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Önkéntes kisokos 
 

A Juszt-is Alapítvány! - Kik vagyunk? Hova csatlakozol? 
 

Alapítványunk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Bódvalenkén működtet egy hátrány-
csökkentő programot. Célunk, hogy Bódvalenkén felnövő gyerekek ugyanannyi eséllyel 
rendelkezzenek, mint a városokba, jobb anyagi és szociális körülmények közé születő 
társaik.  

Bódvalenke egy 230-250 fős falu Miskolctól 67 kilométerre.  

A faluban nincs óvoda, viszont működik Biztos Kezdet Gyerekház. A gyerekek általános 
iskolába Bódvaszilasra vagy Tornanádaskára járnak. 

A program keretében jelenleg a következő tevékenységeket végezzük: 

• Tábor 
• Hétvégék 
• Skype-tanoda 
• Elsős-másodikos projekt 

Tábor: Egy héten keresztül minden nap, korcsoportokra osztva, különböző foglalkozásokat 
tartunk a gyerekeknek. Pl.: mesét dolgozunk fel, festünk, akadálypályát építünk, 
pingpongozunk stb. 

https://jusztis.com/tevekenysegeink/tabor/ 

Hétvégék: Lejárós önkénteseink egyik fele járja a házakat fejlesztő játékokkal, és minden 
csecsemő korú gyerekkel, családi közegében, 45-60 percen át játszanak. A tevékenység 
célja, hogy csökkentsük azokat a hátrányokat, amelyek a szegénység, illetve a fejlesztés 
hiánya miatt kialakultak, illetve kialakulóban vannak. Az önkéntesek másik fele tanulószobán 
tart rendhagyó órát az iskolás gyerekeknek bizonyos (előre egyeztetett) témakörben. A 
fejlesztendő területek: szókincs, tájékozódás, kis- és nagymozgások, számfogalom, logika, 
önálló feladatmegoldás, stb.  

https://jusztis.com/tevekenysegeink/hetvegek/ 

A lejáró önkéntes vállalja, hogy 

• Folyamatosan frissíti a hétvégéken való részvételére vonatkozó adatokat („Biztos 
jövök”, „Biztosan nem jövök”, „Talán”). 

• Előre jelzi, milyen mértékben tud részt venni a hétvégékhez tartozó előkészítő és 
utómunkákban.  

• A hétvégék a pénteki leutazástól a vasárnap délutáni hazautazásig tartanak. 
• Részt vesz a hétvégéhez tartozó, egy hétköznap estét igénybe vevő online “szuper-

utó” beszélgetésben (összegzés, közös élményfeldolgozás, kibeszélni valók, amire a 
hétvégén nem jut idő). 

• A hétvége folyamán a nagyobb gyermekeknek tematikus foglalkozásokat tartunk, míg 
a kisebbekhez családhoz járva játszunk. 
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Skype tanoda: 45 perces Skype órák, a gyerekek iskolai felzárkóztatása céljából. A 
különböző tantárgyakra specializálódott önkéntesek részben a gyerekek iskolai 
tevékenységéhez kapcsolódnak, részben általános készségfejlesztést folyatnak. A tanodai 
tevékenységet ellátó önkéntesnek nem kell tanári végzettséggel rendelkezniük, általános 
jártasság és érdeklődés az egyes tantárgyakban több mint elegendő. 

https://jusztis.com/tevekenysegeink/skype-tanoda/ 

A Skype-os önkéntes vállalja, hogy: 

• Hétről-hétre felkészül a vállalt órákra. 
• Elvégzi az órákhoz tartozó dokumentációt. 
• Részt vesz évi 2-3 megbeszélésen. 
• Tartja a kapcsolatot a Skype koordinátorral és a többi Skype-os önkéntessel. 

 

NapKÖZis (elsős-másodikos) projekt: 

A mi szakmai támogatásunkkal és általunk összeállított anyagok alapján két helybéli asszony 
tanul az elsős és másodikos gyerekekkel.  

https://jusztis.com/tevekenysegeink/elsosok/ 

A NapKÖZis önkéntes vállalja, hogy 

• Részt vesz a játékkészítésben és/vagy 
• közreműködik a tervezett óratervek előkészítésében és/vagy 
• nyomon követi a bódvalenkei segítő munkáját, heti szinten kapcsolatban van vele 

és/vagy 
• segít az adminsztratív feladatokban.  
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Jó helyen jársz, 

• Ha vallod, hogy minden gyereket ugyanolyan színvonalú oktatás illet, származástól, 
szociális háttértől függetlenül; 

• Ha szereted a gyerekeket; 
• Ha értékes, hasznos időtöltést keresel; 
• Ha kedveled a kihívásokat, szo 
• Szomjazod a sikerélményt és szeretnél egy lelkes csapat tagjaként új 

tapasztalatokkal gazdagodni; 
• Ha szakmai gyakorlatra/szakdolgozat témára/IKSZ igazolásra van szükséged. 

(Tudunk hivatalos igazolást adni!). 
•  

 
Hogy valamennyien megtaláljuk a számításunkat, fontos tudnod, nekünk mi a fontos! 
 

Milyen az ideális Juszt-is önkéntes szerintünk? 

Vállalkozó kedvű, nyitott 

Az ideális önkéntes nyitott arra, hogy új dolgokat ismerjen meg, tanuljon, fejlődjön. A tanodai 
munka során nem csak a gyerekeket fejlesztjük, hanem magunkat is. Mindig keressük a 
fejlődési, megújulási lehetőségeket. 

Kreatív 

Ez fejlődésünk egyik fontos motorja. 

Szereti a gyerekeket 

Gyerekekkel foglalkozunk, így ez kardinális kérdés. :) 

Elhivatott 

Azonosul az Önkéntes kisokosban megfogalmazott célokkal és szakmai alapelvekkel. 

Elkötelezett 

Elvállalt feladatait elvégzi, koordinátornak időben jelzi, ha mégsem tudja azokat teljesíteni.  
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Alapelveink 

Szakmai alapelveink 

• Hiszünk a prevencióban, a korai fejlesztésben. 
• Hiszünk a nem formális képzés erejében, a kompetenciafejlesztésben. 
• Partnerként kezeljük a közösség minden tagját, gyereket, felnőttet egyaránt. 

A kisokos további részei elsősorba a hétvégéken lejáró önkénteseket érinti. A többi 
tevékenység önkénteseivel szemben támasztott elvárásokról a megfelelő koordinátorok 
adnak további információt. 
 
Kommunikációs és viselkedési alapelveink 

• Partneri viszonyt alakítunk ki a programot használó gyerekekkel és felnőttekkel. 
Kerüljük az alá-fölé rendeltséget tükröző viszonyt a kommunikációban és a 
viselkedésben, ami azt sugallná, hogy a városi tanult emberek segítenek a tanulatlan, 
nehéz sorsú vidékieknek. 

• Törekszünk az asszertív kommunikációra. 
• Alapértékünk az erőszakmentesség. Ezért fontos, hogy fegyelmezési céllal sem 

nyilvánulunk meg agresszívan. 
• Törekszünk a győztes-győztes/win-win megoldások keresésére. 
• A gyerekek (kamaszokat is beleértve) előtt az önkéntesek nem isznak alkoholt. Az 

önkéntesek a gyerekeknek nem adnak alkoholt. 
• Az önkéntesek nem dohányoznak a gyerekek előtt. Az önkéntes félrevonul, mielőtt 

rágyújt. Az önkéntes nem ad cigit a gyerekeknek. Tevékenységeink alatt a gyerekek 
nem dohányozhatnak. 

• Az önkéntesek kerülik a szexuális jellegű vagy felhangú kapcsolatokat a helyiekkel. 
• Az önkéntesek egymás között esetlegesen felmerülő konfliktusaikba semmilyen 

esetben sem vonják be a gyerekeket. A konfliktusokat elsősorban egymás között 
rendezik. Ha ez nem sikerül, a programvezetők segítségét kérik. 

• Tartózkodunk az önkénteseket egymás között megosztó, bárkit kényelmetlen 
helyzetbe hozó politizálástól. 

• Tartózkodunk a káromkodástól (mind a gyerekek előtt, mind az önkéntesek egymás 
között). 

 
A foglalkozásokkal kapcsolatos szabályok 

• Tegezés / magázás 
A gyerekekkel jellemzően tegeződünk. A felnőttek nagy részével szintén, de ezt 
minden önkéntes maga kell, hogy kialakítsa a felnőttekkel. Az idősebbeket a 
falubeliek is magázzák. 

• A foglalkozásokon elsősorban pozitívan motiválunk. 
• A gyereknek szabad passzívnak lennie, de destruktív nem lehet. 
• Ki a felelős a programért és a gyerekekért? 

Minden önkéntesnek mindenkire oda kell figyelnie. Nincsenek veszélyes játékaink, de 
bármikor bármiből kialakulhat veszély. Mindenkinek kötelessége azonnal leállítani 
minden olyan játékot, ami rossz érzéseket kelt benne! Csak így tudjuk 
megakadályozni azt, hogy baj legyen! 

• Szankciók: 
Minden önkéntes azonnal le kell, hogy állítsa a helyzetet, ha gyerek más 
gyereket bánt, akár szóban, akár tettel. Ha egy gyerek ezt a szabályt nem tartja be, 
haza kell küldeni vagy haza kell kísérni, korától függően. Ezt mindenki megteheti, de 
ha az önkéntes nem tudja ezt vállalni, régebbi önkéntesek segítségét kérheti. 
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Étkezéssel kapcsolatos alapelvek 

A gyerekeknek a táborban biztosítunk csak étkezést. Az önkéntesek délben előre 
összerakott menü alapján főtt ételt esznek, reggel és este pedig hideget. Hétvégente a 
hétvégét koordináló önkéntes utazás előtt egyeztet a többiekkel a hétvégi étkezésről. 
Költségét az önkéntesek állják (elosztjuk a bevásárlás végösszegét). Az együtt főzött étel a 
közös nevező megtalálása miatt vegetáriánus.  Speciálisabb diétát folytató önkéntesek 
lehetőleg saját maguk gondoskodjanak az étkezésükről. 

 

Az adományozás kérdése 

Az önkéntesek nem adnak egyénileg ajándékokat, édességet stb. a gyerekeknek. 

Jelenlegi adomány jellegű tevékenységünk: 

- Szemüvegprojekt VisFontis együttműködésével;  

- Iskolatáska és tornafelszerelés elsősöknek VisFontis együttműködésével;  

- Karácsonykor szoktunk a tevékenységünkhöz kapcsolódó aprósággal készülni a 
családoknak (évente változó). 

Bármely ezen felüli egyéni adomány megkeresésre (étel, ruha, fuvar, telefonkártya 
feltöltése stb.) a helyiek részéről nemet mondunk. Csak így tudjuk magunkat tartani a 
profilunkhoz. Kivétel az, hogy saját telefonodról engedsz-e hívást kezdeményezni, 
amiről te döntesz. 

A gyerekek adatainak védelme 

A programunkat használó gyerekek személyes és egyéb adatait bizalmasan kezeljük. Az 
adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak 
az érintett, illetve szülei hozzájárulásával adunk át. 

Fényképeket csak szülői engedéllyel osztunk meg netes felületen. Képek csak azokról a 
gyerekekről születhetnek, akiknek a szülői beleegyező nyilatkozatán ez áll. Erről a 
koordinátoroktól érdeklődj! 

Munkacsoport alapú szerveződés  

Az Alapítványnál a következő feladatkörökhöz lehet csatlakozni: 

• Lejáró önkéntes (hétvége) 
• Skype önkéntes 
• Háttér segítő (grafika, PR, adminisztrációs feladatok, lóti-futi feladatok, szkennelés 

stb.) 
• Táborozó önkéntes 
• Szakmai háttérmunka: anyagok gyűjtése és összeállítása, feladatlapok előkészítése 

stb. 
• A különböző feladatköröket egy-egy koordinátor fogja össze. 
• Az Alapítvány munkájának egészét az ún. „Stáb” koordinálja. 
• Szervezetünk kapacitásközpontú felépítésének biztosítására tanévről-tanévre 

felülvizsgáljuk a különböző felelősségi köröket.  
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Gyakorlati, technikai kérdések 
Alapítványunknak van egy saját online önkéntesfelülete, ahol az önkéntes munka 
szerveződik, illetve több levelezőlista segíti a szervező munkát. 

Hogyan zajlik egy hétvége? 

• Minden hónapban egy hétvégét töltünk Bódvalenkén. 
• Családonként, házról házra járva játszunk a gyerekekkel, általában saját 

otthonukban. 
• Vasárnaponként azokkal a gyerekekkel tanulunk, akiknek nincs lehetőségük Skype-

on tanulni. (Előre elkészített feladatlapok alapján.) 
 

Hogyan tudsz segíteni a hétvége folyamán? 

• A gyerekekkel való foglalkozáson kívül számos elvégzendő feladat van (pl. főzés, 
mosogatás, tűzrakás, pakolás, takarítás), amelyeket a péntek délutáni egyeztetésen 
osztunk el egymás között. 

Hogyan lehet eljutni Bódvalenkére? 

• A leutazós hétvégéken pénteken legkésőbb fél egykor indulunk közösen, autóval 
vagy tömegközlekedéssel.  

• Ha valaki ettől eltérően szeretne jönni, természetesen arra is van lehetőség. 
Vonattal/busszal és saját autóval is el lehet jutni Bódvalenkére. 
 

Hol lehet Bódvalenkén aludni? 

Az önkéntesek jellemzően a projektirodában vagy a Juszt-is Házban alszanak ágyakon és 
matracokon.  Érdemes hozni hálózsákot, lepedőt és törölközőt. Fürdőszoba, mosdó, wc és 
zuhany is rendelkezésre áll. Tisztálkodási szereket és eszközöket minden önkéntes 
magának hoz. 

Hol és mit lehet Bódvalenkén enni? 

A hétvége felelőse előre bevásárol. A péntek délutáni leérkezést követő megbeszélésen 
beosztjuk, melyik este ki gondoskodik a vacsora megfőzéséről, illetve az egyéb konyhai 
feladatokról. Helyben működik két bolt, de a kínálatuk szűkös, és a nyitvatartási idejük is 
kiszámíthatatlan. A helyszínen felszerelt konyha áll rendelkezésre.  

Egészségügyi kérdések 

Kérünk minden lejáró önkéntest, hogy amennyiben van valamilyen betegsége, allergiája 
vagy érzékenysége, ami érintheti a többi önkéntest, arról tájékoztassa az érintetteket, hogy 
szükség esetén tudjunk segíteni. Kérjük azt is, hogy az önkéntesek a számukra szükséges 
gyógyszereket hozzák magukkal a hétvégékre. Nem kizárható a tetű-, illetve bolhaveszély. 
Tetűriasztó, megelőző használatra, rendelkezésre áll Bódvalenkén. 

Olvass rólunk többet! 

• Önkénteseink a programról: 
https://jusztis.com/onkenteseink/ 

 
• A Juszt-is Alapítvány tevékenységei: 

https://jusztis.com/tevekenysegeink/ 


