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Önkéntességmenedzsment és életpályaépítés a
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnál
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság önkéntes munkán és társadalmi szolgálaton
keresztüli tanulást biztosít középiskolát végzett fiatalok számára, a tudatos pályaválasztás
megalapozása érdekében. A közösségi (EU-s) támogatásból megvalósított program keretében
használható tudást és képzettséget szerezhetnek, miközben önkéntes munkájukkal szociális,
egészségügyi és kulturális közfeladatot ellátó szervezetek munkájába kapcsolódhatnak be.
A projekt keretében kialakításra került egy olyan rendszer, amely lehetőséget biztosit arra, hogy
felelősségteljesen megalapozzák pályaválasztási terveiket (Gap year). 150 támogatott fiatal
ingyenes képzési programban vehet részt, melynek eredményeként nyelvvizsgát, jogosítványt,
OKJ-s képzettséget, munkaerőpiaci, jogi és gazdasági ismereteket szerezhet. Egészségügyi
alkalmassági vizsgálatot követően, személyes tanácsadó segíti a résztvevő fiatal szakmai
fejlődését, jövőképének alakulását, öngondoskodásra való képességét, tudatos életvitelének
kialakulását, kompetenciafejlesztő tréningeken, pályaválasztással, karriertervezéssel kapcsolatos
tanácsadás, mentorációs folyamat keretében.
A tanulási folyamat mellett a fiatalok minimum fél évig, maximum 1 évig, havonta heti 20 óra
időtartamban önkéntes feladatokat látnak el a közreműködő partnerintézmények valamelyikénél,
aminek során betekintést nyerhetnek a munka világába. Az önkéntes egészségügyi szolgáltatási
járulékuk megfizetéséről a projektgazda gondoskodik.
A képzési program elemei:





Angol és német nyelvtanfolyamok - csoportbontásban megvalósuló képzések, melyek szintje
igazodik a résztvevők igényéhez. A tanfolyamok időtartama: 60 óra/félév, záróvizsgával

zárulnak.
Autóvezetői elméleti és gyakorlati tanfolyam, B típusú jogosítvány megszerzésével zárul.
A különböző szakmaterületeken kínált OKJ-s képzések választási lehetőséget biztosítanak a
résztvevőknek. A tervezett képzések:
o bérügyintéző

o
o
o
o
o

pénzügyi ügyintéző
raktáros
targoncavezető
házi időszakos gyermekgondozó
kulturális rendezvényszervező

A képzés elvégzésével és a vizsga sikeres letételével államilag elismert végzettséget szerezhetnek
a választott szakterületen. (Minden résztvevő számára egy képzés elvégzése biztosított.)
A felkészítési program területei:





Munkavédelmi oktatás, jogi és egészségügyi tájékoztatás után, a fiatalok önkéntes
munkára felkészítő képzésen vesznek részt. A partnerszervezetek képviselői is
felkészítést kapnak, így az önkénteseink „védett” környezetbe kerülnek.
Félévente egy-egy bentlakásos műhelymunka és egy tanulmányút is szerepel a
tevékenységek között, melyek a tapasztalatszerzést segítik.

A támogató környezet kialakítását a
 mentálhigiénés felkészítés, a pályaorientációs tanácsadás, a mentoraink által bonyolított
egyénre szabott egyéni foglalkozások, valamint a rekreációs tevékenységek képezik.
A programban való részvétel feltétele, hogy a kezdés időpontjára a fiatal középfokú vagy
középiskolai végzettséggel rendelkezzen.
Részvételük időtartama: fél/egy év. (Féléves önkéntességi szerződés, amely egyszer
meghosszabbítható.)
A program maximum heti 3 nap elfoglaltságot jelent (Önkéntes munka + tanulás.) Ezt kiegészíthetik az
egyéni felkészítés alkalmai (pályaorientációs tanácsadás, autóvezetési gyakorlat.)

További információ:
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