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Angol nyelvű összefoglaló 

 
 

The present study is part of the BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén County Development Agency 
project “Active Aging-Create a crossborder team of ambassadors in order to improve the quality of life 
for Slovak and Hungarian seniors” (acronym: SKHU Ambassador, project ID: SKHU / 1902 / 4.1 / 101) 
the methodological material for the primary and secondary target group to be involved.  

 
In the course of the material we will write about the basic concepts and theories of community, 

group, locality and volunteering, the methodology of volunteering and community development and 
then show what all this means in practice: in the cases of the 60+ generation as the primary target 
group and in the social professionals who come into contact with them as a secondary target group. 

 
The study outlines how these two target groups can be organized into a community to serve 

volunteering: what community survey methods and engagement opportunities are available in this 
regard and how they can work in relation to the above project. 

 
In the first part of the methodological material, the basic concepts and theories of community 

development come into focus and we deal with volunteering, its types and the theories related to it. 
All with the aim of gaining a deeper insight into the organization, needs and competencies of the 60+ 
target group. In the second part of the material, we discuss what methods there are for community 
development and volunteer recruitment. Then we present these steps and processes through the 
example of the project. 
 

During the implementation of the project we will implement the following steps - and we show 
in the present materinal the methodological background of which is included in our project behind 
these steps:  
 

1. Mapping the primary and secondary target group, preparing their involvement 

2. Needs assessment among the primary target group 

3. Development of the services of the Active Aging Center 

3. Development of a Senior Platform 

4. Creating a voluntary database of experts 

5. Establishment of a favor bank or favor network  

http://www.skhu.eu/
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I. Bevezetés 

 
 

Jelen tanulmány a BORA 94 Borsod- Abaúj -Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség „ Active 
Ageing-Create a crossborder team of ambassadors in order to improve the quality of life for Slovak and 
Hungary seniors” című projektje keretében (acronym: SKHU Ambassador, projektazonosító: 
SKHU/1902/4.1/101) a bevonandó elsődleges és másodlagos célcsoportra vonatkozó módszertani 
anyag.  

Az anyag keretében írunk a közösség, csoport, lokalitás és önkéntesség alapfogmairól és 
elméleteiről, az önkéntesség és közösségfejlesztés módszertanáról majd a projekt példáján keresztül 
mutatjuk be, hogy mit is jelentenek mindezek a gyakorlatban: a 60+-os generáció, mint elsődleges 
célcsoport, valamint a velük kapcsolatba kerülő szociális szakemberek, mint másodlagos célcsoport 
vonatkozásában.  

A tanulmányban azt vázoljuk fel, hogy milyen módon lehet ezt a két célcsoportot közösségbe 
szervezve az önkéntesség szolgálatába állítani: milyen közösségi felmérési módszerek, bevonási 
lehetőségek vannak e tekintetben és hogyan lehetnek ezek működőképesek a fenti projekt 
vonatkozásában.  
 
 
II. Közösség, csoport, lokalitás, önkéntesség – fogalmak és elméletek 

 
Közösség 
 
A közösség fogalmát sokan, sokféleképpen használták már, a leggyakrabban pozitív felhanggal 

szerepel. Jelenthet embercsoportot, jelenthet valamit, ami nem individuális, utalhat arra, hogy valami 
minőségi, hogy helyi, lehetséges, hogy közös alkotás értelmében szerepel, vagy utalhat azonos 
értékrendre, sorsközösség vállalására vagy éppen kifejezhet adott politikai entitáshoz való tartozást.  

Talcott Parsons amerikai szociológus szerint a közösség nem más, mint „a társadalmi rendszer 
szerkezetének egyfajta megjelenése, amelyik vonatkozhat személyek területi elhelyezkedésére és 
cselekvéseire is”.1  

Ebből a definícióból is nyilvánvaló, hogy a szóban benne foglaltatik a területi, lokális 
dimenzióból adódó összetartozás és a „közösség mint közösen cselekvő emberek összessége” jellegű 
megközelítés is.  

Ferdinand Tönnies német szociológus 1887-ben írt könyvet „Közösség és társadalom” címen.  
Ebben a műben a közösség fogalmához olyan jelentések tapadnak, mint bizalmas, otthonos, 

régi, rokonság, barátság, szomszédság. A fogalom ellentétpárja, a társadalom, mely a nyilvánosságra, 
az egymástól független személyekre, valamiféle mesterséges képződményre utal. A közösség Tönnies 
szerint az anya-gyermek kapcsolatban, a házastársak közötti viszonyban, valamint a 
testvérkapcsolatokban fejeződik ki leginkább.  

A társadalomban az emberek nem állnak „lényegi kapcsolatban egymással, hanem inkább el 
vannak egymástól választva…az emberek minden kapcsolat ellenére egymástól elkülönülten élnek”.2  

Max Weber német szociológus megkülönbözteti a közösséget és a társulást. Közösség 
esetében a társadalmi cselekvést az értelmi vagy tradicionális összetartozás alapú beállítottság 
motiválja. Társulás esetében a társadalmi cselekvést az érdekek motiválják.  

 
1 Varga, A. T.  – Vercseg, I.: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1998. 23. old.  
2 Uott, 28. old.  
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Vercseg Ilona és Varga Tamás Közösségfejlesztés című munkájukban az alábbi definíciót adják 
és tartják követendőnek a közösség vonatkozásában:3  „ a közösség valóban értéktartalommal bíró 
fogalom, s számunkra ez a minőség emberek közös és szabadon meghatározott tartalmú cselekvése 
önmaguk boldogulása, érvényesítése, helyzetük javítása érdekében, mely közvetve a közjót is 
gyarapítja.” 

 
A közösség társadalmi szerepét a szerzők a következőkben látják a mai Magyarországon.  
 
A közösségi munka jelentőség elsősorban abban áll, hogy a civil társadalom és a demokrácia 

alapintézményei minél gyorsabban kiépülhessenek. A demokrácia kiépülése és működése nemcsak azt 
jelenti, hogy működésbe lépnek a különféle szabadságjogok és formális intézmények, hanem hogy az 
egyének különféle közösségi tevékenységekben vesznek részt: csatlakoznak különféle kulturális, 
jótékonysági, önsegítő, környezetvédő szervezetekhez.  

A közösségek alkalmasak arra, hogy az emberek gyakorolják demokratikus jogaikat. A 
közösségek egyben „a hatalom alternatívái is”.4 Ez például megnyilvánulhat abban, hogy az 
önkormányzati választásokon egyre több helyi, civil kezdeményezés, mozgalom jut sikeresen helyi 
vezetői pozíciókhoz.  

A közösség hiánypótló funkciókat is ellát. A formális intézmények sokszor túlságosan merevek 
ahhoz, hogy rugalmasan reagáljanak újonnan felmerülő társadalmi igényekre, szükségletekre. Erre 
alkalmasak pld. a helyi közösségek, melyek informálisak, a helyi társadalomba beágyazottan 
hatékonyan tudnak a felmerülő igényekre válaszolni.  

A közösségek sokszor költségtakarékosan oldják meg a felmerülő problémákat. A különféle 
önszerveződő közösségek akár ingyen alkalmasak egy sor társadalmi probléma, hiány megoldására.  

 
 
Csoport és közösség 
 
Robert K. Merton amerikai szociológus megkülönbözteti a közösséget és a csoportot 

egymástól. Úgy véli, hogy a csoport egyúttal közösség is, de nem minden közösség csoport, csak az, 
amelyben a tagok egymással interakcióban állnak. Az egy közösséghez tartozó embereket bár közös 
társadalmi normák tartják egyben, sok esetben nincsen közöttük valós társadalmi interakció, így nem 
tekinthetők csoportnak.  

Heller Ágnes filozófus éppen fordítva gondolja. Szerinte a közösség magasabb rendű, mint a 
csoport. „A csoport a társadalmi interakciók legalacsonyabb, legkezdetlegesebb, legprimitívebb foka”.5 
A csoport azért is alacsonyabb rendű, mint a közösség, mert a csoporttagságot nem magunk választjuk, 
szemben a közösségi tagsággal.  

 
 
A fejlődés 
 
A fejlődést a modern társadalmakban általában összekapcsolják a gazdasági fejlődéssel. Az az 

elképzelés áll emögött, hogy ha megszüntetjük a szegénységet, akkor a különféle társadalmi 
problémák is megoldódnak. A mostani gazdasági válság is rámutat azonban arra, hogy a gazdaságot és 
gazdasági növekedést nem lehet abszolutizálni. Lehetséges, hogy a gazdasági fejlődés ellenére sem 

 
3 Uott, 40. old.  
4 Uott, 41. old.  
5 Uott, 32. old.  
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csökken a szegénység mértéke, valamint arra is több példát találunk, hogy a növekedés mellett a 
társadalmi egyenlőtlenségek is növekednek.6  

Egy ország gazdasági fejlődése tehát sok esetben az egyes emberek életében nem jelent 
egyértelműen pozitív változást.  

 
A Varga – Vercseg szerzőpáros is felveti, hogy a modern társadalom problémáinak nagy része 

nem kizárólag gazdasági természetű.  
Az Európai Unióban a fejlődés mellé általában odateszik a fenntartható jelzőt. A kérdés ez 

esetben úgy merül fel, hogy hogyan lehet ugyanannyi, vagy kevesebb természeti erőforrás 
felhasználásával a fejlődést fenntartani? Hogyan lehet olyan korszerű, természetbarát megoldásokat 
találni, melyek a fejlődést hosszú távon biztosítják?  

A fejlesztés helyi, közösségi szinten azt is jelenti, hogy a lokális közösségek erősödésével a 
mindenkori hatalom kontrollálása érdekében kiépülnek a társadalmi nyilvánosság civil keretei.  

 
 
Lokalitás, szomszédság 
 
A szomszédság a közösségfejlesztési munka egyik kulcskategóriája, hiszen a „szomszédság a 

helyi közösségi munka fizikai, de - mint viszonyrendszer – pszichikai tere is”.7  
A szomszédság magában rejti az ismerősség fogalmát, azt az érzést, hogy az emberek szükség 

esetén számíthatnak egymásra. Amiatt pedig, hogy fizikailag is közel vannak egymáshoz, közös 
problémáik, közös megoldásaik lehetnek.  

A szomszédság kifejezés az angol és német nyelvben is a közelség fogalmára vezethető vissza. 
Azok az emberek, akik a szomszédjaink, sokkal inkább elérhetőek számunkra sok esetben, mint 
barátaink, rokonaink.  

A modern várostervezésben a szomszédsági egység fogalmát használják. Ez egy olyan 
városrész, amely sajátos építészeti, gazdasági, kulturális súlyponttal rendelkezik, és határozottan 
elkülönül a többi városrésztől.  

A szomszédság jelentősége a modern társadalmi keretek között felértékelődik. Az emberek 
jelentős része ugyanis egyre több időt tölt otthonában életmódja, életkora vagy egy adott élethelyzete 
miatt. Növekszik a munkanélküliek száma, növekszik az idősek számának aránya a népességen belül, 
növekszik a korán nyugdíjazottak, valamint a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya.  

Az életképes közösségek képesek együttműködni a helyi társadalom szabályainak 
kialakításában, formálásában, helyi formális és informális szervezetek hozhatnak létre.  

 
  

 
6 Szabó-Tóth K.: A járványhelyzet értelmezési sémái. Szellem és Tudomány, 2020/2.  
7 Uott, 69. old.  
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Önkéntesség 
 
Az önkéntesség egy olyan társadalmi jelenség, amely nemcsak azt foglalja magában, hogy 

rászorulókon segítünk, hanem azt is, hogy ezáltal mi is jobban érezzük magunkat és a társadalmi 
integráció mértéke is jelentősen megnövekszik. Az önkéntes munka növeli a gyenge és erős kötések 
szerepét a társadalomban, ezáltal pedig a társas tér hálóját szövi sűrűre.  

Többféle definíciója van az önkénteségnek. A meghatározás egyik elemeként megjelenik az 
anyagi ellenszolgáltatás nélküli tevékenységvállalás.  A definíciók másik fontos eleme, hogy valaki, az 
önkéntes, idejét, energiáját, akár pénzét, eszközeit adja erkölcsi elismerésért, lekötelezettségi tőkéjért 
cserébe. A definíciók harmadik fontos eleme, hogy az önkéntesség egyfajta polgári habitus, elvárt 
viselkedés, sőt, manapság cégek, vállalatok részéről is elvárhatóan a vállalati CSR része. Végül a 
meghatározások fontos közös pontja, hogy az önkéntességet az illető szabad elhatározásából végzi, 
azaz nem kötelező jellegű.  

Régebben az önkéntesség azt jelentette, hogy egy magasabb státuszú egyén vagy csoport nyújt 
valamiféle segítséget egy hátrányt szenvedő egyénnek vagy csoportnak. Manapság inkább az terjed el, 
hogy egy egyén közreműködik civil szervezetben vagy maga hozza azt létre és a szervezeten keresztül 
fejti ki ilyen irányú tevékenységét. Motivációs hátterüket tekintve az önkéntes hátterében állhat 
érzelem, állhat érdek és állhat mind a kettő egyszerre. A szabadidős önkéntességnek három terepe 
van: önkéntes szervezetek, kereskedelmi egységek és magánklubok.  

 
 

III.  A közösségfejlesztés és az önkéntesek toborzásának eszközei, módszerei, gyakorlata 

 
 
A közösségfejlesztés és az önkéntesek toborzásának módszertana nagyon rugalmas, nincsen 

„kőbe vésve”. A közösségfejlesztő leleményességén, jártasságán, tapasztalatain múlik, hogy melyik 
módszert hogyan alkalmazza.  

 
A folyamat első fázisa mindig a helyi lakosság megszólításával és bevonásával kezdődik, majd 

a szükségletek, hiányok és lehetséges fejlesztési irányok meghatározásával folytatódik.  
A folyamat során a tenni akarók egyre szélesebb köre kerül bevonásra, és a potenciális 

partnerek meggyőzése, a velük való együttműködés irányában folytatódik a munka a problémák 
megoldása érdekében az ismeretek és képességek fejlesztésének segítségével.  

 
A fejlesztő munka fázisokra osztható, melyek a következők:  
 

1. fázis: mozgások létrehozása 
2. fázis: a helyzet feltárása 
3. fázis: a közösség véleményének, cselekvési képességének,   

  késztetéseinek feltárása – az önkéntesség lehetőségeinek száma vétele 
4. fázis: a tervezés szakasza 
5. fázis: a közösségek létrehozása, önkéntesek toborzása, közösségi projektek 

  elindítása 
6. fázis: belső és külső partnerek megkeresése, aktivizálása 
7. fázis: a munka koordinálása, összefogása 
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Az egyes fázisokról röviden:  
 

1. fázis: mozgások létrehozása 
 
Ez lényegében azt jelenti, hogy összehozzuk a helyi közösségi élet szereplőit (civileket, 

közösségeket, a helyi közélet szereplőit) és felébresztjük érdeklődésüket helyi fejlesztések iránt, 
motiváljuk őket, hogy a helyi közösségi élet aktív részeseivé váljanak.  

 
2. fázis: a helyzet feltárása 

 
A humán erőforrás feltárása tartozik ebbe a fázisba, valamint a gazdaság és az oktatás 

feltérképezése helyi szinten. Alapvetően gazdasági, társadalmi helyzetfelmérésről van szó, amelynek 
célja a jelenlegi helyzetből kiindulva a várható jövő feltérképezése is.  

 
fázis: a közösség véleményének, cselekvési képességének, késztetéseinek feltárása és az 

önkéntesség lehetőségeinek száma vétele 
A lakosság körében részlétes felmérésre van szükség annak érdekében, hogy feltérképezzük 

helyi lakosok bevonásával a fejlesztés lehetőségeit.  
 

3. fázis: a tervezés szakasza 
 
Ebben a szakaszban el kell dönteni, hogy melyek azok a cselekvések, amiket rövid-, melyek 

azok, amelyeket közép- és melyek azok, amiket hosszútávon kell megvalósítani.  
Döntéseket kell arról is hozni, hogy ezeket milyen módszerrel fogjuk megvalósítani. Ebben a 

szakaszban készülhetnek különféle térképek (pld. adott városrész fejlesztésére, vagy szociális- és egyéb 
térkép), melyről folyamatosan lehet tájékoztatni a helyi lakosokat és a bevonásukkal változtatásokat 
eszközölni rajtuk.  

 
4. fázis: a közösségek létrehozása, önkéntesek toborzása, közösségi projektek 

elindítása 
 
Önmagában az a tény, hogy a helyi közösség készít valamit közösen, már eleve közösséget 

fejleszt, hoz létre, alakít. A projekt tervezése közben tehát már közösségfejlesztés történik. Ez a 
folyamat még inkább megerősíthető azáltal, hogy önkénteseket toborzunk. Az önkéntesség eszméje, 
a civil bevonódás és elköteleződés még jobb hatással bír az elköteleződésre és bevonódásra.  

 
 

5. fázis: külső és belső partnerek megkeresése, aktivizálása 
 
A projektet, a terület fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket meg kell ismertetni a 

települési, a megyei önkormányzattal, más közösségekkel, lehetséges partnerintézményekkel és 
szervezetekkel. A feladatokat fel kell osztani a közösség tagjai között és meg kell beszélni, hogy ki 
miért és hogyan lesz felelős, ki, kikkel és hogyan tartja majd a kapcsolatot.  

 
6. fázis: A munka koordinálása, összefogása 

 
Mivel a projekt ekkorra már nagyon szerteágazó, kell egy szervezet, egy csoport, vagy egy 

ember, aki összefogja, koordinálja a munkát.  
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A közösségfejlesztő munka során az alábbi módszereket használják:  
 

– Aktivizáló módszerek 
– Helyi nyilvánosságot fejlesztő módszerek 
– Együttműködést fejlesztő módszerek 
– Gazdaságfejlesztési módszerek 

 
 
Aktivizáló módszerek 
 
Ezek a módszerek a helyi lakosok ösztönzésére, mobilizálása vonatkoznak.  
 
Az egyik ilyen módszer a helyi önszerveződő körök módszere. Ezekre már az 1970-es években is 

volt példa. Ilyenek voltak kezdetben a különféle tanulókörök, városszépítő mozgalmak, vagy manapság 
pld. a virágosító mozgalmak.  
 
 
Példa az önszerveződő körök megszerveződésére:  
Mánfai Önkéntes Segítő Hálózat8 
 

Felhívás Önkéntes Segítő Hálózat-ban való részvételre – Mánfa, 1996. (részlet) 
Tisztelt Mánfai Polgárok! 
Olyan kezdeményezéssel kapcsolatban kérem a figyelmüket, amely az Önök életére is jelentős 
hatást tehet. Kérem, olvassák el az önkéntes segítő hálózat ötletének leírását: 
A hálózat önkéntességen alapul. Bárki tagja lehet kortól, nemtől, iskolai végzettségtől függetlenül. 
A csatlakozás feltétele havi egyszeri alkalommal önkéntes segítés, munkavégzés. Ennek módja, 
helye, ideje az Önök képességeitől, időbeosztásától, hajlandóságától függ. 
A résztvevők köréből civil közösséget, esetleg egyesületet kívánunk létrehozni. 
Kérjük, jelezzék csatlakozási szándékukat! 
 
Név, foglalkozás 
Kíván-e részt venni a programban? 
Segítséget nyújtok 
Segítséget elfogadok 
Ezt a hét mely időszakában teszem 
Ide írják az ötletről alkotott véleményüket 
A család többi tagjának csatlakozási szándékai, adataik 
Köszönjük figyelmüket, tisztelettel: Schmidt Melinda közösségfejlesztő, Kovács Katalin családsegítő 

 
 

 
8 Uott, 113. old.  

http://www.skhu.eu/


 
 

 

 

10 
 

www.skhu.eu 

 
 

A másik ilyen módszer amerikai-svéd mintára az úgynevezett párbeszéd körök módszere. A 
módszer lényege a párbeszéd, vagyis az, hogy minden résztvevő szóhoz jusson, mindenki elmondhassa 
saját álláspontját és a résztvevők megpróbálják egymást megérteni. A célja az, hogy közös megoldások 
felé terelje a résztvevőket. Ennél a módszernél nincsenek vesztesek, mindenki nyerhet a közös megoldás 
segítségével.  

 
 
Harmadik lehetséges módszer az úgynevezett tankatalógus készítése. Ez a módszer abból indul 

ki, hogy mindenki tehetséges és jó valamilyen tevékenységben, mindenki hozzá tud tenni valamit a 
közösséghez. Ebben az esetben egyszerűen a következő kérdéseket tesszük fel a helyi lakosoknak:  

 

• Mit jelent önnek itt és itt élni?  

• Mit szeret ebben?  

• Min szeretne változtatni és hogyan?  
 
Az is segíthet, ha egyszerűen összeírjuk, hogy ki mit tanítana, mihez adna tanácsot, miben 

jártas, miben jó és mit tanulna?  
 

 

Példa tankatalógusra 

Közösségfejlesztés9 
(Az egyes rovatok alatt az eredeti anyagban szerepel az illető neve és címe) 
 

Tanítana Tanulna 

  

Állattenyésztés és háziállatok tenyésztése 

Állattenyésztéshez, szarvasmarha 
tenyésztéséhez tanácsot adok 
 

Háziállatok tenyésztése érdekel  
 

Állattenyésztésben tanácsot adok 
 

Állattenyésztésről szeretnék tanulni, 
olvasni, pl. sertés, csirke, nyúl. 
 

Ami a foglalkozásomat illeti (állatte-
nyésztő), szívesen segítek minden 
rászorulónak.  

 

Falutörténet 

A régi aratásokról tudnék mesélni  Többet szeretnék tudni a sváb nem-
zetiség múltjáról, népviseletéről, da-
lairól, táncairól, szerszámairól  
 

 A volt Németfalu határában létező 
földek dűlőnevei németül (svábul), a 

 
9 Uott, 117-119. old.  
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két falurész települései és egyéb tör-
ténelmi kérdések érdekelnek 
 

 A paraszti múlt eseményei, helyi ha-
gyományok, a közösségi élet elfelej-
tett formái, a falvakkal kapcsolatos 
minden visszaemlékezés érdekel. 
 

Főzés 

Bárkit szívesen megtanítok főzni – 
csoportokat is tanítok, ha helyet biz-
tosítanak 
  

Különleges étrendek receptjét 
szeretném megismerni 
 

Gyümölcsfa, – telepítés, szemzés, oltás, kezelés 

Gyümölcsfa telepítéshez tanácsot 
adok 
 

Gyümölcsfa gondozásáról szeretnék 
többet tudni, s a gyakorlatban meg-
nézni  
 

Gyümölcsfa oltásra bárkit szívesen 
megtanítok 
 
 
Gyümölcsfa oltáshoz, szemzéshez 
tanácsot adok 
 

 

Hímzés 

Hímzéshez tanácsot adok  
 
Szívesen átadom hímzési ismeretei-
met 
 

A gépi hímzés érdekel  
 
 
Madeira hímzés érdekel 
 

Japán kultúra 

A japán kultúráról ismertetést 
vállalok  
 

 

  

Kosárfonás 

A kosárfonást megtanítanám  
 

Megtanulnám a kosárfonást 
 

  

Méhészet 

Nagyon szívesen segítek a méhészet 
iránt érdeklődőknek, indulásnál meg-
segítem méhekkel  
 

A méhészkedést szeretném megta-
nulni 
 

A méhészkedni kívánóknak szívesen 
adok tanácsot 
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Szabás-varrás 

Varráshoz tanácsot adok  
 

A szabás-varrás iránt érdeklődőm 
 

  

Virágkertészet 

Rózsafák metszéséhez tanácsot adok 
 

A virágápolásról, cserjék 
gondozásáról 
 

 
 

 
Az aktivizáló módszerek között lehet még interjú készítése, helyi lakossági fórum szervezése, 

valamint a közösségi felmérés, mint gyűjtőmódszer. Ez utóbbi módszer különféle módszereket 
kombinál.  

Első lépéseként interjúkat kell készíteni a helyi lakosokkal, illetve a helyi közélet szereplőivel, 
jelentős helyi polgárokkal.  

 
Az interjúk során az alábbi kérdésekre kell kitérni:10  
 

– Milyennek látja saját települését? 
– Mit jelent számára e település polgárának lenni? 
– Mi a jó az itteni életben? 
– Mi a rossz az itteni életben? 
– Ha rajta állna, min változtatna és hogyan? 
– Vállalna-e tevőleges szerepet e problémák megoldásában? Ha igen, milyet? 
– Kit tartana arra alkalmasnak a településen, hogy bevonjuk ebbe a munkába? 
– Eljönne-e a (mondjuk) egy hét múlva rendezendő közös és nyilvános beszélgetésre, ahova minden 

beszélgetőpartnerünket meghívunk? 
 

A személyes interjúkat követően nyilvános beszélgetés következik, melyen az interjúk alapján 
levonható következtetéseket tárják a nyilvánosság elé. Közösen kezdenek el a fejlesztés lehetséges 
irányairól gondolkodni. Az ilyen nyilvános beszélgetéseken a jelenlévők megtárgyalhatják a település 
problémáit és lehetőségeit, kialakulhat egyfajta közös felelősségvállalás.  

A közösségi felmérés során lehet kérdőíves módszerrel adatokat gyűjteni.  
 
Példa kérdéssorra11 
 

 
„Hamarosan egy felmérést fogunk végezni annak érdekében, hogy feltárjuk településünk eleddig 
ismeretlen szükségleteit és megkeressük a továbblépés lehetőségeit. 
Összeállítottunk egy kérdéssort és szeretnénk megismerni az Ön elképzeléseit. Kérjük, 
mindegyiknél segítsen nekünk. 
 
1. kérdés 

 
10 Uott, 126-127. old.  
11 Uott, 138-139. old.  
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Mi a véleménye a helyi FOGLALKOZTATOTTSÁGról? 
Válasz: 
 
2. kérdés 
Mi a véleménye KÖRNYEZETÜK állapotáról? 
Válasz: 
 
3. kérdés 
Mi a véleménye a helyi IDŐS KOROSZTÁLYok helyzetéről? 
Válasz: 
 
4. kérdés 
Mi a véleménye a helyi SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEKről? 
Válasz: 
 
5. kérdés 
Mi a véleménye a helyi FIATALOK helyzetéről? 
Válasz: 
 
6. kérdés 
Mi a véleménye a helyi EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSról? 
Válasz: 
7. kérdés 
Mi a véleménye a helyi TÁRSADALMI ÉLETről? 
Válasz: 
 
8. kérdés 
Mi a véleménye a helyi ÖNKÉNTES, TÁRSADALMI AKTIVITÁSról? 
Válasz: 
 
9. kérdés 
Mi a véleménye a helyi KÖZIGAZGATÁSról, AZ ÖNKORMÁNYZATról? 
Válasz: 
 
10. kérdés 
Mi a véleménye a helyi OKTATÁSRÓL, MŰVELŐDÉSRŐL? 
Válasz: 
 
11. kérdés 
Mi a véleménye a helyi SZOLGÁLTATÁSOKról? 
Válasz: 
 
12. kérdés 
Mi a véleménye a helyi LAKÁSKÉRDÉSről? 
Válasz: 
 
13. kérdés 
Van-e a fentieken kívül mással kapcsolatos mondanivalója? 
Válasz: 
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14. kérdés 
Részt venne-e az egész település véleményét feltáró közösségi munkában? 
Válasz: 

KÖSZÖNJÜK IDEJÉT ÉS SEGÍTSÉGÉT! 

 
 

A kérdőíves felmérés során a válaszadókra vonatkozó kérdéseket is fel kell tenni, mint pld. 
életkor, foglalkozás, iskolai végzettség, mióta él a településen, stb.  

Rá lehet kérdezni a helyi identitásra, azaz például arra, hogy mi a jó és a rossz a településen, 
mit szeret vagy nem szeret benne, vagy mi az, amit egy ide érkező turistának megmutatna.  

 
Fontos része a kérdőívnek a jövőképre vonatkozó kérdés. Ennek során rá kell kérdezni arra, 

hogy milyennek szeretné látni a települést 10-20 év múlva, min lehetne változtatni, mit tudnának tenni 
a helybeliek a településért, mit tehetne a megkérdezett személyesen. A kérdőív tartalmazhat 
kérdéseket a civil társadalom és a helyi nyilvánosság működésével kapcsolatosan, valamint részletesen 
rákérdezhet az egyes szolgáltatásokra, az egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézményekkel 
való elégedettségre, a fejlesztés lehetséges területeire.  

 
A kérdőíveket nemcsak a település véleményformálóinak kell kiosztani, hanem a lakosokkal is 

ki kell töltetni, majd kiértékelni. Az értékelés alapján cselekvési tervet kell készíteni a település 
fejlesztésére vonatkozóan.  

 
 
A helyi nyilvánosságot szervező módszerek 

 
 
A helyi nyilvánosság megszervezése, erősítése, hírek indukálása és a közösség eseményeinek 

különféle médiumokban való tartása fontos eszközök a közösségfejlesztők kezében. Ilyen eszköz lehet 
például az, ha a helyi médiumokban tudatosan is segítjük a közösségi eseményekről szóló hírek 
keletkezését. 

Törekedni kell a külső kapcsolatok ápolásának keretében a helyi vonatkozású külső hírek 
gyűjtésére. Fontos a helyi információs csatornák, fórumok kiépítése, megszervezése.  

 
 
Együttműködést fejlesztő módszerek 
 
 
Ezek a módszerek elsősorban a kormányzati, a magán és a civil szektor közötti együttműködést 

segítik elő. Ezek között együttműködési- és fejlesztési terveket lehet készíteni vagy például 
megszervezni, hogy havi egy alkalommal a civilek és az önkormányzati képviselők találkozhassanak.  

Ezen  módszerek között lehetnek a nyomásgyakorlás (pld. aláírásgyűjtési akció vagy tüntetés) 
különböző technikái, vagy ülések előkészítése és levezetése, beszámolók készítése.  
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Gazdaságfejlesztő módszerek 
 
 
Forprofit és nonprofit formában olyan közösségi társaságokat lehet létrehozni, melyek a helyi 

nyersanyagokat, helyben termelt javakat tudják értékesíteni, hasznosítani.  
Az ehhez kapcsolódó módszerek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a munkanélküliség 

csökkenjen, a családi vállalkozások fellendüljenek a térségben.  
 
 

A fenti felmérő, aktiváló és közösségformáló tevékenységek végeredménye lehet a szívesség-
kör, a kaláka kör, cserekör, vagy szívességbank (LETS system - Local Exchange Trade System, vagyis 
helyi cserekereskedelmi rendszer).  
 
A továbbiakban ezekről írunk részletesebben.  
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IV. Szívességkör, kalákakör, cserekör és szívességbank fogalma, kialakításuknak módszerei 

 
 

Mindegyik rendszernek az elgondolás az alapja, hogy mindenki rendelkezik olyan tudással, 
képességekkel, amelyek segítséget jelenthetnek mások számára. Láttuk, hogy ez a gondolat képezi a 
hátteret a tankatalógus kialakításának is.  

 
Szívességkör vagy cserekör esetében a szívességek és lekötelezettségi tőkék kialakulnak és 

gazdát cserélnek akkor is, ha nincsen a rendszerben semmiféle fizetési mód. Legegyszerűbb esetben 
kialakításra kerül egy platform, egy tárháza a különféle kompetenciákkal és készségekkel bíró 
embereknek, akik ezen a platformon (virtuális vagy egyéb) megtalálják egymást és tudnak egymással 
kontaktálni. A platformra különféle igények, kívánságok is felírhatóak, megfogalmazhatóak, 
feltehetőek és ha a rendszer működőképes, érkezik ezen kívánságokra valamiféle válasz.  

A platform a kölcsönösség elvén nyugszik, azaz azon az elven, hogy mindenki jó valamiben és 
ha „A” nem is „B-nek” adja vissza a szívességet, mert „B”-nek nem arra a típusú szívességre van 
szüksége, a rendszer működőképes, mert „C”-nek viszont megadható a szívesség.  

A fizetőegység nélküli szívességi köröknek van azonban egy jelentős hátulütője, melyet a 
társadalomtudományok a” potyautas dilemma”-ként tartanak számon. Ez esetben a közjó 
megvalósulása csorbát szenved azáltal, hogy mindig vannak és lesznek olyan emberek, a potyautasok, 
akik nem járulnak hozzá a rendszer fenntartásához, de előnyeit élvezik és élvezni is akarják.  

 
Ezt küszöböli ki a szívességbank, vagy kaláka, amely a rendszerbe egyfajta fizetőeszközt iktat, 

mely fizetőeszköz szimbolikus formájú értékmérő. Lehet fabatka, vagy lehet időegység (időbank).  
 
A szívességbank lényege tehát az, hogy egy helyi közösség tagjai szívességeket cserélnek 

egymás között, azaz munkát végeznek, szolgáltatnak, adnak és kapnak, és mindezt egy értékmérő 
segítségével számolják el. Ahogyan korábban is írtuk, az egyén által adott és kapott szívességeknek 
hosszú távon ki kell egyensúlyozniuk egymást, ám nem két ember viszonylatában, hanem a közösség 
szintjén. Azaz a közvetett barter által a tagok sokféle igénye teljesülhet anélkül, hogy potyautas 
alakulhatna ki a közösségen belül.  

 
A szívességbankokban az elszámolás alapja tehát valamilyen kamatmentes pénz, amely csupán 

virtuálisan létezik, fizikai formában nem; vagy pedig a munkába befektetett idő (ún. időbank). A 
suskától a fabatkán át a talentumig sokféle elnevezést találtak már ki a hazai szívességbankokban erre 
a virtuális értékmérőre.  

 
Egy szívességbankon belül nemcsak szolgáltatást tudunk nyújtani egymásnak, hanem 

megfelelő árakat kialakítva akár magunk által előállított terméket, vagy általunk már nem használt 
tárgyakat, eszközöket.  

 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy ahhoz, hogy egy szívességbank jól működjön, legalább 50 

aktív tagra van szükség, az ideális létszám pedig néhány száz fő. A munka egy néhány fős 
szervezőcsoport megalakulását igényli annak érdekében, hogy a szerveződés zökkenőmentesebb 
legyen.  

 
A szívességbank társadalmilag sok hasznot hajthat. Elősegíthetik tárgyak újbóli felhasználását, 

segítheti a helyi termékek piacának kiszélesedését. Segítheti az emberek megélhetését, különösen 
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nyugdíjasokét, illetve az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultakét. A szívességbankok lelkileg is fontos 
hatást fejhetnek ki a hasznosság-érzés kialakításával.  

 
 

V. Közösségfejlesztés (a 60+-os célcsoport és a szakembergárda bevonása) és önkéntesek toborzása 
a projekt példáján keresztül 

 
 
Célok  
 

Jelen projekt egy szlovák-magyar együttműködés eredménye, melynek keretében a BORA 94 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség és a kassai székhelyű Via Carpatia EGTC közösen 
dolgoznak az aktív időskor támogatásán és az idősek életminőségének javításán.  

Az „ Aktív Időskor„ elnevezésű projekt keretében nemcsak Miskolcon, de Kassán is kialakításra 
kerül egy Aktív Időskor Központ. A tervek szerint mindkét megyeszékhelyen változatos oktatási-, 
egészségügyi- és sportprogramok kerülnek megszervezésre, ezzel is támogatva az aktív, tevékeny 
időskor kultúrájának megteremtését. 

2021 nyarának közepén a Központ programkínálatának megalapozását szolgáló kérdőíves 
felmérést végeztük el online és offline módon. A széleskörű igényfelmérés célja a 60 év feletti miskolci 
és megyei lakosság életmódjának, aktivitásának, esetleges szükségleteinek feltérképezése volt.  

A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. elkészít egy ún. 
„Szenior Platform”-ot , amelyen keresztül számos, a szépkorúak részére nyújtott szolgáltatás válik 
elérhetővé. A platform egy olyan weboldal lesz, amelynek segítségével az érintettek könnyű eligazodás 
mellett értékes és hasznos információkat kapnak és adnak. 

 
Kérdőíves kutatásunk eredményeképpen összeállításra kerül egy önkéntes szakértői adatbázis 

is , amely tartalmazza egyebek mellett -egészséges életmód, jogi tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, 
biztonság stb.) szakterület szerinti bontásban azokat a szakértőket, akik az adott terület specialistái  és 
az időskorúak számára önkéntes alapon előadásokat tartanak majd.  

A platform része egy olyan „Szívességbank” is, melyen keresztül a két megye szépkorú 
lakossága önkéntes alapon ajánlhatja fel segítségét a közösség vagy bármilyen szervezet számára, 
illetve elérhetőek lesznek azok az intézmények, civil szervezetek, vállalkozások, amelyek szeretnének 
időseket foglalkoztatni. Az önkéntesség abban segít, hogy az idősek aktívak maradjanak, hasznosnak 
érezzék magukat, vagy új közösségekhez csatlakozzanak. 

 
A közvetlenül nyújtott szolgáltatások mellett a projekt arra is törekszik, hogy a demográfiai 

problémák kapcsán olyan újfajta válaszok és megoldások születhessenek, melyek a 60 év felettiek aktív 
életének fenntartását és az egészségben eltöltött évek számának növelését szolgálják. Ennek 
érdekében az idősellátásban dolgozó szervezetek magyar és szlovák szereplőinek, szakembereinek 
bevonásával tapasztalatcserét lehetővé tevő határon átnyúló műhelyfoglalkozások kerülnek 
megszervezésre a közeljövőben. 
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Eljárások 
 

A projekt megvalósítása során az alábbi lépéseket valósítjuk meg, mely lépéseknek a 
módszertani hátterét jelen anyagunk tartalmazza:  

 
1. Az elsődleges és másodlagos célcsoport feltérképezése, bevonásuk előkészítése  
2. Szükségletfelmérés az elsődleges célcsoport körében 
3. Az Aktív Időskor Központ szolgáltatásainak kialakítása 
3. Szenior Platform kialakítása  
4. Önkéntes szakértői adatbázis létrehozása 
5. Szívességbank, illetve szívességhálózat kialakítása 

 
 
Módszerek 

 
Az elsődleges és másodlagos célcsoport feltérképezése, bevonásuk előkészítése  
 

A projekt elsődleges célcsoportját jelen esetben a 60+-os korosztály képezi. A munka első 
fázisában összegyűjtöttük a rájuk vonatkozó főbb elméleteket, kutatásokat annak érdekében, hogy 
nagyobb rálátásunk legyen az általuk megélt társadalmi helyzetre illetve arra, hogy milyen 
erőforrásokat és kihívásokat jelent ez a generáció a társadalom és a gazdaság számára.  

 
A munka során feltérképeztük azokat a szervezeteket, melyek segítő munkájukból fakadóan 

kapcsolatban állnak a célcsoporttal. Vagy azért, mert a 60+-os korosztály számukra is elsődleges 
célcsoport, vagy pedig azért, mert a 60+-os korosztály számukra erőforrás, azaz számolnak velük civil 
szervezeti tevékenység, vagy önkéntes munka, egyéb tevékenység során.  

Ilyen szervezetek lehetnek az idős klubok, a területi gondozószolgálatok, a korosztályt 
támogató civil, egyházi, állami szervezetek. Ugyanakkor ide tartoznak azok a szerveződések, melyek 
főképp ezt a korosztályt tömörítik, pld. Szépkorúak Akadémiája. Ide sorolhatók azok a szerveződések 
is, melyekben ez a korosztály, mint erőforrás, mint adott kompetencia birtokosa szerepel (pld. Miskolci 
Otthon segítünk Alapítvány).  
 
Szükségletfelmérés az elsődleges célcsoport körében 
 

A szükségletfelmérés eszköze az az online és offline módon kialakított kérdőív volt, melyet az 
elsődleges célcsoport tagjai töltöttek ki 2021 júliusának első két hetében.  

 
A kérdőívezés online (elsősorban facebook platformon és időseket tömörítő szervezetek 

közreműködésével levelező listájukon keresztül) illetve papír alapú formában zajlott. Kérdőívünket 
226-an töltötték ki.  

 
A kérdőív az alábbi dimenziókat mérte:  

• a kérdezett demográfiai háttere 

• a kérdezett kompetenciái, tudása, készségei 

• a kérdezett önkéntességre való hajlandósága 

• a kérdezett aktivitása, mentális jólléte, életmódja 

• a kérdezett társas hálója, kapcsolati tőkéje, szociális aktivitása 

• a kérdezett hajlandósága az Aktív Időskor Központ tervezett tevékenységei iránti 
kapcsolódáshoz 

http://www.skhu.eu/


 
 

 

 

19 
 

www.skhu.eu 

 
Az adatokat SPSS statisztikai program segítségével dolgoztuk fel és egy tanulmányban tettük 

közzé.  
 
A tanulmány fontos információkkal szolgál a kérdőívből kinyerhető adatok segítségével a 

tekintetben, hogy milyen a célcsoport szocio-demográfiai helyzete, sajátosságai, egészségi és mentális 
állapota, fizikai és szellemi aktivitása, milyen erősségekkel, kompetenciákkal, tudásokkal, készségekkel 
rendelkezik, szociális, társas értelemben aktív-e, hajlandó lenne-e kompetenciáit másokkal megosztani 
(egyfajta tankatalógust is készítettünk tehát), illetve, hogy érdeklik-e a Központ tevékenységei és főleg 
milyen tevékenységek, szolgáltatások.  

 
A kérdőív és a később bemutatásra kerülő adatkezelési nyilatkozat egyben arra is alkalmas, 

hogy megteremtse egyfajta bázisát a Központ aktivistáinak és célcsoportjának. Róluk (nyilatkozataik és 
jelentkezésük alapján) készítettünk egy előzetes adatbázist.  

 
Eredetileg azt gondoltuk, hogy a kérdőívezés az önkéntes hálózatnak is alapja lehet illetve 

megalapozhatja a szívességhálózatot is. Az előbbinek megalapozásához indirekt módon járult hozzá, 
hiszen többen megkerestek minket a kutatás alatt és jelezték, hogy szívesen csatlakoznának a 
projekthez önkéntes szakértőként. A másikhoz is indirekt módon járult hozzá úgy, hogy a tankatalógus 
kidolgozásán keresztül megalapozta a szívesség-platformot.  
 

A kérdőívünk 
 

Borsod- Abaúj -Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 
KÉRDŐÍV 

SKHU Ambassadors 
 
Tisztelt Válaszadó! 
 
A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft „ Active Ageing-
Create a crossborder team of ambassadors in order to improve the quality of life for Slovak and 
Hungary seniors” című projektjének keretében 60 éves és annál idősebb emberek körében 
felmérést végez. A felmérés célja a 60+-os megyei és miskolci lakosság életmódjának, aktivitásának, 
esetleges szükségleteinek feltérképezése. 
Kérjük, segítse projektünk megvalósítását az alábbi kérdőív kitöltésével. 
A kérdőív anonim és kitöltése önkéntes. Az adatokat összegzett statisztikai eredmények formájában 
használjuk fel.  
Dr. habil. Szabó-Tóth Kinga, kutatásvezető 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
1. Az Ön neme? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. férfi   
 2. nő 
 
2. Melyik évben született?  
 
……………………….. 
 
3. Mi a legmagasabb iskolai végzettsége? Karikázza be a megfelelő választ! 
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 1. 8 általánosnál kevesebb       
2. 8 általános        
3. szakma    
4. érettségi  
5. főiskola, egyetem 
 
4. Hányan élnek az Ön háztartásában? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. egyedül élek      
2. ketten  
3. hárman  
4. négyen   
5. négynél többen 
 
5. Gazdasági státusza jelenleg: Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. gazdaságilag aktív, teljes állású 
 2. gazdaságilag aktív, másodállású 
 3. gazdaságilag aktív, megbízási jogviszonyban 
 4. gazdaságilag nem aktív, háztartásbeli 
 5. gazdaságilag nem aktív, kizárólag nyugdíjas 
 6. nyugdíjas és emellett dolgozik 
 
6. Mi volt a legutolsó foglalkozása? 
  
……………………………………………. 
 
7. Lakóhelye? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. Miskolc 
 2. más város a megyében 
 3. más község a megyében 
 
8. Ha Miskolc a lakóhelye, akkor a város melyik részén él? Karikázza be a megfelelő választ! 
1. Belváros, Avasalja, Vologda, Jókai, Mendikás 
2. Bodótető, Bábonyibérc, Tetemvár, Bedegvölgy 
3. Martin-kertváros, Szirma 
4. Görömböly, Hejőcsaba 
5. Szentpéteri kapu, Zsarnai, Repülőtér 
6. Selyemrét, Szondi, Csorba telep 
7. Népkert, Avas társasházi rész 
8. Avasi lakótelep 
9. Egyetemváros, Ruzsin 
10. Tapolca 
11. Komlóstető, Vargahegy 
12. Győri kapu 
13. Kilián, Békeszálló 
14. Lyukó 
15. Pereces 
16. Diósgyőr, Berekalja, Majláth 
17. Bükkszentlászló, Lillafüred, Ómassa, Jávorkút 
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9. Mióta él jelenlegi lakóhelyén? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. születésemtől kezdve 
 2. …………….. évtől 
 
10. Szeret a településen élni? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. igen 
 2. nem 
 
11. Kérem, mondjon három dolgot, amit a legjobban szeret a településen, ahol él! 
 …………………………………………………….. 
 ……………………………………………………. 
 ……………………………………………………. 
12. Kérem, mondjon három dolgot, amit nem szeret/a legkevésbé szeret a településen, ahol él! 
 ……………………………………………………. 
 ……………………………………………………. 
 ……………………………………………………. 
13. Milyen gyakorisággal tölti szabadidejét az alábbi tevékenységekkel? Kérem, jelölje x-szel a 
megfelelő rubrikában! 
 
 naponta hetente havonta évente párszor soha 
televízió nézés      
rádió hallgatás      
internetezés      
sportolás      
horgászás      
olvasás      
színházba járás      
moziba járás      
összejöveteleken való részvétel      
kézműveskedés      
kertészkedés      
kirándulás      
séta      
utazás      
beszélgetés      
pihenés      
 
14. Tagja-e valamilyen klubnak, civil szervezetnek vagy sportegyesületnek, egyéb egyesületnek, 
vagy a Szépkorúak Akadémiája csoportnak? Karikázza be a megfelelő választ! 
 
1. igen: ………………………………………        (az egyesület, szervezet, csoport neve) 
2. nem 
 
15. Az alábbiakban felsoroltakat milyen mértékben ismeri, tudja? Kérem, (az iskolai jegyekhez 
hasonlóan) értékelje saját magát 1-5-ig, ahol 1 a leggyengébb, 5 a legerősebb osztályzat!  
 
idegen nyelven beszélgetni 1 2 3 4 5 
információkat szerezni az interneten 1 2 3 4 5 
barkácsolni, kétkezi munkát végezni 1 2 3 4 5 
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állatokat tenyészetni 1 2 3 4 5 
növényeket termeszteni 1 2 3 4 5 
pénzügyekkel foglalkozni (pl. biztosítás, tőzsde) 1 2 3 4 5 
vállalkozást működtetni 1 2 3 4 5 
gyerekekkel lenni, szabadidejüket megszervezni 1 2 3 4 5 
civil szervezetek munkájában részt venni 1 2 3 4 5 
táncolni 1 2 3 4 5 
rajzolni, festeni 1 2 3 4 5 
énekelni, zenélni, hangszeren játszani 1 2 3 4 5 
helyi hagyományokat ápolni 1 2 3 4 5 
sütni, (be)főzni 1 2 3 4 5 
     
A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft ennek a 
pályázatának a keretében olyan aktív, 60 éves és idősebb embereket keres, akik időnként vagy 
rendszeresen szívesen részt vállalnának olyan tevékenységek megvalósításában, amihez értenek, 
és szívesen gyakorolják azt. 
 
16. Van olyan tevékenység vagy tudás, amiben Ön is szívesen részt venne, amit Ön szívesen átadna 
másoknak, akár ellenszolgáltatás fejében? Karikázza be a megfelelő választ! 
1. van, ellenszolgáltatás ellenében (a tevékenység vagy tudástípus): ………………… 
2. van, ellenszolgáltatás nélkül (a tevékenység, tudástípus)……………………… 
3. nincs 
 
17. Ehhez hasonlóan, van esetleg olyan tevékenység, tudás, amit szívesen megtanulna a 
közeljövőben másoktól? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. van, ingyenesen: ...................................................................................   
 2. van, díjfizetés ellenében: …………………………………………….. 
   3. nincs 
  
18. Milyen közösségekbe szokott járni és milyen gyakorisággal? Kérem, tegyen x-et a megfelelő 
rubrikába! 
 
 naponta hetente havonta évente párszor soha 
olvasókörbe      
könyvtárba      
tánccsoportba      
politikai pártba/csoportba      
családi összejövetelre      
baráti összejövetelre      
sportmérkőzésre      
 
 
19. Jellemeze magát az alábbi állítások mentén! Kérem, (az iskolai jegyekhez hasonlóan) értékelje 
saját magát 1-5-ig, ahol 1 a leggyengébb, 5 a legerősebb osztályzat! 
Olyan ember vagyok, aki… 
szeretem az időmet aktívan tölteni 1 2 3 4 5 
szeretek szabadidőmben másoknak segíteni 1 2 3 4 5 
szeretek állatokkal lenni, róluk gondoskodni 1 2 3 4 5 
szeretek gyerekek társaságában lenni 1 2 3 4 5 
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szeretem a nyugalmat, a csendet 1 2 3 4 5 
szeretem a társaságot 1 2 3 4 5 
általában optimista, aki nem fél a jövőtől 1 2 3 4 5 
az idősödéssel járó esetleges nehézségeket jól veszi 1 2 3 4 5 
nem aggódik az egészségi állapota miatt  1 2 3 4 5 
úgy érzi, hogy tele van energiával 1 2 3 4 5 
úgy érzi, hogy az egészségi állapota jó 1 2 3 4 5 
 
20. Hívő embernek tartja-e magát? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. igen       
   2. nem 
 
21. Milyen gyakran jár templomba/gyülekezetbe? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. minden héten 
 2. csak ünnepnapokon 
 3. már nem járok, de régebben jártam 
   4. soha nem járok, nem is jártam 
 
22. Kérem, jelölje válaszát x-el a megfelelő rubrikában, hogy mely városi, megyei rendezvényeket 
ismeri illetve melyeken szokott részt venni! 
  
 ismeri részt szokott venni 
Kocsonyfesztivál   
Avasi Borangolás   
Avasi Kvaterka   
Cinefest, Miskolc   
Miskolci régiségvásár   
Miskolci sörfesztivál   
Miskolc Város Napja-rendezvénysorozat   
Megyenap és rendezvényei   
Megyei vásárok (ónodi, csáti, egyebek)   
Harsányi Szürkemarha Fesztivál   
Falunapok   
Búcsúk   
Mádi Furmint Ünnep   
Zempléni Fesztivál   
Tarcali Bűbájos Hétvége   
Tokaj-Hegyalja Piac   
Operafesztivál   
 
23. Van/vannak Önnek unokái? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. igen       
2. nem 
 
24. Ha van/vannak, hol él/élnek? Karikázza be a megfelelő választ! 
1. Miskolcon    
2. a megyében       
3. Budapesten    
4. máshol Magyarországon    
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5. külföldön 
 
25. Ha van/vannak, milyen rendszeresen szoktak találkozni? Karikázza be a megfelelő választ! 
 1. naponta 
 2. hetente 
 3. havonta 
 4. évente párszor 
 5. soha 
  
A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft, akinek a 
megbízásából a jelen felmérés is készül 2021 szeptemberétől egy jelenleg futó pályázata keretében 
létre kíván hozni egy úgynevezett Aktív Időskor Központot Miskolcon, ahol változatos oktatási, 
egészségügyi és sportprogramok kerülnének megvalósításra a 60 éves és annál idősebb lakosok 
számára.  
 
26. Ön eljárna-e ennek a Központnak a programjaira, eseményeire? Karikázza be a megfelelő 
választ! 
1. igen 
2. nem 
 
27. Van-e valamilyen javaslata arra vonatkozóan, hogy a Központ milyen tevékenységeket 
végezzen, milyen programokat kínáljon a 60+-os generáció számára az oktatás, a tudományos 
ismeretterjesztés, az egészségügy vagy sport terén?  
nincsen 
van, kérjük írja meg nekünk:  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Köszönjük szépen a válaszait! 
 
Amennyiben szívesen eljárna az Aktív Időskor Központ eseményeire, kérjük, olvassa el és töltse ki a 
mellékelt Adatkezelési Tájékoztatót! 
 
 

 
 
 

 
A kérdőívet Adatkezelési Tájékoztató kísérte, melyben leírtuk az adatkezelés célját illetve a 

válaszadó jelezhette, hogy szeretne-e az Aktív Időskor Központ programjairól és tevékenységeiről a 
jövőben tájékoztatást kapni.  
 
 
 

Adatkezelési Tájékoztató 
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A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 2021. szeptemberétől pályázat 
keretében létre kíván hozni egy úgynevezett Aktív Időskor Központot Miskolcon, ahol 
térítésmentesen változatos oktatási, egészségügyi és sportprogramok kerülnének megvalósításra a 
60 éves és annál idősebb lakosok számára.  
 
Szeretne-e Ön valamilyen formájában az Aktív Időskor Központ programjairól információkat kapni? 
A megfelelőt karikázza be! 
1. Igen 
2. Nem  
 
Amennyiben igen, kérjük, adja meg nevét, email címét és/vagy telefonos elérhetőségét! 
Név: …………………………………………. 
Email cím: ………………………………….. 
Telefon: …………………………………….. 
 
A fent megadott személyes adatom kezeléséhez az alábbi tájékoztatás ismeretében:  
hozzájárulok/nem járulok hozzá (a megfelelő rész aláhúzandó)  
 
  
 aláírás 
 
Tájékoztatjuk, hogy a BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság., mint adatkezelő a megadott személyes adatait az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-
vonatkozású szöveg) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján, az érintett hozzájáruló nyilatkozata 
jogcímén kezeli. 
 
Adatkezelési tájékoztató 
1. Az adatkezelő kiléte és elérhetőségei: 
BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (a cég rövidített elnevezése: BORA 94 Nonprofit Kft.) 
cégjegyzékszáma: 05-09-017021 
adószáma: 22248848-2-05 
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
telephelye és levelezési címe: 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 3. 
e-mail címe: bora94@mfu.hu 
weboldala: https://bora94.hu/web_h/ 
telefon: +36 46 612 480 
2. Az adatkezelő képviselőjének az elérhetősége: Rácz Adrienn, e-mail: 
racz.adrienn@mfu.hu; tel.: 36 70/607 2568 
3. A megadott személyes adatok tervezett kezelésének célja: az Ön, mint érintett 
tájékoztatása Aktív Időskor Központ programjairól. Az Ön e-mail címét/ telefonos elérhetőségeit 
arra fogjuk használni, hogy értesítsük a projekt keretében megvalósításra kerülő programokról, 
rendezvényekről, lehetőségekről. A projekt az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program keretében finanszírozott SKHU/1902/4.1/101 azonosítószámú SKHU 
Ambassadors projekt. 

http://www.skhu.eu/


 
 

 

 

26 
 

www.skhu.eu 

4. Az adatkezelés jogalapja: az Ön, mint érintett hozzájárulása. A személyes adat 
szolgáltatása önkéntes, az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni. 
5. A személyes adatok tárolásának időtartama: az Ön által megadott adatokat a projekt 
fenntartási idejének a végéig, azaz 2027. március 31. őrizzük meg. 
6. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
A hozzájárulás visszavonásának módja: e-mailben a racz.adrienn@mfu.hu címen.  
7. Az Ön, mint érintett joga, hogy a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújtson be.  
A felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, 
Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefonszám: +36 (1) 391-1400. 
8. Önnek, mint érintettnek joga van arra, hogy kérelmezze az adatkezelőtől (BORA 94 
Nonprofit Kft.) az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 
valamint joga van az adathordozhatósághoz, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz, 
továbbá a felügyeleti hatósággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony 
bírósági jogorvoslathoz. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel illeti meg az érintetett az 
automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos kifogáshoz jog. 
9. Az érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben joga van az 
adatkezelővel szemben az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz és joggyakorlásának 
elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, a tájékoztatáshoz és információkhoz. 
10. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy nem kívánja harmadik országba vagy 
nemzetközi szervezet részére továbbítani a személyes adatokat. 
11. Az adatkezelő biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést.  
12. Az adatszolgáltatás elmaradása következménye: az érintett nem értesül az adatkezelő 
által felajánlott programokról, annak semmilyen más lehetséges következménye nincs.  
13. Az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést nem kíván végezni. 
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Az Aktív Időskor Központ szolgáltatásainak kialakítása 
 

A Központ szolgáltatásai a Diakóniai Központban (3525 Miskolc, Palóczy u. 8.) kerülnek majd 
megvalósításra. A szolgáltatások megtervezésnél azt az elvet követtük, hogy azok igazodjanak a 
célcsoport élethelyezéhez és életkorához és szolgálja testi és lelki egészégük, aktivitásuk hosszútávú 
megőrzését. Ezeken kívül természetesen számoltunk bizonyos adottságokkal, melyeknek egy részét a 
Diakóniai Központ fizikai adottságai, másrészt a pályázati felhívás adta keretek jelentik.  

 
A szolgáltatások megtervezésekor nagymértékben építettünk az elsődleges célcsoport 

körében végzett szükségletfelmérésre, és az abban általuk felvetett tevékenységekre – lásd ehhez a 
szükségletfelmérés alapján készített tanulmányunkat.  
 
 
Szenior Platform kialakítása  
 

Már a projekt beadásakor felvettük a kapcsolatot néhány olyan érintett szervezettel (Miskolci 
Egyetem, Diakóniai Központ, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény), 
akik a megvalósítás során mint együttműködő partner szerepelnek és akik, mivel napi segítő 
kapcsolatban vannak a célcsoporttal, ismerik igényeiket, szükségleteiket, erőforrásaikat. Ők, mint 
együttműködő partnerek közreműködnek abban, hogy a Szenior Platform, azaz az a webes felület, 
melyen a projekt célcsoportját jelentő 60+-os korosztálynak nyújtott, a számukra elérhető 
szolgáltatásokat összegyűjtjük a projekt megvalósítása során, létre tudjon jönni.  

Rajtuk kívül internetes és egyéb források alapján felvesszük a kapcsolatot az összes olyan 
szervezettel, akik a célcsoporttal foglalkoznak, számukra tevékenységeket hajtanak végre. Az általuk 
nyújtott szolgáltatásokkal is folyamatos bővítésre kerül a platformunk.  

 
 

Önkéntes szakértői adatbázis létrehozása 
 

Az önkéntes szakértői adatbázis összeállításában egyrészt építünk együttműködő 
partnereinkre és az állatuk felhalmozott tudásra. Ez a tudás és tapasztalat képezi egyrészt tehát az 
önkéntes szakértői adatbázist, belőlük verbuválódik első körben ez a szakértői csapat.  

Másodsorban a szükségletfelmérés során az online platformon formálisan és informálisan is 
elértük a potenciális szakértői kört. Informálisan többen jelezték, hogy csatlakoznánk hozzánk 
valamilyen módon, formálisan pedig a kérdőíves megkeresés során jelezhették ezt a szándékukat – 
vagyis azt, hogy szívesen kapnának információt a központ tevékenyégeiről.  

Ezeket az embereket a Központ elindulásakor megkeressük ismételten és egy fókuszcsoportos 
interjú, beszélgetés keretében tájékoztatjuk őket az önkéntes szakértői adatbázisba való bekerülés 
lehetőségeiről.  

Úgy véljük, hogy ehhez mindenképpen szükséges egy velük való személyes találkozás és 
beszélgetés, mivel így kellő tájékozódást követően tudnak döntést hozni az adatbázisba való bekerülést 
illetően.  A folyamat az önkéntességen alapul. Az önkéntességet, mint eszmét és mint módszertant 
(hiszen van kialakult gyakorlata és módszertana) a Központ eseményein terjeszteni fogjuk.  
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Szívességbank, illetve szívességhálózat kialakítása 
 

A szívességbankról részletesen írtunk korábban. Úgy véljük, hogy a projekt futamideje alatt egy 
szívességhálózat alapjait tudjuk megteremteni, amiből a későbbiekben akár szívességbank is lehet, 
melyben valamiféle értékmérő eszköz is bevonásra kerül. Tekintettel azonban arra, hogy a projektet 
egy év alatt kell megvalósítani, ezalatt az idő alatt webes felületen ennek feltételeit tudjuk 
megteremteni az alábbi lépéseken keresztül:  

 

• a szükségletfelmérés részeként készíttetünk egyfajta tankatalógust, mely azon alapul, 
hogy ki, milyen szolgáltatásokat, vagy tevékenységeket végezne el önként vagy fizetség 
ellenében másoknak. Ezeket részletesen felmértük, mely felmérés részletes 
betekintést az a célcsoport kompetenciáiba és erősségeibe.  

• Másrészről a Központ alkalmain részletesen ismertetni fogjuk a szívességplatform 
lényegét – így építgetve a webes adatbázist és felületet.  

• Harmadrészt a felületen magán is lehetőséget adunk a folyamatos bekapcsolódásra. 
 

A szívességplatform így alakítható ki egy év alatt, majd pedig önállóan tud működni azáltal, 
hogy megtalálják ezen a felületen egymást elérhetőséggel és tevékenység-, valamint kompetencia-
leírásokkal a potenciális „szolgáltatók” és „ügyfelek” – akik a dolog természetéből adódóan maguk is 
válhatnak „szolgáltatóvá” is alkalmasint. 

A szívességplatform is az önkéntesség eszméjén alapul, mely eszmét és gyakorlatot, mint 
fentebb írtuk, a Központ rendezvényein is tudjuk terjeszteni.  
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