
  

A „Született Önkéntesek” c. konferenciára, 
2011. szeptember 17.

„„Önként és dalolva” Önként és dalolva” 
– Önkéntesség a Békéscsabai KIE-ben– Önkéntesség a Békéscsabai KIE-ben



  

Miért dalolva?

Eredetileg a Ten Sing és Nyomkereső lett volna a 
téma, időközben ez változott.

A cím azonban maradt, mert önkéntesnek lenni 
vidám dolog.



  

A Békéscsabai KIE-ben az önkéntes munka 
mindig is természetes életforma volt.

A munkatársak, munkaágak a felmerülő 
igényekre, ötletekre reagáltak. 
lényegében önszereveződéssel. 

A jogi megalakulás, szervezeti forma 
hozott magával kevésbé kedvelt 
feladatokat, ami anyagi erő híján 

önkéntesen lett elvégezve.



  

Külföldi Önkéntesek  új munkaág→

pl. Nyomkereső, futónap

Új munkaág  önkéntesek →

pl. TenSing



  

Szabályozás, nyilvántartás

Az önkéntesség az, ami időbe telik:
beszerzések, szervezések, vezetés stb.

Ami nem önkéntes munka:
A részvétel a programokon, a „fogyasztás”.

Nem tiszta, nincs külön 
szolgáltató – fogyasztó



  

Szervezett és szervezetlen önkéntesek

Szervezeti formából adódik:
➢ tisztségviselők
➢ adminisztratív feladatok
➢ kötelező szervezeti aktusok

Kötetlen:
➢ szervezeti és baráti viszonyok keveredése
➢ hirtelen kitalált munkaágak, tevékenységek 



  

A tavalyi évben kb. 2500 – 3000 óra 

 → értéke 4,5-5 000 000 (2000 Ft/h)

Ebben nincsenek az elvileg néhány 
órában foglalkoztatottak többletórái!

Önkéntes munkaórák BcsKIE



  

Felmérési eredmények 
Nem reprezentatív, de talán informatív

48 fő:
- 18 fő BcsKIE
- 17 fő egyéb KIE
- 13 fő egyéb

Kérdőíves felmérés



  

Szívesen lennél-e önkéntes?

igen nem ha van értelme ha van kedvem
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A 3 nem férfi.
De van aki be is szállna, költséget vagy kaját kérne.



  

A munkám honorálása

elvárnék pénzt némi kaját költségeim be is szállnék
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Fontos lenne önkéntesként:

társaság irányítás hangulat támogatás eszközök önállóság sikerélmény elismerés
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Önkéntesként milyen feladatot NEM vállalnál?

komoly időigényes felelősségteljes veszélyes stresszes szerepelős vezető
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Munkaágak felsorolása
Alkotókör – 15 éves kortól
Bibliaóra – a pénteki + női + fife (most nem fut)
Hexaéder-kör – önképző, nem csak kockáknak
Klub – 14-24 év között
Kortárs és munkatárs képzés – hogy 
segíthessünk
Kreatív műhely – mindenféle kreativitás
Mutató – az újságunk
Nyitott ház – 13-20 év között
Nyitott ESTék – korhatártalanul
Nyomkereső – 6-12 év között
T-Faktor – a segítő kapcsolat
Ten Sing – 14-22 év között



  

Alkalmi munkák

Irodalmi Kávéház 
Kommunikációs tréning
Ötletelő
Hajnalvárás
TenSing szeminárium
Nyitó-, záróbuli
Világimahét
Karácsony, Szilveszter, Pótszilveszter



  

XY - most nem fut
Sportkör – most nem fut
Gitársuli – most nem fut
Kézművesség – most nem fut
Minialkotó – most nem fut
Teoring - most nem fut
Volt még: színjátszó kör, kórus, nyelvórák.

Munkaágak „várólistán”

És még bármi lehet...
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