
Advent

FENNTARTHATÓ 
JÓTÉKONYSÁG

Advent környékén még inkább felerősödik bennünk a vágy, hogy
segítsünk másokon – hogy adományokkal vagy önkéntes munkával 
járuljunk hozzá egy jobb világ megteremtéséhez. És ha ez a vágy és 

a lelkesedésünk egész évben kitartana? Rajtunk ne múljon: információk 
következnek civil szervezetek önkéntes programjairól, és arról, miképp 

támogathatjuk őket fenntartható módon.  SZERZŐ:  BALÁZS LAURA

U T C Á R Ó L  L A K Á S B A !  E G Y E S Ü L E T
„Valójában mi nem jótékony szervezetként defi niál-
juk magunkat, hanem olyan egyesületként, amely 
rendszerszintű változásért küzd a lakhatási válság 
enyhítése érdekében – kezdi Papadopulosz Dóra 
kommunikációs munkatárs. – Programunk kereté-
ben jelenleg 74 ember lakik nálunk, vannak köztük 
idősek, rokkantnyugdíjasok és gyerekes családok is. 
Fennállásunk óta több mint száz önkéntessel dol-
goztunk már együtt üresen álló lakások felújításá-
ban, sokan közülük rendszeres visszajárók. Volt, aki 
weboldalszerkesztésben, más adománygyűjtésben 
segített, és érkezik elég bútorfelajánlás is ahhoz, 
hogy be tudjuk rendezni a lakásokat. A felújítási 
akcióink igazi közösségi események, alkalmasak 
lehetnek akár céges csapatépítésre is. Magánszemé-
lyek úgy is tudnak támogatni bennünket, ha az is-
meretségi körükben hírét viszik az egyesületnek, 
megosztják a kampányainkról szóló híreket, eset-
leg sport- vagy magánrendezvényeket szerveznek, 
és felajánlják az ott befolyt összeget.”
utcarollakasba.hu
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1 0  M I L L I Ó  F A  A L A P Í T V Á N Y
„Az elmúlt két és fél évben több 
ezer aktív önkéntes segítségével 
százezernél is több fát sikerült elül-
tetnünk – számol be Hervai Franciska 
főkoordinátor az eddigi eredményeikről. – Az or-
szág több mint 160 településén vagyunk jelen, 
helyi önkéntesek szervezik a munkát. Szemé-
lyesen is tartjuk a kapcsolatot: a helyi csoportok 
képviselőinek országos találkozókat szervezünk, 
vannak regionális találkozók, illetve mindkét 
születésnapunkat egész napos bulival ünnepeltük 
meg. Az ültetéseink élményszámba menő csa-
ládi és közösségi események, részt vehet rajtuk 
a totyogó korú kisgyerektől a nyugdíjasig bárki. 
Az önkéntes szervezőink nagy része nő, főként 
családos anyukák, akik aktívan szeretnének 
tenni a gyerekük jövőjéért. Elsősorban ősszel és 
tavasszal ültetünk, de év közben is szükség van 
a felajánlásokra, támogatásokra, hiszen a fákat 
gondozni is kell. A klímaválsággal szembenézni 
közös érdekünk és feladatunk, így aki nekünk se-
gít, csatlakozik hozzánk, az magán vagy a gyere-
kein igyekszik segíteni. Sokan eljönnek ültetni, 
más anyagilag támogat, de honlapfejlesztők, 
grafikusok, fotósok is találnak nálunk tenniva-
lót. Örülünk a földterület-felajánlásoknak is.” 
10milliofa.hu
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„A hét éve alakult 
egyesületnél már 
230 gyereknek segí-
tett a több mint ezer 
önkéntes, akik hét-
végenként szegény-
ségben élő, borsodi óvodásoknak és iskolásoknak tartanak fejlesztő foglalkozásokat – mondja az alapító, 
Benkő Fruzsina. – A gyerekszegénység negatív hatásait szeretnénk csökkenteni, ezért már kora gye-
rekkorban elkezdünk velük foglalkozni, és a cél az, hogy 18 éves korukig bent is maradjanak a fejlesztő 
rendszerben – ehhez adományokra és elkötelezett önkéntesekre van szükség. Igyekszünk aktivizálni 
a támogatóinkat, tavasszal Társasmaraton napot szervezünk, tavaly már több mint száz csapat nevezett 
be rá. Sokan szülinapi vagy karácsonyi ajándék helyett a részünkre kérnek adományt – a nagyköve-
teinknek saját gyűjtőoldala van a weblapunkon. Népszerűek a 21-napos kihívások, amikor a fel-
ajánlók kihívást vállalnak egy közösségi oldalon (például minden nap olvasok egy órát, tanítok 
egy trükköt a kutyámnak), és eközben pénzt gyűjtenek nekünk. Önkénteseink esetében nem elvárás 
a pedagógusvégzettség, de egyéves elköteleződést kérünk, amelyet minden évben megújítunk. A leg-
többjük azt vallja, hogy mivel ő szerencsésebb helyzetbe született, szeretne ebből másoknak visszaadni. 
A fenntartható adományozás kialakításához fontos, hogy a támogatók rendszeres visszajelzést kapjanak: 
minden hónapban levelet, illetve alkalmanként videót küldünk nekik, amelyben beszámolunk arról, mi 
történt az elmúlt időszakban, a hozzájárulásuk milyen változásokat generált.”  indahousehungary.hu

I D Ő S E K  B A R Á T A I  P R O G R A M
„A 2016-ban indult program fő célja, hogy az ön-
kéntesek látogatásával csökkentsük az elszigetelten 
élő idős emberek magányát, az ezzel járó testi-szel-
lemi hanyatlását – magyarázza Hadrévy Borbála 
programvezető. – Egyelőre Budapesten működnek 
a csoportjaink, de szeretnénk országos hálózatot 
létrehozni. A heti rendszeres látogatásaik során 
az önkéntesek beszélgetnek, társasjátékoznak 
az idősekkel, felolvasnak nekik, sétálni kísé-
rik őket, vagyis olyan tevékenységeket végez-
nek velük, amelyek növelik az aktivitásukat 
és a világra való nyitottságukat, csökkentik 
a depressziót, lassítják a demenciát. A korona-
vírus-járvány még inkább felhívta a fi gyelmünket 
arra, hogy milyen fontosak az emberi kapcsolatok, 
mennyire szenvedünk a hiányuktól, az egyedül 
élő idősekre ez fokozottan igaz. A pandémia alatt 
sokan jelentkeztek segíteni, így sikerült megszer-
vezni, hogy intenzív telefonos kapcsolatot tartsunk 
az időseinkkel, az Örkény Színház színészei pedig 
verset olvastak fel nekik telefonon. Kincskereső 
elnevezésű akciónkkal azt gyűjtöttük össze, hogy 
ők milyen értékeket tudnának a múltjukból, a ta-
pasztalataikból átadni a fi atalabbaknak. Tagjaink 
havonta találkoznak egymással, esetmegbeszélő 
csoportjainkban önkéntes pszichológusokhoz for-
dulhat önkéntes és idős egyaránt, és képzéseink is 
vannak – például arról, hogy önkéntesként miként 
tartsuk a határokat.”  idosekbaratai.hu

I N D A H O U S E 
H U N G A R Y 
E G Y E S Ü L E T

NEKÜNK IS JÓT TESZ
„A jótékonykodásnak számos pozitív, pszichológiai 
hatása van. Növeli az empátiát, a személyes biz-
tonságérzetet, ezáltal csökkenti a stresszt, és segít 
a lelki egyensúlyunk fenntartásában – sorolja
Horváth Gabriella tanácsadó szakpszichológus. – 
Az adományozó vagy az önkéntes azt éli meg, hogy 
aktívan tud tenni valamit egy olyan világért, amely-
ben az emberek szívesen segítenek egymásnak. 
Az önkénteskedés belülről motivált tevékenység, 
nem anyagi javakért cserébe végezzük, gyakran 
az hajt bennünket, hogy »én sok mindent kaptam 
az élettől, szeretném ezt meghálálni, visszaadni«, 
vagy épp ellenkezőleg: »nem kaptam meg, amire 
olyan nagy szükségem lett volna, de most tudok 
tenni azért, hogy valaki más már ne szenvedjen 
hiányt«. A választott üggyel való azonosulás az 
identitásunkhoz is hozzáad valamit, és a valahova 
tartozás, a közösség élménye, a hálás visszajelzések 
mind olyan fizetségek, amelyek miatt megéri adni.”
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E G Y S Z Ü L Ő S  K Ö Z P O N T 
Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 
2005 óta támogatja azokat, akik bármilyen 
oknál fogva egyszülős családban élnek. 
Nagy Anna kuratóriumi elnök azt meséli, 
hogy három éve segítő és közösségi térként működnek, 
rendszeres programokkal, coachok, pszichológusok, 
trénerek támogatta képzésekkel. „A hozzánk fordulók 
jogi és munkaügyi témákban is kompetens segítséget 
kaphatnak. A gyerekeket délutánonként korrepetáljuk, 
van játszóház, közösségi tér is. 80-90 aktív önkéntesünk 
van a klubjainkban. Azt látom, hogy az emberekben 
nagyon erős a segíteni akarás, rendszerint az ön-
kéntesek keresnek meg bennünket, és sokan közülük 
elmondják, hogy a közösséghez tartozás milyen fontos 
motiváció a számukra, pedig igencsak különböző hát-
térrel rendelkeznek: van köztük középiskolás, nyug-
díjas, de olyan is, aki egyedül nevel négy gyereket. Jó 
néhányan személyes indíttatásból jönnek, mert maguk 
is ilyen családban nőttek fel, vagy egyszerűen csak azt 
érzik, ezen a helyen úgy adhatnak, hogy annak szem-
mel látható eredménye van.”  egyszulo.hu


