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"A fáklya fénye a fiatalságé, a mécs világa 

az öregeké – A fiatalság fáklyái a testet 

világítják meg – az öregek mécse 

bevilágít a lélekbe is. 

Az öregek emlékei a paradicsomkertjük. 

Fiatalok! Ne űzzétek ki őket belőle! 

Hallgassátok meg emlékeiket, 

olykor többször is." 

(Mécs László) 

 

 

 

 

 

Programunk zárása alkalmából köszönjük az önkéntesek kitartó és lelkiismeretes 

munkáját, köszönjük mindenkinek, aki partnerünk volt, akár a rendezvényeink, 

akár a képzéseink, toborzásaink megvalósításában.  

Fogadják tőlünk szeretettel ezt a szerény, de az érintettek számára annál 

értékesebb füzetet! 

 

Azizi Zouheirné (Németh Judit) projektkoordinátor 

Pécsi Gertrúd mentor  

 



 

 

 Előszó 

A Szociális Projektinkubátor Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány 2013 

őszétől 2014 nyaráig mikroprojektet valósított meg a „Szociális 

városrehabilitáció Győr-Újváros területén NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-

0001” projekt keretében. 

A mikroprojekt kettős célt szolgált. Egyrészt közvetlenül hozzájárult a 

városrehabilitációs program céljai megvalósításához, javította Győr-

Újváros idős lakóinak életminőségét. Másrészt egy új típusú szolgáltatás 

kipróbálását is jelentette: önkéntesi, illetve egyetemista gyakornoki, 

továbbá középiskolások által végzett közösségi szolgálati munka révén, 

az idősellátás hivatásos intézményeivel és azok szakembereivel együtt 

dolgozva közösségi eszközökkel bővítette otthonukban élő idős emberek 

ellátását. Ez a bővülés egyszerre volt mennyiségi és minőségi is, 

minthogy több idős ember számára és nekik egyenként is hosszabb 

időben nyújtottak a részvevők szolgáltatást. A minőségi bővülést az 

jelentette, hogy olyan szükségletek kielégítésére is sor kerülhetett, 

amikre a szokásos idősellátásokban nem. Mindenekelőtt volt idő 

beszélgetni, társaságot nyújtani, ami talán a legfontosabb ki nem 

elégített szükséglete idős embereknek. Másrészt a segítők vállalkoztak 

arra, hogy elkísérjék a szolgáltatást igénybevevőket például vásárolni, 

így ők maguk intézhették a számukra fontos dolgokat – pl. 

ajándékvásárlást. A projekt időt és figyelmet adott az idős embereknek. 

A segítőknek pedig újfajta tapasztalatokat. 

Ebben a füzetben a segítők tapasztalatait foglaljuk össze, nem utolsó 

sorban azért, hogy támogatást adjunk más hasonló programok 

létrehozásához. A szociális intézmények hivatásos alkalmazottaik 

mellett a világ minden táján foglalkoztatnak önkénteseket, valamilyen 

fokban közösségivé teszik az ellátásokat. A társadalmi távolságok igen 

nagyok Magyarországon, még a generációk között is. Az 

érettségizőknek kötelezően előírt közösségi szolgálatnak az is hivatása, 

hogy segítsen átlépni ezeket a távolságokat, és az egyetemek is 

működtethetnek hasonló programokat. Füzetünk írásai ilyen programok 

szempontjából is összefoglalják tapasztalataikat. 



 

 

A pályázatból megvalósult projekt előtt Győr más városrészeiben, 

kísérleti jelleggel volt egy hasonlóképpen felépített programunk. 

Annak tapasztalatai felhasználtuk a pályázati projekthez, másrészt 

több egyetemista a most záruló részben már mentorként (is) 

dolgozott. Közülük is többeket kértünk arra, hogy foglalják össze 

tapasztalataikat, hogy azokat is füzetünk Olvasói elé tárhassuk. A 

projekt vezetői mellett tehát végzett szociális munkások, illetve 

szociális munkás hallgatók füzetünk szerzői, akik a több turnusban 

megvalósuló projekt különböző idősíkjait és aspektusait írják le a 

következőkben. 

A projekt vezetésének feladatait a Széchenyi Egyetem Szociális 

tanulmányok tanszékének munkatársai Azizi Zouheirné (Németh 

Judit) és Pécsi Gertrúd látták el. Írásuk ennek megfelelően átfogó 

módon mutatja be a projektet, leírásuk és értékeléseik nem csak 

beszámolóként értékesek, de a hasonló programokat megvalósítók 

számára is inspirálóak. 

Horváth Orsolya 2014 januárjában diplomázott szakember, aki 

2012-ben a SIP kísérleti projektjében vett részt önkéntesként. A 

program olyan hatást gyakorolt rá, hogy a későbbiek során két 

TMDK-n is indult a programból készült, illetve a program által 

motivált pályaművel, valamint szakdolgozatát is az idősek 

témakörében írta. Füzetünkben az egyik TMDK dolgozatának 

kutatási eredményeit, gondolatait olvashatjuk, ami az idősek és a 

gyász témakörével foglalkozik. 

Horváth Glória szintén ez év elején végzett szociális munkás, 

jelenleg a Lakóközösségi Információs Szolgálat vezetője. 

Tanulmányait és jelenlegi munkáját is átszövi az önkéntesség, így 

a Segítünk az Időseknek Programban is – egészen a mai napig – 

dolgozott önkéntesként, segítőként, majd mentorként. Írásában az 

önkéntes segítő és a mentor szemszögéből ismerhetjük meg a 

programot. 

Pál Alexandra jelenleg az Esélyek Házának munkatársa, ez év 

elején vehette át szociális munkás diplomáját. Saját bevallása 



 

 

 szerint az élmények, tapasztalatok és még mindig tartó barátságok, 

kapcsolatok mellett személyes és szakmai fejlődésére a SIP program 

gyakorolta talán a legnagyobb hatást a képzésében. Ezt az utat, 

fejlődést foglalja össze tanulmányában. 

Végh Margit másodéves szociális munkás hallgatóként másodszor vett 

részt a programban. A SIP-pel először kötelező projektgyakorlatán 

keresztül – melyben középiskolás diákoknak segített közösségi 

szolgálati helyet találni – találkozott, majd ő maga is önkéntesként vett 

részt a munkában. Gondolatait tehát a középiskolás diákoknak nyújtott 

segítségről osztja meg velünk. 

S végül két esetleírást, a programból származó két idős ember rövid 

történetét olvashatjuk szintén két jelenlegi hallgatónk – Oszter Bettina 

és Schafer Ákos Dániel – írásában. Ez a tanulmány azt mutatja be, 

milyen hatást gyakorol az idősekre és a fiatalokra a generációk 

összekapcsolódását lehetővé tevő SIP. Érdekessége, hogy az egyik 

szerző kötelező projektgyakorlatában motivációként szolgált a program, 

míg a másik szerző számára az első találkozást tette lehetővé az 

idősekkel, mint klienscsoporttal. 

Célunk az volt a változatos témákat felsorakoztató írásokkal, hogy e 

füzet Olvasói – szakemberek vagy laikusok, leendő önkéntesek és 

segítők vagy leendő szolgáltatást igénybevevők, oktatók vagy hallgatók 

– a programban résztvevők írásaiból, tehát hiteles forrásból lássák meg 

azt az utat, mely a közösségi gondolkodásmód és cselekvés, a 

generációk összekapcsolódása és komplex önkéntes programok 

létrehozása felé vezet. 

 

a szerkesztők  



 

 

Azizi Zouheirné (Németh Judit)–Pécsi 
Gertrúd Segítünk az időseknek – SIP 

A Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány 

2013 ősze és 2014 nyara között megvalósított mikroprojektje a 

Széchenyi István Egyetem – mai nevén – Szociális tanulmányok 

tanszéke, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 

(továbbiakban: EESZI) és több győri középiskola korábbi 

kezdeményezésének továbbfejlesztése volt. A projekt gondozóiként 

mutatjuk be a támogatással megvalósult egy éves munkát. 

A projekt célja  

Révfaluban és Újvárosban élő idős emberek életminőségét javítjuk 

úgy, hogy közben a projektben résztvevő többi generáció – 

középiskolások, egyetemisták – társadalmi felelősségvállalása 

erősödik. A közös munka során együttműködések generálják a 

közösségépítést, amelynek eredményeként kialakul egy egymásért 

tenni akaró, odafigyelő, gondoskodó mikroközösség. 

Projektindító rendezvény 

2013. szeptember 5-én az EESZI Kossuth utcai Idősek klubjában 

indítottuk projektünket. A program keretében az érdeklődők 

ismertetőt kaptak a programról, majd részt vehettek egészségügyi 

állapotfelmérésen; vércukor-, koleszterin-, vérnyomásmérésen, 

tanácsadáson, egészséges ételek bemutatóján és kóstolóján, 

valamint megismerkedhettek egy új mozgásformával, a nordic 

walkinggal.  A programon részt vettek azok a fiatalok is, akik már a 

pilotprojektben is dolgoztak. Mind az egészségügyi méréseken, 

mind az ételkóstolón, mind pedig a nordic walkingban közösen 

vettek részt idősek és fiatalok.  

A programot a GYÓGY-KÁR Kft. bonyolította le. 

A program médiamegjelenései 

A nyitórendezvényről  a Győr+ tévé készített tudósítást 2013. 

szeptemberében: 

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/generaciok-egyuttmukodese.html 

A program indulása után az Oxygen Rádióban hangzott el riport 

Azizi Zouheirnéval, majd pedig a Széchenyi Alumni Magazin őszi 

számában jelent meg „SIPol a tanszék” címen tudósítás. 

 

http://tv.gyorplusz.hu/cikk/generaciok-egyuttmukodese.html


 

 

 Önkéntesek toborzása, kiválasztása és regisztrálása  

A városrész oktatási intézményeibe járó fiatalok és az ott élő aktív 

idősek köréből toboroztuk a részvevőket szeptember 3-15. között, 

Jakabffyné Sági Gabriella koordinálásával. A jelentkező fiatalok a Révai 

Miklós Gimnázium, Kazinczy Ferenc Gimnázium, Jedlik Ányos Gépipari 

és Informatikai Középiskola diákjai, a Széchenyi István Egyetem 

szociális, egészségügyi és mérnök szakos hallgatói, a nyugdíjasok pedig 

a Nyugdíjas Egyetemre, illetve az idősek klubjaiba járók közül kerültek 

ki.  

A toborzás helyszíne az EESZI Köztelek Utcai Idősek Klubja volt. 

Oktatók által vezetett tudásbővítő műhelymunka az önkéntesek 

számára 

Szeptember 23-25. között Azizi Zouheirné és dr. Nárai Márta a 

Széchenyi István Egyetem Szociális tanulmányok tanszékének oktatói 

tartottak érzékenyítő tréninget a résztvevők számára, hogy 

megismerhessék egymást, és hatékonyan tudjanak együttműködni, 

illetve segíteni az általuk látogatott idős személyt.  

13 csoport alakult meg, csoportonként 5 fővel.  

Helyszín a Széchenyi István Egyetem Szociális tanulmányok tanszéke 

volt. 

A teamek munkájának folyamatos segítése, mentorálása és 

monitorozása 

Az önkéntesek - középiskolások, egyetemisták, nyugdíjasok - 

teamekben keresték fel az elmagányosodott idős embereket, akiknek 

szükségleteiknek megfelelő segítséget nyújtottak. Egyben jelzőrendszer 

funkcióját is betöltöttek: amikor a kompetenciájukon túlmutató 

problémák esetében jeleztek a megfelelő szakembernek. 

Az önkéntesek a következő feladatokat látták el: beszélgetés, 

felolvasás, sétára kísérés, bevásárlás az idős emberrel együtt. 

A mentorálást Pécsi Gertrúd a Széchenyi István Egyetem Szociális 

Tanulmányok Tanszékének munkatársa végezte, aki szociális munkás. 

Folyamatos kapcsolatban állt a teamekkel, rendszeresen találkozott 

velük, és segítette munkájukat. 

A projekt félidejében elégedettségi kérdőívet töltettünk ki az idős 

személyekkel és az önkéntesekkel is. Az eredmények azt mutatták, 

hogy igény van a programra, az idős emberek szívesen fogadják az 



 

 

őket látogató kortársuk, illetve fiatal segítségét. Mindezt 

figyelembe véve folytattuk tevékenységünket a második 

szakaszban. 

Azizi Zouheirné, Pécsi Gertrúd és Jakabffyné Sági Gabriella két 

olyan nyugdíjas klubba látogatott el, amelyek a célterületen 

helyezkednek el: a Kálóczy Téri Idősek Klubjában és a Semmelweis 

Utcai Idősek Klubjában tartottak tájékoztató előadásokat a 

projektről. Az idősek körében kettős céljuk volt: egyrészt az idősek 

megnyerése az önkéntes segítésben való részvételre, másrészt 

olyan idősek felkutatása, akiknek segítésre, segítségre, társaságra 

van szükségük.  

A projekt második félideje  

2014 januárjában újabb toborzással, majd 2014. február 7-én 

Nyitott kapuk rendezvénnyel folytattuk a munkát. Előadások 

hangzottak el a homeopátiáról, a zarándokturizmusról, a bor 

egészségre gyakorolt hatásairól.  A tai chi – a keleti 

mozgásművészet – bemutatója azt is bizonyította, hogy idősek és 

fiatalok együtt is tudnak mozogni. A programnak ez alkalommal is 

része volt vércukor- és vérnyomásmérés. A napot borkóstoló zárta. 

A toborzásnál célunk volt a nyitás újabb középiskolák, illetve 

időseket tömörítő civil szervezetek felé. Így vettük fel a kapcsolatot 

a győri Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület elnök asszonyával, 

Bári Olgával. 

A program szakmai tanulságai 

A projektben segítőként dolgozók körének bővítésével szükségessé 

vált az EESZI-n kívül működő, időseket tömörítő további 

szervezetek megkeresése is. A program későbbiekben történő 

folytatása szempontjából ez meghatározó tanulság, több segítőt 

tudtunk mozgósítani, mint ahány segítségünket kívánó háztartással 

az EESZI kapcsolatban állt. 

Ugyanakkor igény merült fel nemcsak újabb háztartások, hanem a 

város területén működő bentlakásos idős otthonok részéről is 

önkéntesek munkájára. A későbbiekben ezt sem szabad figyelmen 

kívül hagynunk. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a program sikeres volt, az 

eltelt majdnem egy évben újabb tapasztalatokkal gazdagodtunk az 

önkéntes munka idősek segítésére irányuló területén. 



 

 

 Vélemények a programról 

"Pedagógus voltam, öt unoka boldog nagymamája vagyok, így hamar 

megtalálom minden korosztállyal a közös hangot. 

Mindig mosolyt csaltak az arcomra a jelenlétükkel. Örültem a 

társaságuknak. Nagyon hálás vagyok minden segítségért." (Paradzsik 

Andrásné, programban résztvevő) 

„Nagyon jól éreztük magunkat a néninél. Érdekes történeteket mesélt. 

Hasznosnak érezhettük magunkat és mellette még nagyon jól is. Több 

korosztályból voltunk, de ez sosem okozott problémát, remek 

csapatként működtünk együtt egy jó cél érdekében. Örömteli és 

tanulságos volt számunkra ez az együttműködés.” (Kis-Tóth Katalin 

műszaki menedzser szakos hallgató) 

„A 2013/2014-es tanév első félévében kerültem a SIP-be. 

Koordinátorként nehéz volt összeegyeztetni csoportunk négy tagjának 

az időbeosztását, de mindenki együttműködő volt, így mindig meg 

tudtuk oldani. Nagyon aranyos, kedves, humoros nénihez kellett 

járnunk. Annyira megkedveltük egymást, hogy Ildikóval (nyugdíjas 

egyetemista társunk) a második félévben is látogattuk a nénit a 

program keretein belül. A legtöbb esetben csak beszélgetni mentünk 

hozzá, nem kért más segítséget a néni. Az elején még zárkózott volt 

velünk szemben, majd fokozatosan megnyílt nekünk a néni, mostanra 

pedig már minden témáról nyíltan tudunk beszélgetni. Jó érzés volt 

látni ezt a folyamatot, és annál is jobb érzés volt megtapasztalni a 

bizalom kiépülését. Számomra több türelmet és nyitottságot adott ez a 

program. Még mindig nehéz az időpontokat összeegyeztetni, de a 

program ideje alatt megtanultam türelmesebben kezelni ezeket a 

helyzeteket. Mivel egymásnak teljesen idegenek voltunk a program 

elején, így valamennyi nyitottságot kellett egymás felé mutatnunk, a 

program ideje alatt pedig ez a nyitottság fokozatosan formált engem, 

most már sokkal nyitottabb vagyok az emberek felé.” (Kurdi Anna 

Jozefa (Panka) szociális munka szakos hallgató) 

 

 



 

 

Toborzás, 2013. szeptember 

Felkészítő tréning, 2013. szeptember 



 

 

 

Önkéntesek képzése, 2013. szeptember 

Önkéntesek toborzása 2014. február 



 

 

Horváth Glória  
Önkéntesként és mentorként a SIP programban  

Az első önkéntesek egyikeként – az egyetemista segítők táborát 

erősítve – voltam a Segítünk az Időseknek Program – későbbiekben SIP 

– részvevője, ami egy teljesen új szolgáltatásnak minősült mind az 

idősellátásban, mind az önkéntes tevékenységek sorában. A következő 

félévekben, mint tapasztalt „sipes”, már mentorként segítettem az 

újdonsült önkéntesek munkáját.  

A következőkben először röviden bemutatom a hazai helyzetet az 

idősek és fiatalok önkéntes tevékenységével kapcsolatban, majd 

rátérek írásom fő mondanivalójára, hogy segítőként és mentorként 

milyen örömök és nehézségek adódtak a program során.  

Önkéntesség a nyugdíjasok körében 

Magyarországon és egész Európában a születéskor várható élettartam 

egyre magasabb lesz, így az időskorúak (60 év felettiek) aránya is nő. 

Bár a nyugdíjkorhatárt folyamatosan emelik, így is egyre több lesz azon 

emberek száma, akik a munka világából kilépve, nem tudják mire 

fordítani a szabadidejüket. Magyarországi felmérés szerint a 61 év 

feletti idősek több mint 16 százaléka végez önkéntes tevékenységet. Az 

nyugdíjasok főleg informális keretek között végeznek önkéntes 

tevékenységet (pl. bevásárolnak a szomszédnak), de formális, vagyis 

intézményi, civil szervezeti keretek között is szép számban dolgoznak 

időskorú segítők. Saját tapasztalatom szerint nagy számban 

foglalkoztatnak nyugdíjas önkénteseket az egyházi segélyszervezetek, 

mint például a Katolikus Karitász. Rájuk bízzák adott településen az 

adománygyűjtést valamilyen természeti katasztrófa esetén, 

élelmiszerosztásnál dolgoznak stb. Az idősek fő célja nem a 

tapasztalatszerzés, inkább a rászorulókon való segítés, jótékonykodás 

motiválja őket. Úgy vélem, bár nem biztos, hogy szükségesnek érzik, 

fontos lenne az időskorú önkénteseknek is tréningeket, találkozókat 

szervezni, ha van erre lehetőség, hiszen teljesen új dolgokat 

ismerhetnek meg, amiket az önkéntes tevékenységük során 

kamatoztatni tudnak. Ezen kívül új embereket ismerhetnek meg egy-

egy ilyen esemény kapcsán, ami szintén előnyükre szolgálhat, hiszen 

sokan vannak, akik már házastársukat elvesztették és egyedül élnek.  

Ezentúl fontosnak tartom azt megemlíteni, hogy önkéntes munkát idős 

korban nagyobb arányban azok végeznek, akik fiatalon is részt vettek 

önkéntes tevékenységekben, akiknek magasabb az iskolai  



 

 

 végzettségük és jó egészségi állapotnak örvendenek, továbbá 

vannak olyan barátaik ismerőseik, akik szintén végeznek önkéntes 

munkát. 

Önkéntesség a fiatalok körében   

Magyarországon a munkanélküliek sorában egyre nagyobb 

arányban jelennek meg a pályakezdő fiatalok, akik az iskola sikeres 

elvégzése után nem találnak megfelelő munkahelyet. Megjelent 

nálunk is az a Nyugaton elterjedt modell, amiben az érettségi és az 

egyetem vagy az egyetem és a munkába állás között hosszabb – 

esetleg külföldi – önkéntességre vállalkoznak fiatalok, amivel 

tudásaikat és szakmai önéletrajzukat egyaránt gazdagítják. Az 

ilyen önkéntességet támogató keretprogramok közül több is 

elérhető Magyarországról, például a diakóniai év és a legnagyobb, 

az unió által fenntartott Európai Önkéntes Szolgálat is.  Ezek fontos 

színek a palettán, de már csak a részt vevők szükségszerűen 

korlátozott létszáma miatt is inkább az önkéntesség, mint a 

pályakezdők munkanélkülisége kezelése szempontjából jelentősek. 

A munkában nem álló fiatalok bevonása önkéntes 

tevékenységekben nagy szolgálatot tehetne mind az adott fiatalok 

tudásbővítésével, mentális karbantartásukkal, esetleg 

fejlesztésével, mind azoknak a személyeknek, csoportoknak, 

intézményeknek, melyek javára végeznék önkéntes 

tevékenységüket. 

Hazánkban a fiatalok nem rendelkeznek sok információval az 

önkéntességgel kapcsolatban, bár ez a tény remélhetőleg meg fog 

változni jogszabályi rendelkezések hatására. Ugyanis mindazon 

fiataloknak, akik 2016-ban vagy utána kívánnak érettségi vizsgát 

tenni, a középiskolai évek alatt kötelező 50 óra közösségi 

szolgálatot teljesíteni, és erről igazolást benyújtani az érettségi 

megkezdése feltételeként. Ezért a tanároknak is a feladata, hogy 

megfelelően tájékoztassák, felkészítsék a diákokat, és ennek során 

elkerülhetetlen, hogy a tényleges önkéntes tevékenységeket is 

megismertessék a középiskolásokkal.  

Érdemes minden alkalmat megragadni ahhoz, hogy segítsük a 

közbeszédben a fogalmak pontos rögzítését és használatát: 

önkéntes tevékenységről akkor beszélünk, ha a munkát végző nem 

kap semmilyen közvetlen ellenszolgáltatást. Nem számít 

ellenszolgáltatásnak a költségek megtérítése, akkor sem, ha az 

nem korlátozódik csak a legszükségesebbekre, pl. szállást nyújtó 



 

 

építőtáborban, és nem napi bejárással dolgoznak önkéntesek egy 

műemlék helyreállításán, egy autistafarm felépítésén. Léteznek 

programok egyetemeken, melyekben a hallgatók szabadon választott 

tárgyak keretében dolgoznak, akár hasonló feladatokat ellátva, mint 

más helyzetekben önkéntesek. Ez a munkavégzés az egyetemi 

tanulmányokba beszámított, kreditekkel elismert, ezért az így dolgozó 

egyetemisták gyakornokok. A 2016 után érettségizni kívánók számára 

kötelező feltétel az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése, mely 

tevékenységben legpontosabb a diákokat közösségi szolgálatosoknak 

vagy közösségi szolgálatot teljesítőknek nevezni. 

A magam részéről jónak tartom a közösségi szolgálat bevezetését, 

viszont tapasztalom, hogy bár kötelezővé tették, még sincs jól 

megszervezve. (Például kérdés: Hogyan nézzen ki az igazolás? 

Mennyire tudják majd iskolák a közösségi szolgálatot megszervezi, ha 

már nem csak egy évfolyamról lesz szó, hanem az összesről?)  Az 

önkéntes tevékenység hatásairól közvetlen vizsgálatok nem állnak 

rendelkezésre, csak véleményvizsgálatok: a jelenlegi és volt önkéntesek 

illetve a velük dolgozók véleményét kérdezik, ráadásul többnyire zárt 

kérdésekben, azaz a kérdezők által adott válaszlehetőségek közül lehet 

választani. Általában azt szokás állítani, hogy az önkéntes 

tevékenységet végzők, mindenképpen jól járnak, hiszen fejlődik a 

problémamegoldó készségük és a vezetői képességük, a későbbi 

munkavégzésnél előnyben részesítik őket, valamint nagyon sok 

tapasztalatot szerezhetnek. Ezért én is úgy gondolom, hogy 

mindenképpen támogatni kell a fiatalok (és a kevésbé fiatalok) 

önkéntes tevékenységét. Fontos, hogy a szociális munkások 

lehetőségükhöz mérten szervezzenek önkéntes tevékenységre alkalmas 

programokat és helyszíneket, valamint tartsanak folyamatos 

kapcsolatot az önkéntesekkel, így mindenki jól jár, hiszen a szervezetek 

„ingyenes” segítséget kapnak, míg az önkéntesek életre szóló 

tapasztalatokat, ismeretségeket szerezhetnek. 

Tapasztalataim a SIP önkénteseként 

Mikor megkerestek, hogy az újonnan induló Segítünk az Időseknek 

Programban önkéntesként dolgozzam, már sok tapasztalattal 

rendelkeztem önkéntesség és önkéntesmenedzsment terén is, így 

örömmel mondtam igent a felkérésre, hiszen úgy gondoltam, hogy más 

embereken segíteni jó, illetve az idős korosztályt, mint a szociális 

munka egyik fő célcsoportját átfogóbban, gyakorlati tapasztalat útján 

tudom megismerni. Szeretném hangsúlyozni, hogy az első félévben 

mindenki ténylegesen önkéntes volt, nem csak a  nyugdíjas egyetem 



 

 

 hallgatói, de sem az egyetemisták, sem pedig a középiskolások 

nem kaptunk semmiféle ellenszolgáltatást, így tanulmányi 

kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolást sem. A segítő 

folyamat során minden 4-5 fős team két háztartás kapott, ahova 

heti rendszerességgel jártunk beszélgetni, kártyázni, segítettünk a 

takarításban, bevásárlásban. A félév során feladatát mindenki nagy 

lelkesedéssel végezte, megbízhatóan dolgoztunk az idős 

emberekkel, jeleztük, ha a következő héten nem vagy esetleg 

másik időpontban tudunk hozzájuk menni. A félév mindenképpen 

sikeresen zárult, hiszen, akik segítettként részt vettek a 

programban, azok jelentkeztek a folytatásban való részvételre is, 

az önkéntesek nagy részéből pedig – így belőlem is – mentor vált. 

Tapasztalataim a SIP mentoraként 

Szakdolgozatom témája az önkéntesség és az iskolai közösségi 

szolgálat volt. A témaválasztásomnál döntő szerepet játszott a 

Segítünk az Időseknek Programban való részvételem is. Egyéni 

kutatásomban többek között arra kerestem a választ, hogy a 2012-

ben törvénybe foglalt és 2016-tól kezdve minden érettségire 

jelentkező által teljesítendő 50 óra közösségi szolgálatot hogyan 

értékelik maguk a középiskolás diákok valamint az érintett 

pedagógusok. Munkám eredménye egybevág személyes 

tapasztalatommal: maga az ötlet nem rossz, de a kommunikáció 

hiánya itt is felmerül. A pedagógusok, ezáltal a diákok sem kapnak 

megfelelő tájékoztatást a közösségi szolgálatról. Úgy vélem, ez 

azért alakulhatott így, mert a Köznevelési törvény ezen 

rendelkezését nagyon hirtelen alkották meg és léptették hatályba, 

így az iskoláknak nem volt idejük felkészülni, valamint az is 

problémát okozhat, hogy a magyar társadalomban nincsen 

kultúrája az önkénteskedésnek, nem úgy, mint például az észak-

európai államokban.  

A Segítünk az Időseknek Program a próbafélév után nagyobb 

méreteket öltött. Több önkéntes és több háztartás bevonásával 

működött tovább a projekt. Mentorként két csapatot kaptam. 

Nehézséget okozott a tagokkal való kapcsolattartás, ugyanis 

leveleimre sokszor nem reagáltak a középiskolások. A második 

félévtől a középiskolások már nem a tevékenység öröméért, hanem 

csak a teljesítésigazolás megszerzéséért vesznek részt a SIP-ben. 

Úgy gondolom, az addig nem is lenne rossz, amíg a feladatukat 

szívvel-lélekkel végzik, de sajnos a legtöbb esetben a motivációjuk 

annyi, hogy megkapják az aláírást. Úgy gondolom, hogy 



 

 

mentorként igyekeztem azért dolgozni, hogy a fiatalok felkészülten, az 

idős emberek lelki szükségletei iránt nyitottan, érdeklődően, aktívan 

dolgozzanak az általuk látogatott idős emberekkel. Többször kellett 

tapasztalnom, hogy a középiskolásokból – de akár az egyetemistákból 

is – hiányzott néhány alapvető készség, aminek pótlásával mentorként 

nem foglalkozhattunk, nekünk hozott készségekre támaszkodva a 

konkrét feladataik ellátására, az azokra való felkészülésben kellett volna 

támogatást nyújtanunk. Azt hiszem, egyrészt sok család, másrészt 

iskolák neveléséből is hiányzik alapvető kommunikációs készségek, 

másrészt alapvető értékek, például a megbízhatóság kialakításának 

támogatása. Azt gondolom, hogy legalább a közösségi szolgálatra való 

felkészítés során kellene ezekkel foglalkozni minden diák esetében, 

hiszen ezek nem az egyes fogadó helyek sajátosságaiból fakadó 

követelmények, nem az ott végzendő feladatra való felkészítés tárgyai. 

Nyugdíjas egyetemista önkénteseink teljes odaadással végezték a 

feladataikat. Úgy vélem, ebben az is benne van, hogy ők tényleg saját 

elhatározásukból, ellenszolgáltatás nélkül vettnek részt a programban, 

és emellett nem is kellett átugorniuk azt a bizonyos generációk közötti 

szakadékot. Van olyan nyugdíjas önkéntes is, aki hivatalosan már nem 

vesz részt a programban, de még mindig látogatja az egyedül élő idős 

bácsit.   

A mentorként átélt tapasztalataim közzétételével szeretném felhívni a 

közösségi szolgálattal foglalkozó pedagógusok, szakemberek figyelmét 

arra, hogy fontos azt megértetni a diákokkal, hogy emberekkel 

foglalkozni mennyire felelősségteljes feladat, amit nem lehet félvállról 

venni. A SIP-re levetítve, érdemes azt a heti 1-2 órát, amit az idősekre 

szánunk jó kedvvel és odaadással végezni, hiszen a közös 

beszélgetések alkalmával mi is, akik a fiatalabb generációhoz tartozunk, 

sokat tudunk tanulni tőlük és nem utolsó sorban vidám perceket 

élhetünk át közösen.  

Jegyzetek: 

Czike Klára-Kuti Éva (2006): Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi 

integráció. Nonprofit Kutatócsoport és Önkéntes Központ Alapítvány, 

Budapest 52. oldal 

Az idősek és az önkéntesség Európai Alapítvány az Élet- és 

Munkakörülmények Javításáért (2011) www.eurofound.europa.eu/

pubdocs/2011/032/hu/1/EF11032HU.pdf  



 

 

 Horváth Orsolya A Segítünk az Időseknek 
Program tapasztalatai 

Amikor először hallottam a Segítünk az Időseknek Programról, tele 

voltam kérdésekkel. Az a tény, hogy több korcsoport képviselője 

alakít csapatot és látogat egy számára ismeretlen idős embert, 

egyszerre jelentett számomra lehetőségeket és kétségeket. Nem 

tudtam, hogyan fogunk majd együttműködni egymással a 

csoporton belül, hogyan szakítunk időt az önkéntes munkára, vagy 

hogyan fogadnak majd bennünket az idősek. Abban viszont biztos 

voltam, hogy részese szeretnék lenni ennek a kezdeményezésnek, 

mivel nagyon különlegesnek találtam. Akkor még nem gondoltam 

volna, hogy mindent összevetve két Tudományos és Művészeti 

Diákkör (TMDK) pályázati dolgozatot és egy szakdolgozatot is 

köszönhetek majd a programnak. 

Összesen egy éven át voltam részese a Segítünk az Időseknek 

Programnak, melyben fél évig, mint önkéntes, később pedig, mint 

mentor vettem részt. Önkéntesként, egy olyan csapatnak lehettem 

tagja, amelyben mindenki rendkívül elkötelezettnek és 

kooperatívnak bizonyult. Ez az együttműködés nem csak az igazi 

értelemben vett csapatmunkát alapozta meg, hanem azokra az 

idős emberekre is jó hatással volt, akiket látogattunk. Hétről hétre 

egyre jobb kedvvel és egyre csinosabban felöltözve fogadtak 

bennünket. Szinte nem volt olyan téma, amit ne vetettek volna fel. 

Őszinteségük pedig arra ösztönzött, hogy egyik TMDK-

dolgozatomat is az idősek témakörében írjam. 

Amikor felvetődött bennem, hogy TMDK-dolgozatomban az idősek 

halállal kapcsolatos gondolataival szeretnék foglalkozni, még 

magam is elbizonytalanodtam, hogy egy ilyen témával 

kapcsolatban, vajon találok-e majd interjúalanyokat? Amikor 

azonban kérdésemmel megkerestem azokat az időseket is, akiket a 

SIP keretei között ismerhettem meg, ők gondolkodás nélkül igent 

mondtak és tökéletes interjúalanyoknak bizonyultak. 

A továbbiakban a Segítünk az Időseknek Program TMDK 

dolgozatomra gyakorolt hatásairól szeretnék írni, belefoglalva 

dolgozatom kutatási témáját és eredményét is.  

 

 

 

 



 

 

Az idősek halállal kapcsolatos attitűdjei a Kálóczy Téri Idősek 

Otthonában és a házi segítségnyújtást igénybevevők körében1 

TMDK-dolgozatom tárgya, az idősek halállal kapcsolatos attitűdjei a 

Kálóczi Téri Idősek Otthonában és a házi segítségnyújtást igénybe 

vevők körében volt. Szerettem volna megismerni az idősek életről és 

halálról alkotott képét, gondolataikat, félelmeiket és az ezeket 

befolyásoló tényezőket, különös tekintettel arra, hogy a 

lakókörnyezetük és az általuk igénybevett szociális ellátások hogyan 

befolyásolják a halálhoz fűződő viszonyukat. 

A szakirodalom elemzésekor először három fontos kérdés merült fel: 

Mit értünk halállal kapcsolatos attitűdök alatt? 

Mit értünk a lakókörnyezet, illetve annak biztonsága alatt? 

Mit értünk egy adott szolgáltatás biztonsága alatt? 

A halállal kapcsolatos attitűdök alatt a kutatók többsége a halállal 

kapcsolatos gondolatokat értette. Azt azonban, hogy valaki a saját 

elmúlására, mások halálára, vagy csak általánosságban gondolt a 

halálra, már nem mindenki különítette el egyértelműen.2 TMDK-

dolgozatomban, a halállal kapcsolatos attitűdök alatt, az előbb felsorolt, 

mind három lehetőséget figyelembe vettem. A mélyinterjúk 

elkészítésekor arra törekedtem, hogy az időseknek az elmúlásról mind 

általánosságban, mind a saját, mind pedig mások halálára vonatkozóan, 

egyenlő arányban tegyek fel kérdéseket. Ezeken keresztül, közvetett 

formában lehetőséget adtam az elmúlással kapcsolatos gondolatok 

mindhárom aspektusa megjelenésére, ugyanakkor az idősek maguk 

dönthettek arról, hogy melyik típusú kérdéseket részesítik előnyben, 

melyikről beszélnek többet. 

A lakókörnyezet alatt azt a helyet értettem, ahol az idős ember a 

mindennapjait éli, annak biztonsága alatt pedig mindazokat a 

lakhatással egybefüggő körülményeket, amelyek elősegítik az idős 

ember testi, lelki, szellemi egységének, stabilitásának, és önállóságának 

fenntartását és megőrzését.3 

A szakirodalom elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy egy időseknek 

nyújtott szolgáltatás eredményessége szempontjából meghatározó 

lehet az idősek életében, a szolgáltatás által nyújtott biztonságérzet is, 

mint szinten tartó és megelőző tényező.  

Kutatásom során 5 idős emberrel készítettem mélyinterjút, akik közül 

hárman a Kálóczy Téri Idősek Otthonából, míg ketten a házi 



 

 

 segítségnyújtás igénybe vevői közül kerültek ki. Mindannyian 

hatvan év feletti nők voltak, családi állapotukat tekintve: hárman 

férjezettek, egy fő özvegy, egy pedig elvált. Egészségi állapotukat 

nézve pedig, hárman mozgásukban korlátozottak voltak. 

Az interjúalanyok kiválasztásának fő szempontja az volt, hogy a 

lehető legazonosabb paraméterekkel rendelkezzenek a kor, a nem, 

az egészségi állapot, a családi állapot, a vallásosság, az egykori és 

a jelenlegi lakóhely típusát illetően. Elsősorban a lakókörnyezet és 

a halálhoz fűződő viszony között szerettem volna összefüggést 

találni. Azt feltételeztem, hogy mind az idősek otthonának lakóit, 

mind a házi segítségnyújtást igénybe vevőket egyformán 

foglalkoztatja a halál kérdése. Ugyanakkor valószínűleg a lakhatás 

és a szolgáltatások közötti különbségek a biztonságérzetre hatva 

befolyással bírhatnak az idősek halállal kapcsolatos gondolataira, 

félelmeire. Gyorsan kiderült azonban számomra, hogy két embert 

még a legtöbb általam összegyűjtött paraméter kizárásával sem 

lehet tökéletesen összehasonlítani. Éppen ezért az eredeti 

terveimhez képest, csak részleges eredmények születtek. 

Ezen eredményekből kitűnt, hogy mind a lakókörnyezetnek, mind 

az idősek által igénybevett szolgáltatásoknak hatása lehet, a 

halállal kapcsolatos attitűdökre. Azonban az is kiderült, hogy a 

szolgáltatás által nyújtott biztonságérzet, csak egy kis szelete 

azoknak a tényezőknek, melyek az interjúalanyok szerint, a 

különböző szolgáltatások által hatással vannak ezen gondolataikra. 

Ez különösen a Kálóczy téren készített interjúk során jelent meg 

erősen, ahol az interjúalanyokban egymástól függetlenül is 

megfogalmazódott, hogy a biztonságérzeten túl, befolyással lehet a 

halállal kapcsolatos gondolatokra, a közösségi élet, a törődés, a 

figyelem, a programok, a csoportfoglalkozások és bizonyos 

esetekben még a háztartás vezetésének a hiánya is. Több 

interjúalany is beszámolt például arról, hogy amikor még a saját 

otthonában élt, de már nehezére esett a háztartás vezetése, 

gyakrabban gondolt arra, ki fogja ellátni ezeket a feladatokat, ha ő 

meghal.  

A felsorolt tényezők tehát, az idősek megítélése szerint pozitívan 

befolyásolták a halállal kapcsolatos gondolataikat. Az azonban 

egyénenként eltérőnek bizonyult, hogy ki, mit értett pozitívum 

alatt. Volt, aki a halállal kapcsolatos gondolatok ritkább 

megjelenését, míg más a halállal kapcsolatos gondolatok 

tartalmának változását élte meg így. 



 

 

Sándor Renáta előadása a Nyitott kapuk napján 

Tai chi bemutató a Nyitott kapuk napján 



 

 

 

Nyitott kapuk napja, vércukor és vérnyomásmérés 

Borkóstoló a Nyitott kapuk napján 



 

 

A lakókörnyezet biztonságának vizsgálatából az derült ki, hogy azt 

számtalan olyan tényező befolyásolja, amely közvetett módon hatással 

lehet a halállal kapcsolatos gondolatokra. Ezek lehetnek például: 

Mennyire akadálymentesített az a szoba, lakás, ház, amelyben élnek, 

vagy annak a környéke? 

Milyen a környék közbiztonsága? 

Kik azok, akikre számítani lehet a lakóhely környékén? 

Milyen messze élnek a lakóhelytől a legközelebbi családtagok? 

A kapott válaszokat összegezve arra az eredményre jutottam, hogy míg 

a lakókörnyezet biztonsága teljes mértékig hatással lehet az idősek 

halállal kapcsolatos attitűdjeire, addig az idősek számára nyújtott 

szolgáltatások esetében ez csak részben igaz, hiszen a szolgáltatások 

számos más pozitívuma is hatással lehet ezekre a gondolatokra.  

Ezek az eredmények interjúalanyaim csekély száma miatt nem 

megcáfolhatatlanok. Mégis úgy gondolom, jó alapot adhatnak egy 

későbbi kutatásnak, vagy akár annak is, hogy az életről, az öregedésről 

és a halálról egy sokkal tágabb, rendszerszemléletű dimenzióban 

kezdjünk gondolkodni. Hiszen a halállal kapcsolatos gondolatokat 

megszámlálhatatlan tényező befolyásolhatja, közülük nehezen lehet 

kiragadni egyet úgy, hogy közben ne vennénk figyelembe akaratlanul is 

a többit. 

Kutatási tapasztalataim a Segítünk az Időseknek Programra vetítve Azt 

hiszem, a Segítünk az Időseknek Program sikere is a 

rendszerszemléletű megközelítésben rejlett. Abban, ahogy az 

egymástól látszólag távolálló generációkat összekapcsolva egyformán 

sokat adott, időseknek és fiataloknak egyaránt. Válaszolt az idősek 

olyan elemi szükségleteire, mint például a biztonság, az állandóság, az 

elfogadás vagy a külvilággal való kapcsolat megőrzése, fenntartása, de 

segítette az önkénteseket és a mentorokat is, tudásuk, készségeik és 

képességeik fejlesztésében. Gyakran hallottuk az idősektől, milyen 

sokat jelent számukra, hogy hétről hétre pontosan megjelenünk, 

beszélgetünk velük, vagy éppen elvégezzük az apróbb háztartási 

munkákat. Ugyanakkor az az elfogadás és bizalom, amivel ők fogadtak 

minket, sokszor ránk nézve is építően hatott. Ezek az emberek nem 

csak beengedtek az otthonukba, gondolataikkal is megtiszteltek minket. 

Megosztották velünk bánataikat és örömeiket épp úgy, mint életük 

nagy fordulópontjait, vagy éppen halállal kapcsolatos gondolataikat, ez 

által ösztönözve minket arra, hogy magunk is mélyebben 

szembenézzünk saját életünkkel, mulandóságunkkal.  



 

 

 Természetesen a halál kérdésköre csak egy apró részlete volt a 

Segítünk az Időseknek Programnak, de úgy gondolom, hogy ezt a 

részletet semmiképpen sem lehetett elhanyagolni, vagy figyelmen 

kívül hagyni. Hiszen az általunk látogatottak többsége, koránál 

fogva, szembenézett már életében a halállal, akár betegségből, 

akár társai elvesztéséből fakadóan és vannak köztük olyanok is, 

akik már csak a szívünkben élnek. 

Jegyzetek: 

1 Vö.: Horváth Orsolya (2012): Az idősek halállal kapcsolatos 

attitűdjei a Kálóczy Téri Idősek Otthonában és a házi 

segítségnyújtást igénybevevők körében. Kézirat. TMDK dolgozat. 

Széchenyi István Egyetem. Győr 

2 Vö.: Temesváry Beáta: A halálfélelem néhány sajátos aspektusa 

In: Orvosi Hetilap 137. évfolyam (1996) 26.szám, 1419-1425.o. 

3 Lásd.: Qureshi, H. and Henwood, M. (2000) Older people‘s 

definitions of quality services. York: Joseph Rowntree Foundation.   

 



 

 

Pál Alexandra  
A Segítünk az Időseknek Program  
személyes fejlődésemre gyakorolt hatása 

Másodéves szociális munka szakos hallgatóként vehettem részt a 

Segítünk az Időseknek Program legelső, szárnypróbálgató turnusában. 

A programra saját indíttatásból jelentkeztem, egyrészt azért mert, 

korábban nem volt lehetőségem ilyen jellegű önkéntes munkában való 

részvételre, holott régóta szerettem volna kipróbálni magam, másrészt 

pedig a közvetlenségemből adódóan mindig szívesen ismerek meg új 

embereket, s kíváncsi voltam, itt vajon kikkel hoz össze a sors. 

Az egyetemi tanulmányaim során az idős emberekkel való foglalkozás 

mindig is érdekelt, s a programot megelőző évben az egyik féléves 

gyakorlatom során volt is rá lehetőségem, hogy győri idősek egy 

otthonában közvetlenül is megfigyeljem és próbáljam elsajátítani a 

velük való foglalkozást.  

A Segítünk az Időseknek Programnak köszönhetően pedig olyan idősek 

életébe nyertem bepillantást, akik bár a saját otthonukban élnek, mégis 

a mindennapi teendőik elvégzéséhez támogatásra, segítségre 

szorulnak. A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás 

keretében házi gondozók nyújtanak segítséget az arra rászoruló 

időseknek, ám a SIP során a lehetőségekhez igazodva, önkéntesként mi 

is bekapcsolódhattunk ezekbe a feladatokba. Apró, az idősek életét 

mégis nagymértékben megkönnyítő feladatokat végeztünk el, például 

némi porszívózást, portörölgetést vagy mosogatást. Mindemellett 

nagyban igyekeztünk hozzájárulni az egyedüllét, a magány érzésének 

enyhítéséhez. 

Mind szakmai, mind pedig érzelmi oldaláról tekintve, személyes 

élményként és emlékként őrzöm a mai napig az ekkor megismert két 

idős hölggyel együtt töltött időt.  Mégis erőteljesebben jelennek meg a 

képek bennem, ha kettejük közül a demenciában szenvedő idősre és az 

érte végzett önkéntes munkára gondolok. Az egyetemi évek során 

addig csak tanultam róla, míg akkor valóban közel kerültem egy ilyen 

betegségben szenvedő emberhez. Erősen figyeltem a korábban 

megtanult, a betegségre jellemző, szemmel látható tüneteket. Komoly 

odafigyelést igényelt a vele folytatott kommunikáció, melynek 

sajátosságait mindig szem előtt kellett tartani. Öröm volt látni, hogy 

már csak a puszta jelenlétünk is micsoda örömmel és boldogsággal 

töltötte el őt, s persze a másik időst is, aki a modern kori találmányok 



 

 

 iránti érdeklődésével és a fiatal generációval folytatott 

kommunikációja közvetlen stílusával lopta be magát a szívembe. 

Igazán jó ötletnek tartottam, hogy ebben a programban az 

önkéntes munkát nem egyedül, hanem csoportban kellett 

elvégezni, a különlegességet az adta, hogy különböző 

generációkból jöttek a csoporttagok. Ez a különbözőség azonban 

egyáltalán nem jelentett hátrányt, sőt már a programra való 

felkészítés során is érződött, hogy nagyon jól együtt tud működni 

egymással a középiskolás fiatal, az egyetemista és a nyugdíjas 

egyetem hallgatója. Csoporttársaimmal igyekeztünk a tőlünk 

telhető legtöbbet megtenni azért, hogy az általunk folytatott 

munka valóban szívből jövő és hasznos legyen az idősek számára, 

mindeközben a csoporton belül is figyeltünk egymásra, ami 

kulcsfontosságú tényező egy team hatékony működéséhez. 

Az ezt követő második turnusban pedig már mint mentor vettem 

részt a programban, ami egy másik oldalról adott rálátást a 

dolgokra. Kipróbálhattam magam egy olyan szerepben, amely 

hozzám korábban nem állt túl közel. Koordinátor lettem, akinek át 

kellett adnia a korábban megtapasztaltakat, össze kellett fogni a 

csapatokat, szervezni, s kicsit irányítani kellett. Ez újdonság volt 

számomra, de szívesen vállaltam ezt a szerepet is, s próbáltam a 

lehető leghatékonyabban betölteni azt. 

A Segítünk az Időseknek Programban való részvételem 

mindenképpen sok újat és csupa pozitív dolgot hozott számomra.  

A programmal párhuzamosan folyt az egy éves, szintén 

csoportmunkán alapuló gyakorlatom, melynek folyamán már 

észrevettem a személyiségemben megmutatkozó fejlődést. Ehhez a 

SIP-ben való részvétel és az itt átélt élmények, az idősektől jövő 

szeretet és hála, a megismert új emberekkel kialakult baráti 

kapcsolat, az elmélet gyakorlatban való alkalmazásának 

sikeressége, s az elvárt feladatok általam történő gördülékeny 

megvalósítása járultak hozzá. Az ekkor megtapasztaltak hatására 

hittem el igazán, hogy van helyem az általam tanult szociális 

szakmában is, és ez sokkal nagyobb magabiztosságot és 

határozottságot adott nekem. Életem egyik legjobb döntésének 

tartom, hogy jelentkeztem és részt vettem ebben a nagyszerű 

programban. 



 

 

Végh Margit  
SIP - Segítünk az Időseknek Program 

Idén másodszor vettem részt a Segítünk az Időseknek 

Programban, és az előző évhez képest más tapasztalatokkal, 

élményekkel találkoztam. Személy szerint azért akartam vállalkozni 

erre, mert tapasztalatszerzésként is remek lehetőség, illetve 

előzőleg pozitív tapasztalatom volt az idős nénivel kapcsolatban, 

szeretek idősekkel foglalkozni.  Szociális munkás szakos 

hallgatóként elengedhetetlen az ilyen programokban való részvétel, 

elvárás, és enélkül nem lehet az ember jó szakember. Említhetném 

természetesen, hogy kreditet is kaptunk érte, de számomra 

elsődleges ok az idősekkel való közös munka megtapasztalása volt. 

Egyébként az év során a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai 

Középiskolában végeztem a projektgyakorlatomat, melynek 

keretén belül közösségi szolgálatra szerveztünk diákokat. Elsőként 

az itt szerzet, nem sipes tapasztalataimról ejtek szót.  

Az érettségihez elvégezendő közösségi szolgálat jelenleg még 

nagyon új kötelezettségként van jelen a gyerekek életében. Nem 

értik miért, mit és hogyan kéne csinálniuk, a rendszer kuszának és 

bonyolultak tűnik, mind diákok, mind a koordináló tanárok, illetve 

segítséget váró szervezetek számára. Szükség lenne közvetítő 

szervre, illetve egy minden részletet pontosan és egyértelműen 

tartalmazó, de könnyen használható, nem túl hosszú útmutatóra a 

szabályokat illetően, mivel sok esetben maga a tanár sem tudja, 

hogy milyen munkakör tartozik még a közösségi szolgálatba, hova 

küldheti ki a diákot, mit várnak tőle majd. Némely diák 

természetesen szívesebben vállalkozik effajta szociális 

segítségnyújtásra, de sok a példa a kelletlen hozzáállásra, illetve a 

tiltakozásra is. Ezt annak tulajdonítom, hogy az oktatás nem hívja 

fel a figyelmet egymás segítésére, nem helyez hangsúlyt sem a 

kisebbségek és rászorulók iránt tanúsított empátiára, toleranciára, 

sőt még a létezésükre sem nagyon. Tehát az iskolákban nagyon 

ritkán lehet hallani, tanulni az elfogadásról, az egymással való 

együttműködésről, mások segítéséről. Új a diákoknak még, hogy 

kötelező jelleggel, de „viszonzás nélkül” adjanak energiájukból, 

szabadidejükből. Ezt nem a diákoknak rovom fel, hanem az 

oktatási rendszernek, kialakításának, tantervnek, illetve a tanárok 

egy részének, akiknek eszébe sem jut a gyerekeket ilyen irányba 

orientálni, vagy egyáltalán szót ejteni ezekről a dolgokról, persze 



 

 

 akad kivétel is, egyre több, aminek pozitív hatásait egyre inkább 

érezhetjük.  

A Jedlikben lévő diákok közül jó páran vesznek részt a SIP-ben, dicsérik 

őket lelkiismeretességükért. A tanárok bevallása szerint egy ilyesfajta 

komplexebb program hasznosabb, eredményesebb, mint egy-egy 

alkalom, ahol a diákok csak pár órát vannak jelen. Hiszen a SIP heti/

kétheti rendszerességű elfoglaltságot jelent, melynek keretében 

megtanulnak csapatban dolgozni, együttműködni, egymással 

kommunikálni, egyeztetni. Megtanulják a másik felé fordulást, a 

viszonzatlan segítségnyújtást, a generációk közötti szakadék 

csökkentését, illetve a társadalom alapvető funkcióját (aminek 

legalábbis annak kéne lennie), miszerint, mindannyiónk feladata a 

gyengébbek, kiszolgáltatottabbak, rászorulók segítése, támogatása.  

Az előző éves tapasztalatom pozitív, de sajnos némi negatívum is 

vegyül bele. A néni, akihez jártunk kedves volt, heti rendszerességgel 

jártunk hozzá ketten, fél óra, háromnegyed óra séta, és beszélgetés, ez 

volt minden igénye. Várt minket, lelkesedett, úgy tűnt beloptuk 

magunkat a szívébe, nagyon szerettem odajárni. Azonban a csapatunk 

együttműködése nem valósult meg.  A középiskolás diákokkal 

igyekeztem felvenni a kapcsolatot, megbeszélni, nekik milyen 

időpontban lenne jó eljárni a nénihez, de sajnos többedszeri 

megkeresésre sem sikerült ezt tisztázni, így végül csak ketten (egy 

szaktársam és én) jártunk a nénihez. Ezzel nem volt semmi baj, 

szerettem odajárni, nem volt megerőltető, és végén a néni már maga 

kérte, hogy csak mi jöjjünk, ő mást nem is szeretne. Ami azonban 

negatív élmény volt, hogy a program lezáró ülésén a csapatunkban lévő 

diák azt mondta, hogy részükről megvolt a kommunikáció, de a 

csapattag egyetemisták eltűntek az éterben. Bennem ezzel 

kapcsolatban egész más maradt meg, viszont ő azóta ezt többször is 

hangsúlyozta.  

Ennek ellenére egy sikeres és élményekben gazdag félév volt, nem 

bántam meg, és ebből a felindulásból jelentkeztem idén újra. 

Az idei évben részt vettem a 3 napos tréningen is, amit nagyon 

fontosnak tartok, főként az ismerkedős játékokat. Nagyon jól éreztem 

magam, és végül egy remek csapatba kerültem be. Egyik 

szaktársammal, illetve két középiskolás fiúval alkottuk meg a csapatot, 

a mentortanárunk pedig Kóbor Krisztina lett. A fiúkkal kétheti váltásban 

jártunk a nénihez, bár én általában mentem velük is, annyira élveztem. 

Kisebb takarítási munkákat kellett elvégezni, porszívózni, törölgetni, 

tehát semmi megerőltetőt, viszont a néninek ez segítséget jelentett. 



 

 

Gyermekei Amerikában élnek, a tv egész nap be van kapcsolva, 

szóval szerintem jó volt neki egy kis beszélgetés. Természetes, 

hogy ez inkább részemről valósult meg, hiszen a fiúk kicsit 

kötelezettségként élték meg ezt a feladatot, esetleg nehezebben 

tudtak elképzelni a közeledni a néni felé. Ennek ellenére 

elvégezték, ami feladat volt, nem volt benne kifogás, és 

beszélgettek is vele, úgy láttam kedveli a néni őket. Én magam 

nagyon jól éreztem magam ott, szívesen mennék még, sikerült egy 

jó kapcsolatot kialakítani, mondhatni összebarátkoztunk, mindig 

vártam az alkalmakat, amikor mehetek.  

Ami negatívum felmerült a SIP-pal kapcsolatban, az a szervezés 

némi hiányossága. Kicsit kusza volt a rendszer, későn derült ki 

kihez leszünk beosztva, illetve a programot lezáró nap is. Kóbor 

Krisztina mentortanárként tökéletes volt, érdeklődött, hogy 

haladunk, minden rendben van-e, volt közös találkozó, a 

kérdésekre mindig válaszolt, hogy a többi csapatban ez mennyire 

valósult meg, azt nem tudom. A mi csapatkommunikációnkkal 

semmi probléma nem volt, véleményem szerint kicsit én 

irányítottam az egészet. Általában interneten keresztül 

érintkeztünk, de mivel baráti szálak alakultak ki négyünk között, 

így meg tudunk mindig egyezni, ha valakinek nem volt jó az 

időpont. A fiúkat elkísérgetem, noszogattam, ha kellett, de végül 

jól együttműködtünk, azonban az látszott, hogy ez nekik nagyon új 

élmény. Személy szerint nem tudom őket hibáztatni, hogy nekik ez 

nem volt olyan fontos, mint nekem, nem voltak olyan 

lelkiismeretesek vagy odaadóak, lelkesek, hiszen soha nem 

találkoztak még ilyen tevékenységgel, az iskolában nem tanították 

meg őket, hogyan álljanak hozzá egy idős emberhez az 

udvariasságon kívül, ami pedig édeskevés. A nénivel minden 

alaklom előtt telefonon egyeztettünk, általában feladatokkal várt, 

mire odaértünk, de volt, hogy csak beszélgettünk. 

Számomra nagy élmény volt, összességében még pozitív is, és 

valószínűnek tartom, hogy a későbbiekben is részt vállalok a SIP-

ben. 

 
 



 

 

 Oszter Bettina és Schafer Ákos Dániel A SIP 
hatása az idősekre a leendő szakemberek 
szemével 

A Segítünk az Időseknek Programban való részvételünk során 

alkalmunk nyílt megismerkedni egy idős hölggyel és egy idős úrral. 

Az ő problémájukat és a program rájuk gyakorolt hatását mutatjuk 

be a következőkben – a leendő szakemberek, azaz a mi 

szemünkkel. 

Az idős hölgy a hetvenes éveiben jár, szellemileg aktív. Gyermeke 

távol él, azonban amint lehetősége adódik, látogatja édesanyját, és 

ez alatt az idő alatt segíti őt a házi és a fizikai megterhelést igénylő 

munkákban. A hölgy házi segítségnyújtásban részesül, 

mozgásában akadályozott, de járókerettel szívesen jár a szabadban 

és tesz akár hosszabb sétákat is.  

Személyében egy szép időskort megélő, boldog, felszabadult, 

életvidám hölgyet ismerhettünk meg, akinek életében fontos 

szerepet kap a vallás, a hit, amivel kapcsolatos élményeit szívesen 

osztotta meg velünk. Minden alkalommal örömmel várt minket, 

segítségünkre a házimunkában volt szüksége. Ezalatt került sor a 

beszélgetésekre is, melyekkel át tudta adni élettapasztalatát, jó 

tanácsait, bölcsességét egyaránt. 

A program segítséget nyújtott neki abban, hogy bár mindennapjait 

egyedül tölti, heti egy alkalommal, egy biztos időpontban, 

társaságban legyen. Nem csupán az ott töltött heti egy óra bírt 

jelentőséggel számára, hanem a két alkalom közötti, várakozással 

eltelt idő is, mert tudta, hogy a következő hét is eseményt tartogat 

számára. 

A 90. életévét betöltött férfi egyedül él egy garzonlakásban, ami 

egyúttal a probléma forrása. Nemrégiben hunyt el felesége, akivel 

utóbbi 20 évüket töltötték el az említett garzonlakásban. A hosszú 

házasság után az egyedüllét megviselte az idős embert, azonban 

az elmagányosodás a szoros családi kötelékek miatt nem 

veszélyezteti a férfit, mert szintén nyugdíjas gyermekei minden 

héten látogatják, nem csupán hétvégén, hanem a hétköznapokon 

is. Unokáival való találkozása ritkább, de ő ezt megértéssel 

fogadja, hiszen tudja, hogy fel kell készülniük az önálló életre és a 

családalapításra. 



 

 

A mi legjelentősebb szerepünk a férfi szemszögéből az volt, hogy várta 

azokat a pillanatokat, amikor közös sétáinkat megejthettük, hiszen 

egyedül félt elhagyni a lakást. A félelem korából és a sokszor fellépő 

szédüléseiből, rosszulléteiből fakadt. Az idős ember a séták során 

elmesélte életét, és sokszor érezhető volt, hogy büszke arra, amit elért 

és a visszatekintések alkalmával nem tud olyat felsorakoztatni, ami 

rossz érzéssel töltené el vagy hibának tartana. Csupán azt említette, 

hogy a katonaság miatt az iskolai tanulmányai későbbi időre tolódtak. 

Értelmiségi emberként dolgozott, ami beszélgetéseink során számunkra 

is nyilvánvalóvá vált, hiszen kora ellenére, a szavak megválogatása, 

beszédstílusa, megnyilvánulásai is ezt mutatták. Az idegen nyelvek a 

mai napig nem jelentenek számára akadályt, folyékonyan beszél 

oroszul. Hálás volt a program nyújtotta lehetőségekért és szívesen 

maradna továbbra is tagja a SIP-nek. 

Véleményünk szerint mindkét esetben gyorsan kialakult a bizalom, ami 

a program alapvető célja, szintúgy, mint a generációk találkozása, 

kapcsolatok kialakítása, egymás megismerése. Kölcsönösen 

elfogadással fordultunk a egymáshoz, fenntartások nélkül közeledtünk 

az idősekhez, hiszen tudtuk, hogy az emberi kapcsolatok fontos 

szerepet játszanak az életünkben, képesek kitölteni az űrt. Az idősek 

pedig rajtunk keresztül lépést tudtak tartani a felgyorsult, rohanó világ 

újdonságaival, találmányaival.  

Mindent összevetve, nem csupán az idősek számára hasznos a Segítünk 

az Időseknek Program, hanem számunkra, a fiatal generációnak is 

előnyökkel jár. Tapasztalatot szerezhetünk, tanulhatunk azoktól az 

emberektől, akik bölcsességükkel segíthetnek minket az akadályok 

leküzdésében, ha megfogadjuk tanácsaikat. Szívszorító történtek, 

élmények birtokába kerültünk, érzelmekkel gazdagodhatunk. Általuk 

megállunk egy pillanatra, átértékeljük az élet értelmét, a mindennapi 

hajszát és köszönetet nyilvánítunk mindazért, amit kialakítottak, és 

amivel jobbá, könnyebbé tették/teszik a fiatalabb generáció életét, 

gondolván ezalatt az unokákkal való kapcsolatukra. 

Az idősek bölcsessége abból fakad, hogy még akkor is türelemmel, 

megértéssel és mérhetetlen nagy szeretettel fogadják a fiatalabb 

generációt, ha már az nem mutat érdeklődést irányukba, ezért kell 

nekünk is figyelemmel fordulni feléjük és tiszteletet nyújtani, hiszen 

időseink nélkül mi sem léteznénk. 
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