dr. Reisinger Adrienn 
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CAMELOT Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 

 

A szervezet neve: CAMELOT Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete 

A szervezet alapítási éve: 2002 

A szervezet vezetője: Péter Pál Péter 

Interjúalany: Pécsi Gertrúd titkár 

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn 

A szervezet székhelye: Győr 

A szervezet fő tevékenysége: a mozgáskorlátozott emberek mindennapjainak megkönnyítése, 

integrációjuk elősegítése 

Tagok száma: 60 fő 

Foglalkoztatottak száma: nincs 

Önkéntesek száma: a tagok és a szervezethez közvetlenül nem kötődő segíteni akarók 

Az adományok aránya a szervezet bevételén belül: kb. 10% 

Az SZJA 1%-os felajánlás 2017-ben: 234 ezer Ft 68 felajánlótól – NAV adatok alapján 

 

Honlap: www.camelotgyor.hu  

Facebook oldal: https://hu-hu.facebook.com/gyorcamelot/  

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet honlapján olvasható a szervezet létrejöttének körülménye1: „2002 tavaszán egy 

akkor a húszas, harmincas éveikben járó, ambiciózus mozgássérült fiatalokból álló baráti 

körben merült fel az ötlet, hogy jó lenne összefogni a fiatalokat. […] Arra gondoltunk, jó lenne 

közös találkozókat, kirándulásokat szervezni, táplálva bennük azt az érzést, hogy mi is hasznos 

tagjai lehetünk a társadalomnak. Gyorsan terjedt a hír, így egyre többen csatlakoztak 

csapatunkhoz. […] Az egyesület nevének kiválasztásakor azt tudtuk; nem szeretnénk olyan 

nevet, amelynek hallatán az jut rögtön az ember eszébe, hogy mi valamilyen szempontból 

hátrányos helyzetűek vagyunk. Éppen ellenkezőleg; motiváltságunkat, lelkesedésünket 

szerettük volna kifejezni.” 

A szervezet többek között az alábbi tevékenységeket végzi: 

 információ nyújtása, tanácsadás, 

 általános és középiskolákban Esély órák megtartása, 

 akadálymentesség felmérése Győrben, 

 társadalmi figyelemfelhívó akciók és érzékenyítő programok szervezése, 

 klubfoglalkozások a tagok számára, 

 szabadidős tevékenységek szervezése, 

 stb. 

 

A szervezet 2017 novemberében szervezte meg a Ne Parázz! - Egy nap az egyenlő esélyű 

hozzáférésért! című programját, melynek keretében programokon keresztül mutatták be az 

érdeklődőknek, hogy mit jelent az „egyenlő esélyű hozzáférés”. A programra ellátogatók 

                                                 
1 http://www.camelotgyor.hu/bemutatkozas.htm  

http://www.camelotgyor.hu/
https://hu-hu.facebook.com/gyorcamelot/
http://www.camelotgyor.hu/bemutatkozas.htm
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kipróbálhatták pl. a kerekesszékes akadálypályát, megismerkedhettek segítőkutyákkal, 

tájékozódhattak a fogyatékossággal élők helyzetéről.  

 

Tagok 

A szervezetet baráti körben történő beszélgetés ihlette, azóta a szervezet híre szájról szájra jár, 

elsősorban így csatlakoznak új tagok. A tagok többféle módon kommunikálnak egymással: 

személyes találkozások alkalmával, telefonon, e-mailben és Facebook chaten. Ezenkívül a 

rendszeresen szervezett programokon is lehetőség van találkozni, beszélgetni, egyeztetni.  

 

Önkéntesek 

A szervezetnél a megalakulásuk óta vannak önkéntesek, egyrészt a tagok önkéntesen végzik 

feladataikat, másrészt vannak önkénteseik a közösségi szolgálat keretében is. Három 

középiskolával van szerződésük, a diákok a programjaikon tudnak elsősorban segíteni (pl. 

pakolni, bevásárolni, stb.). A szervezet titkára a közösségi szolgálatot jó ötletnek tartja (fontos, 

hogy a fiatalok találkozzanak olyan társadalmi csoportokkal, akikkel különben nem tennék), de 

a gyakorlati kivitelezés nem minden esetben megfelelő. Úgy látja, hogy sok esetben sem az 

iskolák, sem a tanárok, sem a szervezetek, sem a diákok nincsenek felkészítve. Sok diák úgy 

érkezik hozzájuk, hogy nem tájékozódik arról, hogy mit is csinál a szervezet, így plusz idő őket 

felkészíteni, másrészt azt is problémának tartja, hogy a gyerekekkel nem dolgozza fel senki 

utólag az élményeket. Ezenkívül az sem túl szerencsés, hogy kötött a diákok időbeosztása, a 

szervezetnek például hétvégenként nagyobb szüksége lenne segítőkre. Pozitív élményként 

emelte ki a titkár, hogy miután megtapasztalták a közösségi szolgálat szervezetlen oldalát is, az 

egyik iskolával úgy tudták tartani a kapcsolatot, hogy az egyik önkéntes diák volt a 

kapcsolattartó, így egyszerűbb volt szervezni a folyamatokat.  

Az önkéntesekkel főként Facebookon kommunikálnak, ez főként a fiatalok esetében a legfőbb 

kommunikációs eszköz. A szervezet az önkénteseket direktben nem keresi, főként ismertségen 

keresztül találják meg őket, ami azért is jobb, mert aki így jön, annak már legalább van némi 

ismerete a szervezetről, így egyszerűbb velük a munka és az együttműködés. Az önkéntesek 

megtalálásában a jövőben sem terveznek változtatni, de azt érzékelik, hogy nem olyan egyszerű 

az önkénteseket menedzselni és egyáltalán megtalálni, embereket megmozdítani. Fontosnak 

tartják, hogy van Facebook, e-mail, azonban úgy látják, hogy a személyes találkozások és 

beszélgetések az igazán hatékonyak és fontosak. 

 

Adományozás 

A szervezet mind természetbeni, mind pénzbeli adományt kap, az előbbiek a ritkábbak (pl. 

céges póló, édesség, egyéb étel rendezvényekre). A szervezet direktben nem gyűjt adományt 

vállalatoktól, eddig a céges támogatók találták meg őket, valamilyen forrásból hallottak róluk. 

Magánszemélyektől néhány ezer forintos támogatás jellemző néha. Az adományozóikat 

meghívják későbbi programjaikra, általában 1–2 alkalommal el is mennek, de egy idő után 

lazulni szokott a kapcsolat. Az a tapasztalatuk, hogy jó dolog a kapcsolattartás, de a 

vállalatoknak is annyi féle kötelezettségük van, hogy úgysincs idejük állandóan a szervezet 

rendezvényeire járniuk, vagyis egy idő után nincs is igény az ilyen fajta kapcsolódásra.  
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SZJA 1% felajánlás 

A felajánlás nagysága elég változó a néhány tízezer forinttól a néhány százezer forintig terjed. 

Eleinte volt erre vonatkozóan hirdetése a szervezetnek, de nem találták hatékonynak, az utóbbi 

években a Facebookot használják reklámként és ismeretség útján is sokan kapcsolatba kerülnek 

velük és nekik ajánlják fel az 1%-ot. 2016 egy speciális év volt, együtt dolgoztak egy 

mérnökcsapattal, akik megkedvelték a szervezetet és az egyik csapattag ismeretségi körben 

elkezdte népszerűsíteni a szervezetet az 1%-os kampányok idején. Ennek a személyes 

kampánynak köszönhetően érezhetően megnőtt a felajánlott összeg.  

 

Kommunikáció a társadalommal 

A szervezetnek van honlapja, ezen feltüntetik az aktuális eseményeket, illetve olvashatunk a 

szervezet történetéről és tevékenységéről is. Ezenkívül használják Facebook oldalukat is a 

programjaik és a velük történt események megosztására. Jó kapcsolatot ápolnak a médiával is, 

ha van nagyobb eseményük, írnak róluk, vagy készítenek velük riportot. 
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Família Nagycsaládosok Egyesülete 

 

A szervezet neve: Família Nagycsaládosok Egyesülete 

A szervezet alapítási éve: 1987 (bejegyzés 1989) 

A szervezet vezetője: Gyertyás János 

Interjúalany: Gyertyás János 

Interjúkészítő: Nárai Márta 

A szervezet székhelye: Győr 

A szervezet fő tevékenysége: családsegítés, gyermek- és ifjúságvédelem, közösségépítés 

Tagok száma: 240 család 

Önkéntesek száma: elnökség, tagok + mindig vannak külsős önkéntesek is változó létszámban 

Adományok: a szervezetnek nagyrészt közvetítő szerepe van (nem az egyesület kapja az 

adományokat, hanem az egyesületen keresztül a családok) 

 

Facebook oldal: https://hu-hu.facebook.com/familiacsalad/  

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet az elmúlt 30 évben családok százainak nyújtott segítséget egyrészt konkrét 

adományok, támogatások, kedvezmények, másrészt közösségformálás formájában. Céljuk az, 

hogy a tagjaik egyfajta közösségi szemléletet tapasztalhassanak meg az egyesületnél, tagságuk 

célja ne csak az legyen, hogy adományt kaphassanak, hanem az is, hogy részt vehessenek 

rendezvényeken, kirándulásokon, stb. Az utóbbi időben egyre inkább ez a fajta szellemiség 

került előtérbe, szerencsére a tagság nyitott rá. A szervezet ellát egyfajta segítő szolgálatot is, a 

tagok számíthatnak egymás segítségére, másrészt a szervezet segíti információkkal azokat a 

családokat, akik nem helybeliek (egy időben elég sok olyan család kérte a segítségüket, akik pl. 

Kelet-Magyarországról költöztek Győrbe vagy a környékre). A szervezet képzéseket is tart, 

EU-s pályázatuk kertében pl. önkénteseknek, civil vezetőknek és a családoknak a 

háztartásgazdálkodásról. A szervezet a Nagycsaládosok Országos Egyesületének 

tagszervezeteként működik.  

 

Tagok 

A szervezet viszonylag állandó tagsággal rendelkezik, bár időszakosan nagyobb fluktuáció is 

jellemző. Az új tagok többféle módon találják meg őket: vagy látnak, hallanak hírt a 

szervezetről pl. a médiában, vagy a szervezet nyilvános Facebook oldalán keresztül, vagy a már 

meglévő tagoktól hallanak a tevékenységükről, illetve családtag vagy ismerős révén részt 

vesznek rendezvényeken. A szervezetnek bárki tagja lehet, olyan állampolgár is, akinek még 

nincs gyereke, illetve olyan is, akinek már felnőtt a gyereke. Ők általában önkéntes munka 

keretében tudnak a szervezetben segítő munkát végezni, és természetesen a programok minden 

korosztály számára szólnak. Ez azért is fontos, mert kiemelt szempont a szervezetben a 

közösségi lét erősítése, ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha a tagok kötődnek a szervezethez, ezt 

pedig programokon, eseményeken keresztül lehet hatékonyan megvalósítani. Ezenkívül fontos, 

hogy a tagok ismerjék egymást, tudják, hogy kihez lehet fordulni, ha segítségre van szükségük 

(itt olyanokra kell gondolni, mint pl. gyerekfelügyelet, ha szülőnek orvoshoz kell mennie, stb.). 

https://hu-hu.facebook.com/familiacsalad/
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A tagok kb. fele győri, másik fele Győr környéki településeken él (összesen 38 településről 

vannak tagok a szervezetben). A tagokkal a kommunikáció elsősorban csoportvezetőkön és a 

Facebookon keresztül történik, szükség esetén telefonálnak is és e-mailt küldenek 

(levelezőlista). Ezenkívül van még saját irodájuk is, ahol keddenként és csütörtökönként várják 

a tag és nem tag embereket, az a tapasztalat, hogy az irodába valamilyen konkrét ügy miatt 

célzottan mennek be. A jövőben mindenképpen szeretnék tovább erősíteni a közösségi létet, ezt 

például a kedvezmények rendszerének (pl. üzletekben kedvezményes vásárlás) kibővítésével, 

helyi kis közösségek programjainak támogatásával, tagcsaládok önkéntes munkába való 

bevonásával szeretnék elérni, így a tagok számára is egyre inkább az lesz középpontban, hogy 

ők egy közösség részei és nemcsak az adományok lesznek a fókuszban.  

 

Önkéntesek 

A szervezetben az elnökség és a tagok is önkéntesen látják el feladataikat, illetve mindig vannak 

külsős önkénteseik is jellemzően egy-egy programhoz, rendezvényhez kötődően. A szervezet 

direktben nem folytat önkéntes toborzó tevékenységet, így is megtalálják őket, gyakran például 

a tagokon keresztül, akikkel elmennek a szervezethez rokonok, barátok is. Ezenkívül évek óta 

vannak egyetemista önkénteseik is a Széchenyi István Egyetemről, általában félévente 2–6 

hallgató. A közösségi szolgálat keretében is fogadnak diákokat, akik jellemzően az alábbi 

feladatokat látják el: adományok osztásánál segítség, pakolás, élelmiszergyűjtés, szórólapozás, 

programokon közreműködés, stb. Az önkéntesekkel személyesen és Facebookon történik 

főként a kommunikáció, fontos, hogy a csoportvezetők is rendszeresen találkoznak.  

 

Adományozás 

A szervezet egyrészt folytat közvetítő tevékenységet, ami azt jelenti, hogy segítségükkel a 

családok adományhoz juthatnak, másrészt vannak ún. külső adományaik is, főként 

vállalatoktól. Az első esetben olyan akciókat bonyolítanak le, mint pl. az élelmiszergyűjtés 

élelmiszerbankon keresztül, heti 3 alkalommal hoznak el a Metró áruházból lejárat előtti 

élelmiszereket, kapnak támogatást az országos szervezettől is, illetve jellemző, hogy a tagok 

használt termékek cseréjével is tudják egymást segíteni. A külsős adományozóiknak minden 

esetben megköszönik az adományokat, programjaikra meghívást küldenek nekik, ahol 

oklevéllel, ajándéktárggyal mondanak köszönetet.  

 

SZJA 1% felajánlás 

A szervezetnek nincs 1%-os felajánlásból bevétele, ezt tudomásul veszik, hiszen tudják jól, 

hogy a tagjaik nagy része a családi adókedvezmény miatt nem vagy alig fizet SZJA-t. Illetve 

azt is tudják, hogy a szervezet inkább másodlagos közösséget jelent a családoknak, ha fel is 

ajánlják az 1%-ot az érintett családok, inkább fogják olyan szervezetnek, melyhez a gyerekek 

közvetlenül kapcsolódnak (pl. iskolai szervezet, sportszervezet, stb.). Emiatt direkten nem is 

tesznek azért, hogy legyen ilyen jellegű bevételük. Természetesen, ha van ilyen jellegű 

felajánlás, azt megköszönik. 
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Kommunikáció a társadalommal 

A szervezetnek van honlapja, Facebook oldala, egy-egy programjuk révén megjelennek a 

médiában is, azonban az elmúlt időszakban inkább a saját bázis erősítése volt a cél, és nem a 

kifelé történő kommunikáció.  
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Felpécért Alapítvány 

 

A szervezet neve: Felpécért Alapítvány 

A szervezet alapítási éve: 1999 

A szervezet vezetője: Dombi Alajosné 

Interjúalany: Dombi Alajosné 

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn 

A szervezet székhelye: Felpéc 

A szervezet fő tevékenysége: hagyományőrzés; kulturális tevékenység; értéktár létrehozása; 

szabadidős és népfőiskolai programok szervezése, Tájház működtetése 

Foglalkoztatottak száma: 1 fő (4 órás) 

Önkéntesek száma: átlagosan 5–15 fő rendezvényektől függően 

Az SZJA 1%-os felajánlások aránya az összbevételen belül: kb. 5–10% (2017-ben 381 ezer 

Ft 95 felajánlótól – NAV adatok alapján) 

 

Honlap: www.felpcert.hu   

Facebook oldal: https://hu-hu.facebook.com/felpecitajhaz/  

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet 1999-ben jött létre egy helyi vállalkozó kezdeményezésére, akinek célja volt, hogy 

a sportélet mellett a helyi kulturális életet is felpezsdítse a faluban. A szervezet célja az oktatás, 

nevelés, képességfejlesztés a kultúra területén. A szervezet 2002-ben kapta meg adományozás 

útján a ma már Felpéci Tájházként (2008 óta viseli ezt a nevet) működő épületet, melyet 

felújítás után 2004-ben nyitottak meg a nagyközönség számára, mely helyben gyűjtött tárgyak 

bemutatásával őrzi Felpéc kulturális emlékeit, hozzájárulva ezzel Magyarország vidéki 

kulturális örökségeinek megőrzéséhez. A szervezet a Tájház mellett egy közösségi házat is 

épített, mely helyszínt ad kézműves foglalkozásoknak, alkotó közösségeknek, táboroknak. A 

Tájházat évente egyre többen látogatják, 2016-ban közel ezer fő vett részt a Tájház és az 

alapítvány kínálta programokon (pl. tárlatvezetés, kézműves foglalkozások, fafaragás, 

kosárfonás, pogácsa sütés, stb.). A szervezeten belül 2018-ban jött létre az „Iskola az életnek” 

Népfőiskolai Tagozat, melynek célja a közösségi művelődés támogatása. A szervezet 

működéséhez elengedhetetlen az Alapító és a helyi önkormányzat támogatása, akiknek az 

anyagi támogatásuk mellett segítő hozzáállásuk is segítik a szervezet munkáját.  

 

Önkéntesek 

A szervezet munkáját átlagosan 5–15 fő önkénes segíti, attól függ, hogy milyen programokon 

tudnak tevékenykedni. Az önkéntesek segítenek a tájházi rendezvényeknél, foglalkozásokat 

tartanak gyerekeknek, kirándulásokat szerveznek gyerekeknek, foglalkoznak a tájházi 

látogatókkal, pogácsát sütnek gyerekekkel, kézműves foglalkozásokat tartanak gyerekeknek, 

stb. Ezenkívül kisebb felújítási munkákra is mindig vannak segítő kezek a faluból. A szervezet 

önkéntesei jellemzően az idősebb generációból kerülnek ki, hiszen ők napközben is ráérnek, 

míg, akik dolgoznak, ők csak alkalmanként tudnak segíteni. Főként nyáron jönnek fiatalok 

segíteni, illetve a közösségi szolgálat keretein belül vannak középiskolás segítőik is, akik 

örülnek, hogy helyben tudnak tevékenykedni. Ezenkívül vannak céges önkénteseik is, pl. 2014-

http://www.felpcert.hu/
https://hu-hu.facebook.com/felpecitajhaz/
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ben az Audi Önkéntes Napja keretében jöttek Audis dolgozók az alapítványhoz és a Tájház 

felújításában segítettek. Továbbá 2006 és 2008 között 3 alkalommal voltak egy-egy napon kb. 

12–15 fős csapattal segíteni a pápai Yangfeng cégtől is, az önkéntesek faluszépítésében, a 

tájházi környezet javításában és rendezvényhelyszín kialakításában segítettek.  

Az önkéntesek megszólítása általában személyesen történik, bár vannak, akik maguktól jönnek, 

de a többség szereti, ha közvetlenül meg vannak szólítva és felkérik őket egy-egy rendezvény, 

esemény kapcsán. A személyes felkérés mellett, ami a leghatékonyabb önkéntes toborzás, 

használják még a Facebookot és szórólapoznak is, de összességében inkább a személyes 

megkeresés az, ami eredményre vezet. Nyilván ez egy kistelepülésen hatékony módszer lehet, 

hiszen az emberek ismerik egymást, könnyebben kommunikálnak egymással élőszóban, 

telefonon, mint interneten keresztül. A személyes felkérés azért is fontos egy-egy rendezvény 

előtt, mert így az adott állampolgár fontosnak érzi magát, hogy éppen őt kérték meg segíteni és 

szívesebben is fog tevékenykedni egy-egy eseményen. Ezen a kommunikációs formán a 

jövőben sem kívánnak változtatni. 

 

Adományozás 

A szervezet működteti és tartja fenn a Tájházat, mely közérdekű kiállító hely muzeális 

értékekkel. A kiállítási tárgyak között sok olyan is található, melyet a falubeliek hoztak egyfajta 

adományként a szervezet részére. Rendszeresen kapnak vállalati támogatásokat, a vállalatokat 

személyesen keresik meg, illetve egy-egy hír hallatán van, hogy maguktól is jönnek és 

felajánlják támogatásukat. Magánszemélyektől is kapnak támogatást, jellemző, hogy olyan 

emberek segítenek, akiknek van valamilyen kötődése a szervezethez vagy a faluhoz. A 

szervezet vezetője kiemelt egy 2017-es eseményt, melynek során megtapasztalhatták az 

összefogás erejét. 2017-ben egy vihar alkalmával elvitte a szél a Tájház tetejét. Egy akkori 

programjukon részt vett egy újságíró is, aki cikkében megemlítette az eseményt és azt, hogy az 

alapítványnak segítségre lenne szükséges a rendbehozatalhoz. A hír hallatán másnap felhívta 

őket az egyik kereskedelmi csatorna hírműsora és készítettek velük egy riportot, ennek hatására 

nagyon sokan, – köztük olyanok is, akiknek nincs kötődésük a szervezethez – felhívták őket, 

hogy szeretnének segíteni. A szervezet az adományozóikat rendszeresen meghívja 

rendezvényeikre. A szervezet elégedett az eddigi adománygyűjtési gyakorlattal, a későbbiekben 

a pályázati tevékenységet szeretnék majd erősíteni.  

 

SZJA 1%-os felajánlás 

2017-ben a szervezet 381 ezer forint felajánlást kapott közel 100 felajánlótól, akik valószínűleg 

a szervezethez kötődő önkéntesek, illetve helyi kötődésű lakosok. A szervezet Facebook hírrel, 

honlapon elhelyezett felhívással és szórólapokkal (letéphető adószám) hívja fel a figyelmet a 

felajánlás lehetőségére. Úgy gondolják, hogy a működésük kezdete óta elfogadható összegű 

felajánlást kapnak, ami a munkájukért kapott elismerésként értelmezhető. Természetesen 

lehetne több felajánlás is, de a szervezet vezetője úgy gondolja, hogy még ma is sokan vannak, 

akik nem foglalkoznak ezzel a támogatási lehetőséggel, így őket nem is lehetne meggyőzni 

erről.  
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Kommunikáció a társadalommal 

A szervezet informatív honlapot tart fenn évek óta, mely elmondásuk szerint szükséges is egy-

egy pályázatnál, illetve az is cél, hogy minél többen látogassák meg az oldalt és kapjanak 

információt a szervezet működéséről. A honlapon információt kaphatunk a faluról, a szervezet 

tevékenységéről, eseményekről, támogatókról, az alapítvány történetéről, céljairól, illetve 

megtalálhatók a közhasznúsági jelentések és a nyertes pályázatok is. Van a szervezetnek 

Facebook oldala is, jövőbeli tervük, hogy megpróbálnak Facebook hirdetésekkel is megjelenni 

a minél nagyobb ismertség érdekében.  

2018 év elején színvonalas kiadvány készült el az alapítvány népfőiskolai tagozatáról, melyben 

olvashatunk az alapítvány és a népfőiskola történetéről, a tagozat tevékenységéről és a 2018–

20-as időszakra vonatkozó terveiről. A kiadvány tartalmazza a település értéktárának 

bemutatását is.  

A szervezet úgy gondolja, hogy az lesz aktív egy társadalomban, aki a mindennapi élete mellett 

közösségi tevékenységet is folytat valamilyen formában, ehhez a szervezet jó példát tud 

mutatni, ezzel hozzá tud járulni az aktív állampolgárság kibontakozásához.
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Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért  

Győri Intézete 

 

A szervezet neve: Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 

A szervezet alapítója: dr. Schultheisz Judit 

A szervezet alapítási éve: 1990 Budapest, 1993 Győri Intézet 

A szervezet győri vezetője: Kovácsné Lengyel Mónika 

Interjúalany: Kovácsné Lengyel Mónika 

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn 

A szervezet székhelye: Budapest (több intézet van, köztük Győrben) 

A szervezet fő tevékenysége: születési károsultak rehabilitációja 

Foglalkoztatottak száma: 19 fő 

Önkéntesek száma: állandó 5–10 fő, rendezvényekhez kötődően változó, kb. 20–25 fő 

Adományok aránya az összbevételen belül: kb. 2% 

Az SZJA 1%-os felajánlás 2017-ben: közel 5 millió forint, több mint 950 felajánlótól – NAV 

adatok 

 

Központi honlap: http://gezenguz.hu/  

Győri Intézet honlap: http://gezenguz.hu/gyori-intezet/  

Facebook oldal: https://www.facebook.com/gezenguz/  

 

A szervezet tevékenysége 

Az Alapítványt 1990-ben dr. Schultheisz Judit alapította Budapesten, azzal a céllal, hogy 

„felismerjék, és helyes pályára állítsák a testi és szellemi fejlődésükben sérült gyermekeket, 

akik a koraszülés okán vagy születéskori komplikáció következtében speciális terápiás 

támogatásra szorulnak.”2 Időközben az ország többi részében is nyitottak központokat, többek 

között Győrben is (Budakalász, Salgótarján, Budafok és Győr). Az Alapítvány egészségügyi, 

pedagógiai, pszichológiai és szociális segítséget nyújt a családoknak. A különböző terápiás és 

fejlesztési lehetőségek mindegyik központban elérhetők, így Győrben is igénybe vehetők a 

különböző vizsgálatok, gyógyító terápiás foglalkozások, a gyermeki fejlődést segítő 

programok.  

 

Önkéntesek 

A győri szervezetnél a kezdetek óta vannak önkéntesek, vannak, akik rendszeresen jönnek, míg 

egy-egy projekt, rendezvény keretén belül időszakosan is dolgoznak önkéntesek a szervezetnél. 

A szervezethez többféleképpen eljuthatnak az önkéntesek: 

 honlapon keresztül, 

 Széchenyi István Egyetem: tanóra keretében kreditért lehet önkéntes munkát végezni 

(félévente 3–6 hallgatót tudnak így fogadni), 

 projekt keretében is keresnek önkénteseket. 

 

 

                                                 
2 http://gezenguz.hu/rolunk/  

http://gezenguz.hu/
http://gezenguz.hu/gyori-intezet/
https://www.facebook.com/gezenguz/
http://gezenguz.hu/rolunk/
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A szervezet számára fontos, hogy folyamatosan kapcsolatban álljon az önkénteseivel, aminek 

nemcsak a kommunikáció a része, hanem a folyamatos visszajelzés a munkájukról, a 

pszichológiai, szupervíziós háttér biztosítása. 

 

A szervezet így vélekedik az önkéntes tevékenységükről3: „Önkéntességgel kapcsolatos 

hitvallásunk, hogy önkénteseinktől olyan munkát várunk el, mely során vagy már meglévő 

kompetenciáikat tudják hasznosítani, vagy új készségeket sajátíthatnak el általa/fejleszthetik 

önmagukat, személyiségüket, önismeretüket. A hozzánk forduló önkéntesek több területen is 

bekapcsolódhatnak Alapítványunk életébe. Az egyik ilyen terület a terápiás csoportokon történő 

segítségnyújtás. Ilyenkor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megismerjük a hozzánk forduló 

önkéntest, a motivációit, személyiségét, hiszen a csoportokon való részvétel együttműködést, 

empátiát igényel, valamint fontos, hogy a gyermekek iránt is nyitott, rugalmas, elfogadó 

attitűddel viszonyuljon. A másik terület a házgondnoksági feladatokban történő segítségnyújtás, 

mely bizonyos eszközök beszerzésétől akár szerelési, karbantartási munkákig is terjedhet (itt 

férfi önkénteseink segítsége pótolhatatlan). Időszakosan kerti munkáink is vannak (gazolás, 

öntözés, lehullott levelek összegereblyézése). A harmadik terület 4 éves EFOP 1.3.5 Szülőkör a 

gézengúzokért c. pályázatunkhoz kapcsolódik. A rendezvényközpontú pályázat során a 

különböző rendezvények megtervezésében, kivitelezésében kérjük a minket felkeresők 

segítségét, ill. a pályázat célja, hogy önműködő önkéntes közösséget hozzunk létre. Ezen felül 

az Alapítvány működését segítő különböző irodai munkák közül válogathatnak.” 

 

Adományozás 

A győri szervezet rendszeresen kap adományokat, a legjellemzőbb, hogy rendezvényeiket 

támogatják adománnyal, pl. tombola felajánlások formájában. Ezenkívül van olyan támogatás 

is, amikor pl. egy beteg gyermek kezelésének költségét a vállalat átvállalja. A szervezet 

fontosnak tartja, hogy megköszönje a felajánlásokat, ezt megteszik pl. levélben, oklevélben, 

küldenek meghívót rendezvényeikre, stb. A győri intézet vezetője kiemelte, hogy az 

adományozás, 1%-os felajánlás és egyáltalán a szervezet működtetése érdekében szükségük 

lenne olyan szakemberekre, akik professzionálisan tudnák ezen a területen segíteni munkájukat, 

mert jelenleg a terápiás fejlesztésekben dolgozó kollégákra hárul az ilyen jellegű feladat.  

 

SZJA 1% felajánlás 

Minden évben kap a szervezet felajánlást, az 1%-os felhívást közzé teszik a honlapon, Facebook 

oldalukon, a személyes ismertség is számít a felajánlás során.  

 

Kommunikáció a társadalommal 

A szervezetnek van honlapja, Facebook oldala. A győri intézet rendszeresen megjelenik a helyi 

médiában (Kisalföld, GyőrPlusz, stb.). Rendezvényeikről, programjaikról is széles körben 

tájékoztatják az embereket. Ezenkívül a győri intézet vezetője rendszeresen vesz részt 

                                                 
3 Vörös Zsófia pszichológus, önkéntes koordinátor 



13 

 

előadásokon, többször hívták már a Széchenyi István Egyetemre, többször volt már 

szakdolgozatot író hallgatónak konzulense, külső bírálója. A társadalmi megjelenést 

mindenképpen fontosnak tartják, hiszen ez visszajelzés a támogatóknak, hogy mit sikerült 

megvalósítaniuk, és egyben lehetőség a potenciális támogatók megszólítására is.  
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Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület 

 

A szervezet neve: Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület 

A szervezet alapítási éve: 2004 

A szervezet vezetője: Horváth Tibor 

Interjúalanyok: Dr. Hornyák Margit és Horváth Tibor 

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn 

A szervezet székhelye: Győr 

A szervezet fő tevékenysége: a Gyárvárosban élők közösségi életének szervezése, érdekeik 

védelme 

Tagok száma: kb. 60 fő 

Foglalkoztatottak száma: nincs 

Önkéntesek száma: a tagok és még néhány fő 

Az adományok aránya a szervezet bevételén belül: kb. 40% 

Az SZJA 1%-os felajánlások aránya az összbevételen belül: kb. 5% (2017-ben 43 ezer Ft 

13 felajánlótól – NAV adatok alapján) 

 

Honlap: http://gyarvarosiak.hu  

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet 2004-ben alakult meg azzal a céllal, hogy fellendítse Gyárváros városrész 

közösségi életét. A szervezet céljai között szerepel többek között a lakosság életminőségének 

javítása, az ismereteik bővítése, hagyományőrzés, a városrész épített és természeti értékeinek 

megóvása, kapcsolatépítés más civil szervezetekkel, tájékoztató előadások megtartása. A Pro 

Urbe díjas szervezet az utóbbi években az alábbi főbb tevékenységeket folytatta: 

 a Magvassy Sportcsarnoknál emlékhely állítása a városrész és az Ipar-csatorna építőinek 

emlékére, 

 történeti könyv kiadása a városrészről: Gyárváros Győrben, 

 kulturális rendezvények szervezése, 

 közösségi összefogással részvétel a Mátyás tér felújításában, Mátyás szobor állításában 

 a gyárvárosi templom orgonájának felújítására jótékonysági hangverseny szervezése.  

 

A szervezet 2018-as rendezvényei között szerepel pl. közösségi civil fórum szervezése; „Szép 

kert – jó közérzet” mozgalom keretében pályázat meghirdetése; Sanzon est; kirándulás; kiállítás 

Lőwei György festőművész műveiből; a Daloskör fellépései.   

 

Tagok/Önkéntesek 

A szervezetnek kb. 60 aktív tagja van, akik mind önkéntesen látnak el feladatokat a 

szervezetben. A mai világban a legkézenfekvőbb az lenne, ha a tagokkal e-mailben lehetne 

kommunikálni, azonban a tagok nagy része nyugdíjas, idős ember, nem interneteznek, így 

marad a hagyományos mód: a telefon és a postai levél. Az elnökségi tagok egymással főként e-

mailen kommunikálnak. A közgyűlésre a meghívókat postán küldik ki, illetve felhívják a 

tagokat telefonon, míg a programokra szóló felhívásokat elsősorban szórólap formájában 

juttatják el a tagokhoz és a városrészben lakókhoz is. Ha van nagyobb rendezvény, akkor a 

http://gyarvarosiak.hu/
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tagok mellett felkérnek még önkénteseket, hogy segítsenek; az évek alatt kialakult az a hálózati 

kör, akiket ilyen alkalmakra meg lehet hívni. A szervezet szeretné fiatalítani a tagságot, de azt 

tapasztalják, hogy nehéz a fiatalokat megszólítani, elfoglaltak, nincs idejük a civil életre.  

 

Adományozás 

Jellemzően vállalati támogatásaik vannak, van néhány állandó támogató vállalat, őket 

személyes kapcsolatokon keresztül tudták felkérni adományozónak, a támogatásért cserébe 

rendezvényeiken reklámozzák őket. Pl. a Mátyás tér felújítása kapcsán is személyesen kerestek 

meg ismeretség alapján vállalkozásokat, hogy támogassák a beruházást, a támogató cégek neve 

szerepel a lerakott térkőbe vésve. Magánszemélyek támogatása nem jellemző, ehhez az is 

hozzájárulhat, hogy a városrészben kevés jómódú család él, illetve az a tapasztalat, hogy nehéz 

megmozgatni az embereket, kell egy konkrét ügy, ami mellé oda lehet állni. Ha van egy-egy 

nagyobb akciója a szervezetnek, akkor a vállalkozások mellett a magánszemélyek felé is 

intéznek felhívást, pl. tervezik a Nagy Sándor József út elejére emléktábla elhelyezését, ennek 

költségeit főként adományokból fogják tudni fedezni, ehhez kérik majd a helyi lakosok 

segítségét is.  

 

SZJA 1%-os felajánlás 

A szervezet éves szinten kb. 40–50 ezer Ft felajánlást kap, főként azoktól, akik kötődnek a 

szervezethez, vagy tagok. Viszont ahogy korábban már említésre került, a tagok nagy része 

nyugdíjas, ők nem tudnak élni ezzel a jogukkal, a helyi lakosok pedig nehezen mozgósíthatók. 

Az SZJA 1%-os felajánlásra vonatkozó felhívást a szervezet a honlapján mindig közzéteszi.  

 

Kommunikáció a társadalommal 

A szervezet működtet honlapot, melyet a jövőben szeretnének modernizálni, több tartalommal 

feltölteni, hogy informatívabb legyen. A honlapon szerepelnek a szervezet főbb tevékenységei, 

céljai, beszámolói és tervezett programjai, amelyekről szinte mindig készítenek szórólapokat 

is, illetve a rendezvényeik népszerűsítése sokszor szájhagyomány útján történik. A 

szórólapokat általában postaládákban, helyi boltokban és az egyik étteremben helyezik el. 

Ezenkívül a nagyobb megmozdulásokról a sajtóból is értesülhetnek a lakosok. A helyi 

könyvtárban és közösségi házban is megtalálható a szervezet, bár egyéb okok miatt a szervezet 

jelenléte egy-egy Dalosköri próbára, szórólapos megjelenésre korlátozódik.  

A szervezet szeretne a jövőben egész napos rendezvényt (hagyományőrző Mátyás téri 

rendezvény) is tartani, de más városrészekkel ellentétben ők nem kapnak ehhez elég 

önkormányzati támogatást, a jövőben ennek érdekében erőseb lobbi-tevékenységet szeretnének 

folytatni, illetve a pályázati aktivitást is szeretnék növelni. Ahogy említésre került már a tagság 

bővítése, fiatalítása és a magánszemélyek támogatói attitűdjének növelése is cél lenne, azonban 

a helyi lakosok passzivitása sokszor gátat szab a lelkesedésnek. 
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Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület 

 

A szervezet neve: Győriek Egészségéért Közhasznú Egyesület 

A szervezet alapítási éve: 2005 

A szervezet vezetője: Miklósyné Bertalanfy Mária 

Interjúalany: Miklósyné Bertalanfy Mária  

Interjúkészítő: Nárai Márta  

A szervezet székhelye: Győr  

A szervezet fő tevékenysége: egészségfejlesztés 

Foglalkoztatottak száma: volt 2 fő, de most nincs 

Önkéntesek száma: 60 fő 

Adományok aránya az összbevételen belül: nagyon kevés, inkább pályázatokból működnek 

Az SZJA 1%-os felajánlás mértéke: nagyon alacsony 

 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/legyott 

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet létrejöttét két dolog motiválta. 2002/2003-ban volt egy 24 hónapos magyar-

amerikai projekt a nők egészségvédelme kapcsán, melynek keretében létrejött a „Női 

Egészségért Információs és Módszertani Központ”. A szervezet megalakításnak egyik célja 

volt, hogy fenn tudják tartani a központot, a másik célkitűzés az volt, hogy a WHO Egészséges 

Városok Programnak legyen civil háttere. A szervezet ma már a kezdeti célokon túl is vállal 

feladatokat, támogatja a város minden generációjának egészségvédelmét különböző 

programokon keresztül, mint pl. a Beszélgető Hálózat, Önkéntes Nagyi Szolgálat, Gyalogló 

Klub, Senior tánccsoport, Önkéntes Misszió Program, Kortárssegítő Program (ezekről lásd 

részletesebben az önkénteseknél), szülésre felkészítő tanfolyam segítése, egészségfejlesztő és 

drogprevenciós programok, képzések szervezése, stb.  

 

Tagok 

A szervezet tagjai között megtalálhatunk egészségfejlesztésben dolgozó szakembereket, 

védőnőket, pedagógusokat, az egészségügy területén dolgozókat, és más önkénteseket, illetve 

a város képviseletében tagjaik között van politikus is. Az induláskor adva volt, hogy a 

tevékenység miatt kik lesznek a tagok, később úgy keresték meg őket, ha valaki tag szeretett 

volna lenni. Kimondottan tagtoborzó tevékenységet nem folytatnak, hiszen a szervezetnél más 

módon is lehet tevékenykedni (pl. önkéntesként). A tagok munkakapcsolatban állnak 

egymással, így megbeszéléseken, a közös munka során rendszeresen találkoznak, ezenkívül e-

mailben, telefonon tartják a kapcsolatot. 

 

Önkéntesek 

A szervezetnek folyamatosan vannak önkénteseik minden korosztályból. Jelenleg az alábbi 

programjaikon tevékenykednek az önkéntesek, mindegyik programhoz várják az önkénteseket. 

 Beszélgető Hálózat: 2009-ben alakult és célja, hogy magányos idős embereknek nyújtson 

mentálhigiénés gondozást segítő beszélgetés formájában. Ebben a programban az 

https://www.facebook.com/legyott
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önkéntes segítők is idősek, nem az aktív korosztályt várják segíteni, ugyanis egyrészt az 

időseknek szeretnének lehetőséget adni az önkéntességre, másrészt ez egy viszonylag 

állandó és rendszeres elfoglaltságot jelent és az aktív dolgozók ezt nem tudnák ezekkel a 

feltételekkel végezni. Az önkéntesek felső életkori határa a belépéskor 70 év, mivel több 

évig számítanak a segítőkre, és az idősebb emberek már maguk is gyakran segítségre 

szorulnak, nem tudnák ezt a feladatot ellátni (pl. emeletre feljutás, érzékszervek romlása, 

stb. miatt). A program egy 4x4 órás felkésztővel kezdődik, mely egyben szűrő is arra, 

hogy ki lesz alkalmas a feladat ellátására. A szervezetnek több információs forrása is van, 

hogy kik azok az idősek, akiknek segíteni kell, pl. EESZI (Egyesített Egészségügyi és 

Szociális Intézmény), háziorvos ajánlása, az idősek saját jelentkezése, családtag. Az 

önkéntesek általában heti 1–1,5 órát töltenek el beszélgetéssel az idős embereknél, ez 

egyrészt a segítettnek is hasznos, mert nincs egyedül, de sok esetben a segítő magányát 

is tudja enyhíteni a program. Az önkéntesek minden hónapban egyszer találkoznak, hogy 

átbeszéljék a tapasztalataikat, van lehetőség szupervízióra is, illetve kéthavonta vannak 

előadások (téma volt pl. a boldogság, gyászfeldolgozás, demencia, kommunikáció, 

szociális ellátások, stb.).  

 Önkéntes Nagyi Szolgálat: Itt is a nyugdíjasok az önkéntesek, itt azonban gyerekkel 

foglalkoznak a Női Egészségéért Információs Központban. Minden csütörtökön délután 

3 és 6 óra között van lehetőség otthagyni gyerekeket felügyeletre. Ez a program három 

generációnak segít, egyrészt a gyerekeknek fejlesztés, a szülőnek segítség, hogy tudjon 

ügyeket intézni, a segítőknek pedig lehetőség gyerekekkel foglalkozni. Ez a program is 

felkészítéssel indul, és itt is vannak rendszeres találkozók. 

 Gyalogló Klub: A program 2017 őszén indult, ma már hat csoportban lehet részt venni. 

A csoportokat nyugdíjas önkéntesek vezetik, akiket újságfelhívásra találtak meg, a 

csoportok meghirdetése is újságon és a Facebookon keresztül történik. A gyalogláson 

bárki részt vehet, bármikor lehet kapcsolódni. A program célja a fizikai aktivitás növelése. 

 Senior Tánc: A tánccsoportok a Generációk Házában működnek, három önkéntesnek 

biztosítottak képzést, ők tartják az órákat, melyre ingyen lehet járni. Először egy csoport 

indult, ma már három csoport működik, illetve van Győrszentivánon is kéthetente egy 

csoport. A program célja az idősek fizikai aktivitásának növelése.  

 Önkéntes Misszió: A közösségi szolgálat keretében kerestek meg diákokat, nem konkrét 

feladattal keresték meg őket, hanem volt egy három alkalmas ráhangolódás, ahol a csapat 

dönthette el, hogy milyen feladatot szeretnének végezni, 2018 áprilisában bakonyi 

kiránduláson voltak nevelőotthonban nevelkedő gyerekekkel. Bár a kötelező 50 óra letelt, 

a fiatalok nagy része szívesen folytatná a hasonló tevékenységeket.  

 Kortárssegítő Program: Ez egy fiatalokat segítő program fiatalok által. A szabadhegyi 

iskolában tartottak képzést 17 főnek 2018 februárjában, akik jelenleg is végzik a segítő 

munkát.  

 

Az önkéntesek megtalálása főként a helyi médián keresztül történik, másrészt nyugdíjas 

szervezeteken keresztül, másrészt médiában hirdetés útján, illetve iskolák megkeresése során 

történik. Az önkéntesekkel való kommunikációt, kapcsolattartást és elismerésüket kiemelten 
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fontosnak tartják és tesznek is érte, úgy gondolják, hogy ez mindenképpen segít az önkéntesek 

megtartásában, így állandó csapatokkal tudnak dolgozni, ami a programok fenntarthatósága 

szempontjából is nagyon fontos. Az önkéntesekkel a havi, kéthavi találkozások jellemzőek, 

illetve tartják a kapcsolatot telefonon, e-mailen, de a legfontosabb, hogy van lehetőség „face to 

face” kapcsolódásra.  

 

Adományozás, SZJA 1% felajánlás 

A szervezet főként pályázati támogatásokból tartja fenn magát, kevésbé jellemző az 

adományozás, SZJA 1% felajánlása. Ha van adományozás, az inkább természetbeni támogatás, 

pl. egy cég támogatása ellentételezéséül azt kérte, hogy egyik tanfolyamukon bemutathassa a 

cégét néhány alkalommal; vagy kaptak már banktól informatikai eszközöket. A szervezetnek 

nincs arra jelenleg kapacitása, hogy az adománygyűjtést menedzseljék, hasonló a helyzet az 

1%-os felajánlásokkal is. A szervezet vezetője úgy gondolja, hogy az emberek inkább 

támogatnak rászoruló gyerekeket, beteg embereket, és mivel az ő szervezetük egészségfejlesztő 

tevékenységet folytat, kevésbé várható, hogy nőni fog a felajánlások nagysága.  

 

Kommunikáció a társadalommal 

A szervezetnek nincs saját honlapja, egy ideje tervezik, de közben úgy látják, hogy a Facebook 

alkalmas az információk közvetítésére, így tehát lehet, hogy nem is lesz a jövőben saját 

honlapjuk. Viszont rendszeres a média-megjelenésük, illetve hívják őket programokra, 

konferenciákra, ahol van lehetőségük a szervezetet bemutatni.
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Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány 

 

A szervezet neve: Győr-Újvárosi Gyerekekért Alapítvány 

A szervezet alapítási éve: 1995 

A szervezet vezetője: Papp Gyöngyi 

Interjúalany: Papp Gyöngyi  

Interjúkészítő: Nárai Márta  

A szervezet székhelye: Győr 

A szervezet fő tevékenysége: hátrányos helyzetű gyerekek támogatása, oktatás, 

közösségfejlesztés 

Foglalkoztatottak száma: nincs 

Önkéntesek száma: a kuratóriumi tagok (5 fő) és az iskola pedagógusai önkéntesen 

tevékenykednek a szervezetben 

Az SZJA 1%-os felajánlás 2017-ben: 130 ezer Ft, 15 fő felajánlása – NAV adatok 

 

Honlap: http://kossuthgyor.hu/alapitvany-67/news/gyr-ujvarosi-gyerekekert-alapitvany  

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek 

tanulását. A szervezet működése összekapcsolódik a Győri Kossuth Lajos Általános Iskolával, 

hiszen a szervezet vezetője egyben az alapítvány igazgatója is. A szervezet feladatai eleinte 

inkább csak az általános iskolához kötődtek, azonban mára ennél szélesebb a tevékenységi 

palettájuk, térségi feladatokat is ellátnak. A szervezet 2012 óta részt vesz az Újvárosi 

Rehabilitációs Programban, melynek keretében rendezvényeket tartanak, közösségépítő 

eseményeket szerveznek és támogatják a szemléletváltozást a hátrányos helyzetű csoportokkal 

kapcsolatban.  

 

Tagok 

A szervezetnek alapítvány lévén kuratóriumi tagjai vannak, jelenleg öt fő működteti a 

szervezetet. A tagok a mindennapokban is együtt dolgoznak, így szinte minden nap találkoznak, 

ezenkívül főként telefonon tartják a kapcsolatot.  

 

Önkéntesek 

A szervezetnél kimondottan önkéntesek nem dolgoznak, azonban a kuratóriumi tagok és az 

iskola pedagógusai önkéntes alapon vesznek részt az alapítvány munkájában. Azonban mára 

megfogalmazódott a szervezetben, hogy szükség lenne önkéntesekre, hiszen egyre több a 

feladat és a szervezet vezetője és a kuratóriumi tagok már így is túlterheltek, nem tudnak több 

feladatot ellátni. A szervezet vezetője elmondta, hogy elsődlegesen a fiatal korosztályt látnák 

szívesen (fiatalos gondolkodásukkal új szemléletet tudnának hozni a szervezet életébe), pl. 

egyetemistákat önkéntesként többek között az alábbi feladatokra: 

 2018 őszén lesz egy rendezvényük (Találkozzunk Félúton), ahová hátrányos és nem 

hátrányos helyzetű embereket várnak, ahol bemutatják, hogy a kerekes székes emberek 

milyen módon tudnak sportolni, lesznek előadók a rendőrségtől is, akik az 

http://kossuthgyor.hu/alapitvany-67/news/gyr-ujvarosi-gyerekekert-alapitvany
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akadálymentességgel kapcsolatban fognak tájékozatót tartani, a cél felhívni a többségi 

társadalom figyelmét arra, hogy milyen módon tudnak figyelni a hátrányos helyzetű 

emberekre. Ezen a rendezvényen önkéntesek hasznos feladatokat tudnának ellátni, sőt 

már előtte a szervezésben is tudnának segíteni.  

 Fontos rendezvényük a Pedagógiai Kávéház, ahol játszóházat is működtetnek, ahol 

szintén tudnának önkéntesek segédkezni.  

 A szervezet az általános iskola honlapján belül jelenik meg, a honlap épp most kerül 

megújításra, ennek szerkesztésében is tudna önkéntes segíteni.  

 A szervezetnek jelenleg nincs tudatos marketing tevékenysége (adománygyűjtés, 

SZJA1%, sajtó), szívesen vennék, ha ezen a területen is együtt tudnának működni 

önkéntesekkel.  

 A szervezetnek sok olyan programja, rendezvénye van, ahol az iskola pedagógusain kívül 

jól jön önkéntesek segítsége is, pl. kirándulások, gyereknap.  

 

Az egyetemista önkéntesek toborzása érdekében a szervezet bízik abban, hogy a Széchenyi 

István Egyetem partner lehet ebben, akár úgy, hogy a szervezet széles körben tudjon 

tájékoztatást adni arról, hogy milyen területekre keresnek önkénteseket. A közösségi szolgálat 

keretein belül még nem voltak önkénteseik, erre most nincs kapacitása a szervezetnek.  

 

Adományozás 

A szervezetnek vannak adományozóik, de ennek intenzitása és módja nagyban függ attól, hogy 

mennyire vannak jelen a közéletben, mennyire hallanak róluk a potenciális támogatók. Azt 

tapasztalták, hogy ha van róluk sajtóhír, akkor többen érdeklődnek és több a támogató is. 

Kaptak már adományt magánszemélyektől, vállalatoktól és más civil szervezettől is. Az 

adományok nagyobb része céltámogatásként volt jellemezhető, mert konkrét célokat jelöltek 

meg az adományozók (pl. továbbképzés, játszótérépítés, holnapszerkesztés). A céges 

támogatók maguktól találják meg a szervezetet, ők direktben nem keresik a vállalati 

adományozókat. A szervezet vezetője úgy gondolja, ha végeznének marketing tevékenységet, 

akkor többet tudnának tenni az adományok nagyobb aránya érdekében, hiszen akkor még 

láthatóbb lenne a szervezet és tevékenysége.  

Évek óta minden évben megszervezik az Integrációs Karácsonyt, melyre meghívják 

adományozóikat is, partnerüket (levélben, Facebookon, sajtón keresztül). Ami nagyon pozitív, 

hogy mindig jönnek erre a rendezvényre új partnerek is, a kapcsolatépítés nemcsak a pénz, 

támogatás miatt fontos, hanem a későbbi lehetséges szakmai együttműködés, kapcsolati tőke 

miatt is (pl. információ csere, rendezvényes megjelenés, előadás tartása, stb.).  

 

SZJA 1% felajánlás 

A szervezet általában 150–180 ezer forint felajánlást kap, de volt már ennél magasabb összeg 

is. A felajánlók valószínűsíthetően az iskola munkatársai, ennél szélesebb körben nem hirdetik 

magukat, ha lenne a szervezetnek marketing tevékenysége, akkor erre is nagyobb hangsúlyt 

lehetne fektetni. Egyelőre inkább a pályázati tevékenységre koncentrálnak, viszont a felajánlott 

összeg így is nagy segítség a működéshez.  
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Kommunikáció a társadalommal 

A szervezetnek, ahogy már említésre került az általános iskola honlapján belül van saját oldala, 

de szükség lenne arra, hogy kreatívabb, informatívabb legyen az oldal. Külön Facebook oldaluk 

nincs, az iskola oldalára teszik ki a főbb híreiket, eseményeket. A médiában általában évente 

egy-egy alkalommal megjelennek, újságban, TV-ben. A szervezet vezetője elmondta, hogy bár 

fontos a külső megjelenés, de ezt egyelőre nem tudatosan, tervezetten teszik, hiszen számukra 

nem az az elsődleges, hogy a médiában gyakran jelen legyenek, hanem maga a tevékenység, 

amit tesznek az iskoláért. Természetesen tudják, hogy a gyakoribb jelenlét több támogatót, 

adományozót is be tud vonzani, ettől függetlenül nem a sajtójelenlét az elsődleges. Ha tudnának 

önkéntest „alkalmazni” marketing munkára, akkor a PR feladatokat is tudatosabban tudnák 

menedzselni.  

A szervezet 2012 óta jelen van az Újvárosi Rehabilitációs Programban, ez nagyobb láthatóságot 

biztosít a szervezetnek a város életében, ezzel is mutatva, hogy a szervezet nemcsak az 

iskolában lát el feladatokat, hanem a városrészben, a városban is jelen vannak.
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Iskolakertekért Alapítvány 

A szervezet neve: Iskolakertekért Alapítvány 

A szervezet alapítási éve: 2015 

A szervezet vezetője: Pauliczky Nóra, kuratóriumi elnök 

Interjúalany: Dr. Halbritter András Albert, kuratóriumi tag, alapító 

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn 

A szervezet székhelye: Budapest (Győr, Veresegyház) 

A szervezet fő tevékenysége: iskolakerti hálózat működtetése, szervezése 

Foglalkoztatottak száma: nincs, de tervezik 

Önkéntesek száma: néhány fő 

Az SZJA 1%-os felajánlások aránya az összbevételen belül: először 2018-ban lehet 

felajánlani a számukra 

 

Honlap: www.iskolakertekert.hu   

Facebook oldal: https://hu-hu.facebook.com/iskolakertekert/  

 

Általában az iskolakertekről és a szervezet tevékenysége 

Az iskolakertek nem új keletű szerveződések, történetük a középkorig nyúlik vissza4. Olyan 

filozófusok, mint pl. Rousseau, Comenius vagy a 20. század elején Montessori mind 

hangsúlyozták az iskolakertek és a gyakorlati oktatás szerepét. Magyarországon az 1868-as 

népiskolai tanterv írt elő először gazdálkodási gyakorlatot, itt még konkrétan nem írtak az 

iskolakertekről, de a törvény megalapozta széles körű hazai elterjedésüket. Az iskolakerti 

mozgalmak az 1980-as években kaptak új lendületet, legfontosabb új céljuk a környezeti 

nevelés, fenntarthatóságra nevelés voltak. „Az iskolakert bármilyen gyermekközösség 

(többségében óvodai, iskolai) rendszeres és értelmező tevékenységével gondozott, oktatás-

nevelés és felüdülés céljával művelt kert.”5 A kertészkedés megtanításának és a munkára 

nevelés hagyományos céljainak szolgálatánál az iskolakertek többet is adnak: 

 aktív cselekvő gondolkodásra nevelnek a növényeken keresztül,  

 egészséges életmódra nevelnek, 

 fejlesztik a társas készségeket,  

 fejlesztik a felelősségtudatot,  

 tervezésre tanítanak,  

 segítenek egyéni életvezetési minta kialakításában, 

 segítik a hosszú távú gondolkodást, 

 segítik megtanulni, hogyan lehet különböző tantárgyak során elsajátított ismereteket 

hasznosítani (pl. környezet, matematika, fizika, kémia, stb.), 

 fejlesztik a vizuális kultúrát és a kreativitást. 

                                                 
4 Subramaniam, A. (2002) Garden-Based Learning in Basic Education: A Historical Review. Monograph 

University of California, 4-H Center for Youth Development. 12. p. http://4h.ucanr.edu/files/1229.pdf Letöltve: 

2018. május 20.  
5 Halbritter A. – Mátyás I. B. – Pauliczky N. (szerk.) (2018) Iskolakerti kalauz - Útmutató népfőiskolák számára. 

Iskolakertekért Alapítvány, Budapest. 9. o.  

http://www.iskolakertekert.hu/images/pdfs/utmutato_nepfoiskolak_reszere_web%20(1).pdf Letöltve: 2018. 

június 13. 

http://www.iskolakertekert.hu/
https://hu-hu.facebook.com/iskolakertekert/
http://4h.ucanr.edu/files/1229.pdf
http://www.iskolakertekert.hu/images/pdfs/utmutato_nepfoiskolak_reszere_web%20(1).pdf
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Összességében az iskolakertek fejlesztő tevékenységet folytatnak, melyhez a növények „csak” 

eszközök, az alkalmazott módszer pedig az élménypedagógia; a valóságalapú, cselekedtető 

oktatás. 

Az Iskolakertekért Alapítványt 2015-ben azzal a céllal hozták létre, hogy összefogja a 

magyarországi iskolakerteket6, segítse a működésüket, képviselje érdekeiket és ellássa őket 

szakmai tanácsokkal. A szervezetet négy fő alapította, jelenleg 3 kuratóriumi tag működteti. A 

szervezet céljai a következők: 

 ismeretterjesztő tevékenység az iskolakertekkel kapcsolatban, minél szélesebb körben 

megismertetni a tevékenységüket; 

 elősegíteni az iskolakerti tevékenységek oktatásba való beépítését; 

 bemutatni, hogyan válhatnak az iskolakertek a harmonikus személyiségfejlesztés 

eszközévé; 

 képviselni a hazai iskolakerteket (szakmai érdekképviselet) – hálózati működés: 

információk biztosítása, események szervezése; 

 honlap fenntartása az informálódás eszközeként. 

 

Magyarországon már több mint másfél évszázada jelen volt a tanítóképzésben az iskolakerti 

képzés, ennek a mozgalomnak a feléledése a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere 

János Karán működő Természettudományi Tantárgy-pedagógiai Tanszékhez köthető. A 

tanítóképzésben résztvevő hallgatók képzést kapnak arról, hogy mit jelent iskolakerteket 

fenntartani, művelni és a működtetésben résztvevő gyerekeket tanítani, koordinálni. A 

tanszéken tanuló hallgatók a kar területén található iskolakertet (Apáczai-kert) művelik az 

egyetem általános iskolájának diákjaival együtt. Az iskolakert vezetője az alapítvány egyik 

alapító tagja (Dr. Halbritter András), aki egyben az egyetem docense is. 

 

Tagok 

Mivel a szervezet alapítványi formában működik, tagjai az egyesületi formánál megszokott 

formában nincsenek, viszont hálózati tagjaik azok az iskolák, óvodák, ahol van iskolakert vagy 

szeretnék, hogy lenne. 2018 tavaszán 168 hálózati tagjuk volt (jelenleg Magyarországon kb. 

1 100 iskolakert működik). A hálózati tagság folyamatosan nő egyrészt személyes ismertségen 

keresztül, másrészt különböző rendezvényeken kerülnek kapcsolatba az alapítvánnyal és majd 

adják be jelentkezési lapjukat. A tagokkal az alábbi módokon kommunikál a szervezet: 

 levelezőlista (e-mail), 

 Hírlevél, 

 honlap 

 az évente megrendezésre kerülő Országos Iskolakert-hálózati Találkozó és más regionális 

szakmai konferenciák, műhelymunkák jó találkozási lehetőségek, 

 személyes találkozások: ebből szeretne az alapítvány többet, így sok mindent meg lehet 

beszélni rövid idő alatt. 

 

                                                 
6 Ma már a határon túli magyar intézmények felé is tevékeny az alapítvány. 
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Önkéntesek 

Gyakorlatilag az iskolakertben dolgozó pedagógusok önkéntesen végzik tevékenységüket, 

ahogy teszik ezt az alapítvány működtetői is (honlap-szerkesztés, könyvelés, rendezvények 

szervezése, stb.) Az önkénteseket főként személyes ismertségen keresztül találják meg és 

személyesen vagy e-mailben kommunikálnak egymással. A kuratóriumi tagok jellemzően 

Skype megbeszéléseket szoktak tartani. A céljuk, hogy több önkéntessel tudjanak dolgozni és 

egy idő után akár foglalkoztatni is tudják őket. A hálózat működtetéséhez mindenképpen 

szükség lenne állandó alkalmazottra.  

 

Adományozás 

A szervezet működése kezdete óta kap pénzbeli és természetbeni adományt is, itt is a személyes 

megkeresést tartják a legjobb módszernek, de nyitottak más lehetőségekre is. Az adományok 

nagyobb részét az Iskolakert-hálózat tagjainak közvetítik pályázati úton. Az adományozóikat 

meghívják rendezvényeikre, beszámolnak nekik a tevékenységükről, köszönőlevelet írnak 

nekik, illetve a honlapon is feltüntetik őket; bár azt is kiemelték, hogy sok esetben az 

adományozók nem várnak el semmi ilyen jellegű tevékenységet a szervezettől. A jövőbeli 

céljuk, hogy minél több adománnyal tudjanak számolni, jó lenne erre alapozni a működést.  

 

SZJA 1% felajánlás 

A szervezetnek eddig még nem lehetett 1%-ot felajánlani, 2018-ban van erre először lehetőség. 

A szervezet hírlevélben és e-mailben értesítette erről a tagokat, illetve személyes találkozások, 

rendezvények, szakmai találkozók alkalmával is felhívták a figyelmet a lehetőségre. Cél, hogy 

a szervezethez kötődő hálózati tagok és családjaik minél nagyobb arányban az alapítványt 

jelöljék meg a felajánlás során.  

 

Kommunikáció a társadalommal 

Az alapítvány működtet Facebook oldalt és honlapot. A honlapon olvasható a szervezet 

mottója: Jelen lenni örömmel, megfigyelni nyitottsággal, tevékenykedni együtt! A honlapon az 

aktuális információk mellett részletesen olvashatunk az iskolakerti mozgalomról, az 

alapítványról, az iskolakerti hálózatról, az oldalon megtalálható módszertár és ötlettár is. Az 

alapítvány munkájáról és az iskolakertekről rendszeren olvashatunk a médiában is: Kisalföld, 

GyőrPlusz TV, rádió és híroldal, ezáltal egyre több emberhez juthat el a mozgalom célja és 

lényege.  

A szervezet 2018 júniusában jelentette meg kiadványát az iskolakertekről, mely itt érhető el: 

http://www.iskolakertekert.hu/images/pdfs/utmutato_nepfoiskolak_reszere_web%20(1).pdf 

http://www.iskolakertekert.hu/images/pdfs/utmutato_nepfoiskolak_reszere_web%20(1).pdf
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„LURKÓ” Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány 

 

A szervezet neve: „LURKÓ” Győri Kórház Gyermekosztályért Alapítvány 

A szervezet alapítási éve: 2002 

A szervezet vezetője: Zajovicsné Vizer Bernadett 

Interjúalany: Zajovicsné Vizer Bernadett 

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn 

A szervezet székhelye: Győr 

A szervezet fő tevékenysége: a győri kórház gyermekosztályán végzett önkéntes munka a 

beteg gyerekek kórházi tartózkodásának minél szebbé tétele érdekében  

Foglalkoztatottak száma: 1 fő  

Önkéntesek száma: átlagosan 60 fő 

Az adományok aránya a bevételen belül: kb. 10–20% 

Az SZJA 1%-os felajánlások aránya a bevételen belül: kb. 30–40% (2017-es évre 

vonatkozóan: 6,5 millió Ft 1 623 felajánlótól – NAV adatok alapján) 

 

Honlap: www.lurkoalapitvany.hu  

Facebook oldal: https://hu-hu.facebook.com/lurkoalapitvany/  

 

A szervezet tevékenysége 

„Sok van mi csodálatos, de a GYERMEKNÉL nincs semmi csodálatosabb.” Így hangzik a 

szervezet mottója, mely a győri kórházban játszóházakat működtet, és önkénteseikkel azon 

dolgozik, hogy a kórházban tartózkodó gyermekek és szüleik számára minél inkább 

elviselhetővé, baráti hangulatúvá tegyék a kórházi tartózkodást és a kezelések ellenére 

mosolygós gyerekekkel lehessen találkozni a kórházi folyosókon. A gyerekekkel életkoruk és 

a kapott kezelés függvényében foglalkoznak az önkéntesek, vannak, akikkel gyöngyöt fűznek, 

üveget festenek, gyurmáznak, társasjátékoznak, vagy vannak, akiknek mesét olvasnak, mesét 

vetítenek. A gyerekekkel foglalkozás mellett az osztályon dolgozók munkáját is segítik. A 

szervezet közreműködik az osztály korszerűsítésében is, továbbá szakmai konferenciákat is 

szerveztek már több alkalommal.  

A szervezet életében nagy álom vált valóra, 2018 májusában átadták a kórház területén működő 

játszóteret, így a beteg gyerekek már nemcsak a kórház épületében, hanem az udvaron is tudnak 

játszani, sőt a játszótérnek van olyan része, amelyet sérült felnőttek is tudnak használni.  

A szervezet tevékenysége elismeréséül 2017-ben Heim Pál emlékérmet kapott a Győrben 

szervezett Magyar Gyermekorvosok Társaságának ünnepi tudományos gyűlésén.  

1. ábra 

A Lurkó Alapítvány által kapott emlékérem 

 
Forrás: http://gyorplusz.hu/cikk/heim_pal_emlekermet_kapott_a_lurko_alapitvany.html 

http://www.lurkoalapitvany.hu/
https://hu-hu.facebook.com/lurkoalapitvany/
http://gyorplusz.hu/cikk/heim_pal_emlekermet_kapott_a_lurko_alapitvany.html
http://gyorplusz.hu/data/images/2017_09/betti2.jpg
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Önkéntesek 

A szervezet átlagosan kb. 60 fő önkéntessel működik együtt, akik a győri kórház 

gyermekosztályán tevékenykednek általában 8 és 17 óra között, óránkénti váltásban. Egy-egy 

órában általában 3–6 fő önkéntes dolgozik, attól függ, hogy milyen jellegű tevékenységet kell 

ellátni az adott időszakban. A szervezet 15 éven keresztül viszonylag állandó önkéntes csapattal 

dolgozott, azonban az idő telik és a csapat egy része idős kora miatt már nem tudta vállalni a 

feladatokat, így 2017 volt az első olyan év, amikor a szervezetnek nagyobb aktivitást kellett 

kifejtenie az önkéntesek megtalálása érdekében. Az új önkéntesek jelenléte egyrészt jó, mert új 

emberek kapcsolódnak be a tevékenységbe, másrészt új kihívások elé is állítja a vezetőséget, 

hiszen az új jelentkezőket be kell tanítani és meg kell próbálni őket csapattá formálni. Az új 

önkéntesek megtalálása érdekében elsősorban a Facebook oldalukon tesznek közzé 

időszakonként felhívást és kérik ezek megosztását is, illetve a szülőkön keresztül is jól működik 

az önkéntes toborzás, sőt sok esetben éppen a szülők kérdezik, hogyan tudnának ők is segíteni. 

Az önkéntesekkel főként telefonon és személyesen kommunikál a szervezet. A személyes 

kommunikációnak nagy szerepe van a napi feladatkiosztásban is.  

Az önkéntesek között vannak diákok a közösségi szolgálat keretében is, a szervezet vezetője a 

kezdeményezést jó ötletnek tartja, azonban a megvalósítás már nem minden esetben megfelelő. 

Többször tapasztalták már, hogy nem úgy viselkednek a diákok, ahogy kellene, emiatt több 

figyelmet kell rájuk fordítani, ami a gyerekektől veszi el az időt. Vannak tanóra keretében 

egyetemista hallgató önkénteseik is, ők már az a korosztály, akik értettebbek a feladatra, 

többségükkel könnyebb dolgozni; esetükben hátrány, hogy csak a tanév alatt jönnek, a téli és 

nyári időszakban nem számíthatnak a munkájukra.  

Összességében a szervezet vezetője úgy gondolja, hogy az eddigi gyakorlat megfelelő volt, ezt 

szeretnék tovább folytatni és örülnének, ha a jövőben több egyetemista önkéntesük lehetne.  

 

Adományozás 

A szervezet kap adományozás útján támogatást, azonban elsősorban a pályázati támogatásokra 

tudnak támaszkodni. A szervezet közvetlenül nem gyűjt adományt, vagyis nem írnak levelet 

ismeretlenül senkinek, mert úgy látják, hogy ez nem hatékony és nincs is rá kapacitásuk. Az 

adományozásban nagy szerepe van az ismertségnek, a személyes kapcsolatoknak, illetve ritkán, 

de van olyan is, hogy ismeretlenül ad valaki támogatást (ilyen esetben is feltételezhető, hogy 

az adományozó kötődik a szervezethez, vagy akár voltak is vele kapcsolatban a kórházban). 

Részesülnek vállalati támogatásban is, volt olyan eset is, hogy pl. a vállalat a támogatásért 

cserébe egy családi napján megkérte őket, hogy az önkéntesek játsszanak a gyerekekkel. Ez 

nyilván sok előkészületet jelent, de a támogatásért cserébe megéri. A májusban átadott játszótér 

a szervezet támogatáspolitikájában központi szerepet töltött be az elmúlt hónapokban, minden 

adományt, támogatást erre különítettek el (pl. a november 25-én tartott Jótékonysági Est 

bevételét is a játszótér felépítésére fordították), a megvalósuláshoz az önkormányzat is 

hozzájárult 12,5 millió forinttal (GyőrPlusz cikk az eseményről: 

http://gyorplusz.hu/cikk/ez_nem_alom_ez_valosag.html).  

 

 

http://gyorplusz.hu/cikk/ez_nem_alom_ez_valosag.html
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SZJA 1%-os felajánlás 

A szervezet vezetőjének elmondása szerint szerencsés helyzetben vannak, mert a szervezet 

ismertségéből fakadóan folyamatosan egyre több felajánlást kapnak, 2017-ben az összeg 

meghaladta a 6,5 millió forintot, melyet több mint 1 500-an ajánlottak fel a szervezetnek. Mind 

az összeg, mind a felajánlók száma mutatja, hogy a szervezetet ismerik, tevékenységét 

elismerik. Emiatt nem is folyatnak külön 1%-os kampányokat, a Facebook oldalukon tesznek 

ki felhívást, azt sok szülő meg is osztja ismerőseivel. Ennél többet nem tesznek és a jövőben 

sem tervezik, hiszen láthatóan elismerik a tevékenységüket a felajánlásokon keresztül.  

 

Kommunikáció a társadalommal 

A szervezetnek van honlapja, de az igazán aktív kommunikáció a Facebook oldalukon keresztül 

történik, itt tesznek közzé minden fontos eseményt, felhívást. A szervezet életében történtekről 

rendszeresen beszámol a helyi média (Kisalföld, GyőrPlusz TV és híroldal, stb.), ezáltal széles 

körben informálódhatnak a győriek a szervezet tevékenységéről és aktivitásáról.
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Méhecske Közhasznú Alapítvány 

 

A szervezet neve: Méhecske Közhasznú Alapítvány 

A szervezet alapítási éve: 2007 

A szervezet vezetője: Székely Márta 

Interjúalany: Székely Márta 

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn 

A szervezet székhelye: Győr 

A szervezet fő tevékenysége: sérült gyermekek gondozása, egészségügyi és szociális okok 

miatt rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek segítése 

Önkéntesek száma: átlagosan 10 fő (eddigi működés során kb. 300 fő)  

Az adományok aránya az összbevételen belül: kb. 20% 

Az SZJA 1%-os felajánlás 2017-ben: 495 ezer Ft, 103 felajánlótól – NAV adatok alapján 

 

Honlap: http://mehecske.webgenerator.hu/hu/bemutatkozas/ 

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy segítse a rászoruló és sérült gyerekek gondozását. A 

szervezet az alábbi tevékenységeket végzi:  

 családok segítése, adományok gyűjtése, 

 gyerekek táboroztatása, 

 oktatási és kulturális események szervezése, 

 sérült gyermekek sportolásának segítése, 

 szabadidős tevékenységek szervezése, 

 tehetséges gyerekek támogatása, 

 karácsonyi vásárok rendezése, 

 a tanulásban lemaradt gyerekek segítése, pótvizsgára való felkészítése. 

 

A szervezet munkája során már több ezer családnak tudott segíteni; munkájukat, a közösség 

érdekében folytatott aktivitásukat 2015 novemberében Kisalföld Presztízs díjjal ismerték el.  

A szervezet vezetője maga is érintett, a kisebbik, most 32 éves fia oxigén hiánnyal született, 

akinek fejlesztése a mai napig áldozatos munkát kíván, ezáltal sok-sok tapasztalatot is szerzett 

a sérült gyerekek támogatása területén. Székely Márta fontosnak tartja, hogy saját magát is 

képezze, legutóbb Life Coaching tanfolyamot végzett, melynek során tovább mélyíthette 

tudását az emberek fejlesztése területén is.  

 

Önkéntesek 

A szervezet önkéntesei főként újságcikkekből és szájhagyomány útján értesülnek a szervezetről 

és az önkéntes munka lehetőségéről. Minden korosztályból vannak önkéntesek, dolgoznak 

együtt fiatalokkal is a közösségi szolgálgat keretein belül. Ez utóbbi egyrészt pozitív élmény, 

vannak, akik szívesen vállalnak akár plusz feladatokat, másrészt vannak, akik kevés munkával 

szeretnék letudni a kötelező időszakot, vagy nem is akarják végig dolgozni az előírt óraszámot. 

Az önkéntesek általában a programokon segítenek, ahol széles körű tevékenységet tudnak 

http://mehecske.webgenerator.hu/hu/bemutatkozas/


29 

 

folytatni (pl. szervezés, díszítés, stb.). Az önkéntesekkel főként telefonon és Facebookon 

keresztül tartják a kapcsolatot. A szervezet vezetője a jövőt nem látja pozitívan, szerinte az 

emberek többsége nem akar önkénteskedni, vagy nem is tudja, hogy pontosan mit takar a 

fogalom, illetve sok a nem igazi szervezet, melyekről negatív hírek is megjelennek, ez 

megnehezíti a tisztességesen tevékenykedő szervezetek dolgát is a bizalomvesztés miatt. 

A szervezet vezetője kiemelte, hogy a támogatás azért is fontos, mert bármikor bárki kerülhet 

olyan helyzetbe, hogy szüksége lesz a szervezet támogatására.  

 

Adományozás 

A szervezet pénzt és természetbeni adományt is kap. A rászorulók segítése elsősorban 

adományokkal történik, ehhez szívesen fogadnak gyerekruhákat, játékokat, mese könyveket, 

tartós élelmiszert, tisztálkodási eszközöket. Az adományokat az alapítvány irodájában gyűjtik 

(vagy beviszik az adományozók, vagy a szervezet egy-egy munkatársa kimegy érte), majd 

onnan juttatják el azok számára, akik a leginkább tudják hasznosítani őket (vagyis az 

adományozók nincsenek közvetlen kapcsolatban az adományozóval). Az a szervezet 

tapasztalata, hogy olyan vállalatok és magánszemélyek adományoznak, akik valamilyen 

formában érintettek (pl. van sérült gyerekük). A vállalatokat megkeresik levélben, de nagyon 

kis százalékban járnak sikerrel (kb. 2% ad), illetve van, hogy a vállalat találja meg őket magától 

vagy ajánlás útján. Lakossági adományokat legtöbbször akkor kapnak, ha megjelennek 

valamilyen újságcikkben; a megjelenés után általában napokig kapnak telefonokat azzal 

kapcsolatban, hogyan tudnának segíteni. A szervezet általában tudja, hogy kik adományoznak, 

ritka, ha valaki ismeretlenül utal pénzt. A kapcsolattartás általában telefonon történik. Az 

adományozási tevékenységet mindenképpen szeretnék erősíteni, pl. akár iskolákban, 

vállalatoknál adománygyűjtő nap keretében.  

 

SZJA 1% felajánlás 

A szervezet évről évre többszázezer forint felajánlást kap, tesznek érte, hogy ez így legyen: 

felhívást tesznek ki a honlapjukra, Facebook felhívást tesznek közzé, hirdetik magukat a Szuper 

Infóban. Ezenkívül szájhagyomány útján is terjednek a hírek a szervezetről, ami segít az 

ismertség növelésében. A fenti gyakorlatot tervezik a jövőben is folytatni. 

 

Kommunikáció a társadalommal 

A szervezet vezetője többször tartott már szakmai előadást a Széchenyi István Egyetemen, mely 

egyben jó alkalom a szervezet népszerűsítésére, bemutatására is. Kapcsolatban vannak több 

győri civil szervezettel, rendszeresen megosztják egymás között az információkat, 

tapasztalatokat. Van a szervezetnek honlapja, rendszeresen megjelennek a Facebookon is, a 

médiában is (Kisalföld, TV, rádió), illetve szórólapokon is népszerűsítik a szervezetet, hogy 

minél többen ismerjék meg őket. A Marketing Empire Kft. is segíti munkájukat, a weboldaluk 

és a Facebook oldaluk kezelésében nyújtanak segítséget. Mindeközben azt is tudják, amit a 

fentiekben is leírtam, hogy a szervezetet inkább azok fogják támogatni, akik érintettek a 

tevékenység által, ettől függetlenül fontos, hogy mások is megismerjék őket.
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Pannontáj – Sokoró Közhasznú Egyesület 

 

A szervezet neve: Pannontáj – Sokoró Közhasznú Egyesület 

A szervezet vezetője: Székely Rita 

Interjúalany: Székely Rita  

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn  

A szervezet székhelye: Tényő 

A szervezet fő tevékenysége: közösségi tevékenység, környezeti nevelés 

Foglalkoztatottak száma: vezető (4 órás), 1 fő havi 12 órában 

Önkéntesek száma: néhány fő a rendezvényektől függően 

Az SZJA 1%-os felajánlás 2017-ben: 31 ezer Ft, 8 fő felajánlása – NAV adatok 

 

Honlap: http://www.pannontaj.hu/  

Facebook oldal: https://www.facebook.com/pannontaj/  

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet fő célkitűzése a Pannontáj-Sokoró Natúrpark és a területén fekvő települések (29 

település) fejlesztése, a közösségi élet fellendítése és a környezeti nevelés megvalósítása. Az 

utóbbi években többek között az alábbi tevékenységeket valósította meg a szervezet: 

 előadás a lakosság számára környezeti témában, 

 általános iskolás gyerekek számára előadás, 

 hulladékos szemléletformáló öröknaptár és tanári segédlet kiadása, 

 előadássorozat pedagógusoknak tehetséggondozás témakörben, 

 Mesekönyv gyerekeknek zöld témában, környezeti nevelés céljából, 

 honlap működtetése: információk biztosítása a szervezetről és a Natúrparkról. 

 

A szervezet jelenlegi projektje az „Együtt a fiatalokért” program, melyben a Magyar Natúrpark 

Szövetséggel dolgoznak együtt. „A projekt célja, hogy a nemzetközi együttműködés keretében 

a főként hátrányos helyzetű térségekben élő fiatalok számára a helyben, vidéken maradás 

lehetőségeit feltérképezzük, a velük kapcsolatban álló szakemberek számára olyan 

módszereket ajánljunk, amelyek segítségével elegendő motivációt adhatnak a fiatalok számára 

a helyben való boldoguláshoz. A projekt során kidolgozásra kerülő módszerek szerinti 

tevékenységeknek köszönhetően erősödik a fiatalok társadalmi felelősségvállalása, nő a 

fiatalok környezettudatossága, nő az önkéntes, társadalom számára hasznos tevékenységek 

végzésére való képesség, nő a társadalmi felzárkózás esélye. Stratégiai célkitűzés: a fiatalok 

társadalmi felelősségvállalásának erősítése, a vidéki térségekben való integrációjuk.”7  

 

Tagok 

A szervezetnek 10 magánszemély tagja van, ezenkívül a Natúrparkon keresztül a natúrpark 

területén található 29 település is tag. A tagokkal a kommunikáció főleg e-mailen keresztül 

történik, illetve rendezvényeken személyesen is tudnak találkozni. A szervezet új tagokat nem 

                                                 
7 http://www.pannontaj.hu/a-projekt-bemutatasa/  

http://www.pannontaj.hu/
https://www.facebook.com/pannontaj/
http://www.pannontaj.hu/a-projekt-bemutatasa/
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akar toborozni, nem cél, hogy minél többen legyenek, az a cél, hogy aki most tag, megtalálja a 

szervezetben azt, ami számára fontos.  

 

Önkéntesek 

A szervezetnél általában rendezvények alkalmával vannak önkéntes segítők, általában olyanok 

jönnek, akik ismerik valamilyen formában a szervezetet és viszont. Ez azért jó, mert így nem 

kell azzal időt tölteni, hogy bemutassák a tevékenységüket, stb. és nem teljesen idegenekkel 

kell dolgozni. Éppen emiatt direktben nem keresik az önkénteseket, természetesen, ha valaki 

értekezik hozzájuk, akkor találnak neki feladatot, de jobb, ha az ismeretségi körből kerülnek ki 

az önkéntesek. A 2018 májusában megrendezett II. Országos Natúrparki Vetélkedő döntőjén 

fogadtak első alkalommal iskolai közösségi szolgálat keretében diákokat a győri Kazinczy 

Ferenc Gimnáziumból. Nagyon hasznos volt a 6 lány jelenléte, így más nagyobb szabású 

programokon is törekedni fognak IKSZ-es diákok bevonására. 

 

Adományozás 

Konkrét célra kaptak már adományt vállalattól, a céget a szervezet kereste meg, olyan vállalatot 

kerestek, amelyről tudták, hogy van az egyesületéhez hasonló programjuk, így nagyobb volt a 

valószínűsége, hogy kapnak támogatást. Ezenkívül kaptak már ún. élményfelajánlást is. A 

szervezet rendezi meg a Natúrparki vetélkedőt, ahol a nyertes csapatok a tavalyi évben nem 

pénzt, vagy tárgyi ajándékot kaptak, hanem élményt (pl. vitorlásrepülés, pannonhalmi túra). Ezt 

a fajta adományt a szervezet vezetője azért tartja fontosnak és innovatívnak, mert ez mélyebb 

nyomot hagyhat a gyerekekben, mint a tárgyi adományok, így az élménnyel gazdagodva 

térhetnek haza. Ráadásul a felajánlóknak is inkább csak időbefektetés ez a fajta adományozás, 

nem kell hozzá jelentős mennyiségű anyagi hozzájárulás.  

A 2018-ban elkészült környezeti mesekönyvben megtalálható a szervezet bemutatkozása, így 

adományozási felhívás is (közzétették a bankszámlaszámot – nyilván ez a szülők számára 

információ).  

 

SZJA 1% felajánlás 

A szervezet Facebook megosztással és 2018-ban először újsághirdetéssel tesz azért, hogy 

lehetőleg minél több felajánlást kapjon. Az elmúlt években néhány tízezer forintot kaptak csak, 

azonban a szervezet vezetője úgy látja, hogy ettől még nem rossz, amit csinálnak, egyszerűen 

csak annyiféle szervezet van, hogy az adózóknak nehéz dönteni, hogy kinek is ajánlják fel az 

1%-ot, emiatt sem tesznek ennél több felhívást, mert nem térül meg. 2018-ban elkészült egy 

környezeti témájú mesekönyvük, melyben megtalálható a szervezet 1%-os felhívása is, nyilván 

arra gondolva, hogy a könyvet a gyerekek a szülőkkel együtt tanulmányozzák majd és eljut 

hozzájuk a felhívás.  

 

Kommunikáció a társadalommal 

A szervezetnek van honlapja, de ide jellemzően csak célzottan érkeznek a látogatók, a Facebook 

oldaluk az, amely szélesebb kört elér. Van Instagram oldaluk is, amit aktívan használnak. A 

szervezet rendszeresen jelentet meg kiadványokat, szórólapokat, hogy minél több helyre 
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eljusson a tevékenységük híre. 2018-ra készült el egy környezeti témájú mesekönyv, melyet 

1 300 családnak jutattak el, mely egyben gyerekek számára szemléletformáló kiadvány, 

másrészt a szervezet reklámja is. Fontos a szervezet népszerűsítése érdekében az is, hogy a 

szervezet vezetője rendszeresen előad az országban konferenciákon, rendezvényeken, illetve 

hívják oktatási intézményekbe is (2018 tavaszán a Széchenyi István Egyetem egyik tanóráján 

mutatta be a szervezetet). Úgy gondolják, hogy a gyerekeken keresztül közvetetten el lehet érni 

nagyobb közönséget is, a gyerekek fejlődnek, környezettudatosságuk növekszik, közben rajtuk 

keresztül a szülők ismeretei is bővülnek. Fontos szempont az is, hogy valóban hatni valakire, 

elérni, hogy átmenjen az üzenet, csak akkor lehet, ha érdekelt lesz a másik fél is, a szervezet 

éppen azért dolgozik, hogy a környezeti tudatosság minél nagyobb mértékben legyen jelen az 

emberek életében.
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Sapientia Műhely Egyesület 

 

A szervezet neve: Sapientia Műhely Egyesület 

A szervezet alapítási éve: 2010 

A szervezet vezetője: Sényi Kata 

Interjúalany: Sényi Kata  

Interjúkészítő: Reisinger Adrienn 

A szervezet székhelye: Győr 

A szervezet fő tevékenysége: oktatás, képességfejlesztés, személyiségfejlesztés 

Tagok száma: 20 fő 

Foglalkoztatottak száma: megbízással mindig van néhány fő 

Önkéntesek száma: 5 és 50 fő között jellemző 

Az SZJA 1%-os felajánlás 2017-ben: 24 ezer Ft, 3 fő felajánlása – NAV adatok 

 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/sapientiamuhely/  

 

A szervezet tevékenysége 

A szervezet oktatással, képességfejlesztéssel és személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységet folytat, fiatalok, fiatal felnőttek és hátrányos helyzetű csoportok (pl. kismamák 

munkaerőpiacra történő visszatérésének segítése) számára. A képzéseiket egyelőre belső 

fórumokon hirdetik meg tesztelés céljából, vagyis jelenleg a módszertani előkészületek 

zajlanak a későbbi széles körű oktatói, fejlesztői munka kifejlesztéséhez.  

 

Tagok 

Az egyesület tagjainak száma jelenleg 20 fő és egyelőre nem is tervezik a bővítést főleg 

adminisztrációs okok miatt. A tagok mindegyike dolgozott már korábban együtt pl. egy 

projekten, ennek kapcsán ismerték meg egymást és kapcsolódtak a szervezethez. A tagok 

évente egyszer taggyűlésen mindenképpen találkoznak személyesen, ezenkívül Skype 

megbeszéléseket tartanak és vannak év közben rendezvények is, ahol tudnak találkozni. A 

tagság egy része folyamatosan aktív, a többiek általában egy-egy konkrét feladat esetében 

tevékenykednek. A későbbiekben tervezik majd a taglétszám bővítését, úgy gondolja a 

szervezet vezetője, hogy kb. 50 fővel még ideálisan tudnának működni, a hangsúly a 

szervezetben a szakmai együttműködésen van, ez viszont csak bizonyos létszámig működhet. 

 

Önkéntesek 

A szervezetnél az önkéntesek száma 5 és 50 fő között a jellemző, akik nem adminisztrációt 

végeznek, hanem rendezvényekhez kötődően, szakmai feladatokat látnak el. Általában minden 

korosztály jelen van a szervezet munkájában, illetve vannak önkéntesek a közösségi szolgálat 

keretében is. Ez utóbbi esetben inkább közvetítő feladatokat látnak el, sok programon részt 

vesznek, sok szervezettel, emberrel találkoznak, így tudják, hogy kiknek van szüksége 

segítségre és ezt tudják jelezni a középiskolák felé. Vagyis a szervezet a középiskoláknak abban 

tud segíteni, hogy olyan szervezetekhez tudjanak menni a diákok, ahol szükség van a 

munkájukra. Többször tartottak már információs napot középiskolákban és szervezeteknek is, 

https://www.facebook.com/sapientiamuhely/
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ezzel is segítve nekik, hogy minél hatékonyabban tudják szervezni a közösségi szolgálatot. Az 

önkénteseikkel általában zárt Facebook csoportokban kommunikálnak, itt tudják megbeszélni 

a rendezvényekkel kapcsolatos információkat.  

 

Adományozás 

A szervezet vezetője úgy látja, hogy az adományozás még nem kimondottan része a magyar 

kultúrának, és sokan csak pénzben tudnak az adományozás kapcsán gondolkodni. A szervezet 

tett már kísérletet adománygyűjtésre személyes találkozón, vagy telefonon keresztül, de eddig 

még nem jártak sikerrel. Úgy tűnik, hogy sokan még nem értik az adományozás lényegét, a 

szervezet az adományozásra egy kölcsönös együttműködésként gondol, tehát nem az a lényeg, 

hogy megkapják a támogatást, hanem az, hogy a későbbiekben is együtt tudjanak működni az 

adományozó féllel valamilyen formában. Természetbeni adományt már kapott a szervezet, 

számítógépeket kaptak egy vállalattól selejtezés során, a selejtezés tényéről egy beszélgetés 

folyamán értesültek, így keresték meg a vállalatot. A jövőben mindenképpen szeretnének 

változtatni az eddigi gyakorlaton, úgy gondolják, hogy a személyes kapcsolatokon keresztül 

tud sikeresen működni az adománygyűjtés, vagy ők ismerik a potenciális adományozót, vagy 

ismerős ajánlja be őket. Mindkettőnél nagyon fontos szempont, hogy tudjanak felmutatni 

sikeres tevékenységet a múltból egyfajta referenciaként. Az is fontos szempont, hogy az aktív 

tevékenységet kb. másfél éve kezdte el a szervezet, így még nem annyira ismertek és ők sem 

tudnak még elég referenciát felmutatni.  

 

SZJA 1% felajánlás 

Mindenképpen szeretnének változtatni 2019-től az SZJA 1%-os felajánláshoz kapcsolódó 

kommunikáción, a jelenlegi gyakorlat a Facebookon történő felhívás, illetve megkérik a 

tagokat, hogy szóljanak a családtagjaiknak, ismerősöknek a felajánlás kapcsán. A szervezet 

vezetője úgy látja, hogy ha a tevékenységük láthatóbb lesz széles körben, akkor ez meg fog 

látszani a felajánlásokban is.  

 

Kommunikáció a társadalommal 

A szervezet bemutatása során említésre került, hogy jelenleg a képzéseiket csak belső 

hálózatokon hirdetik meg tesztelés céljából, így jelenleg a belső kommunikáció az intenzívebb 

a szervezet életében. A szervezetnek van Facebook oldala, illetve a későbbiekben széles körben 

tervezik a képzéseik meghirdetését.
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