
 

 

 

 

 
Apróságok a helyi fiatalokkal való találkozáshoz 

 

 

 

 

Bemutatja: 

KANDIKÓ Rita 

Zalaegerszeg, 2019. május 15. 

Magyar Népművelők Egyesülete 
XXXVI. Országos Vándorgyűlése 



Mottó: 
„ Amit teszek csak 

egy csepp a 

tengerben, de e 

csepp nélkül 

sekélyebb lenne a 

tenger.” 
Teréz Anya 



Első lépések 

• Nagyvázsony rövid 
bemutatása 

• Teleház és a fiatalok szerepe 

• a Fekete Sereg 2002 óta 
nemzetközi kapcsolatok 

• Apróságok… 

 



• Nagyvázsony rövid 
bemutatása 

 . 

1800 fő 



Vándorlásunk helyszínei: 

1997 

2010 

2012 -2015 

2015 





Egyesületünk a számok tükrében 

• 22 éve működünk 

• 194 nyertes pályázat  

• 596 MFt 

• 23 főnek teremtett főállást 

• 4 kulturális közfoglalkozatott 

• 131 EVS önkéntes 20 országból élt nálunk 

• 181 magyar fiatal volt 30 országba önkéntes 



Tele (Ifjúsági) ház 

• 1999 óta van egy hely ahova be lehet jönni nyitva 

tart 20 éve (!), meleg tea és zsíroskenyér is van 

(Teleház, Tanoda...) 

• Nem szervezünk szakköröket 

• Mindig van 1-2 ifjúságsegítő aki várja és 

MEGHALLGATJA a gyerekeket, fiatalokat 

• Fontos, hogy legyen 

     „átjáróház”, BABEL 

     jöjjenek az impulzusok, 

     ingerek!! 

• Mindig van önkéntes 

 



Önkéntesség a Seregnél 

• Legyen helyből is önkéntes 

• 10 év Teleházba járás után lett önkéntes 

• Adunk értékes munkát, majd visszajelzést 

• Kapunk új energiát, színt 

• Érdemes időt szánni – megtérül 

• Tartjuk a kapcsolatot 

• Munkatapasztalat 

• Rendszeresség 

 

 



Ifjúságsegítők 

EVS 

önkéntesek  

szerepe 



Ifjúsági Garancia Program 



Kulturális Közfoglalkoztatás  



Fiatalok nemzetközi 

tapasztalatai 

• Számos lehetőséget 

kapnak 

• Nem mindig élünk az 

általuk összegyűjtött 

tapasztalatokkal 

• Helyi önkéntes munkában 

tapasztalatok beépítése 

• Újabb lehetőségek 

felkínálása, újabb 

programok generálása 

• Település népszerűsítése 

fiatalosan, fiatalokkal 

 



Ifjúsági Központ + 

önkéntesség = munkahely?! 

• Formális tanulás 

• elmélet 

• Nem formális tanulás 

• szakmai gyakorlat 

• Nyelvtudás 

• Alternatív munka 

lehetőség 

• Van idő kitalálni 

önmagát 

• Világot lát vagy  jön el 

hozzá 

 





Önkénteseinktől 

tanultam: 

• Hallgassuk meg őket… Ők vajon mit is 

akarnak? NE MI mondjuk meg mi nekik a jó!! 

• Segítsük, céljaik elérésében nem biztos, hogy 

szavakkal, hanem tevékenységgel, közös 

munkával 

• Testbeszéd szerepe (fontos a hallgatás, 

megfigyelés) 

• Bízzunk bennük!! 

 



Megért - megérint 

 
www.fekete-sereg.hu 

Egy like nekünk is a Facebook-n ;-)? 

Tel.: + 36 30 423 97 37 

E-mail: karita@fekete-sereg.hu 


