
1. Milyen előnyöket látsz az önkéntes munkában? 

- fejleszti az empátiát és érzékenyíti az önkéntest a társadalom rászorulóbb rétegei iránt – 37,3% 

- tapasztalatokat szerezhetek több területen – 47,5% 

- referenciát kaphatok hosszú távú önkénteskedés után – 33,9% 

- kapcsolatokat építhetek és új embereket ismerhetek meg – 50,8% 

- simán menő segíteni – 15,3% 

Értékelés: Megfigyelhető, hogy a kérdés esetében több válasz megjelölésekor a két legmagasabb 

százalékot a tapasztalt szerzés és a kapcsolatépítés mutatja. Az önkéntes tevékenység végzése után 

kapható referencia csak 33,9%ban mozgatta meg a fiatalok fantáziáját. 

2. Hogyan gondolsz az önkéntes munkát végzőkre? 

- menők – 6,8% 

- elkötelezett emberek, akik érzékenyek a rászoruló rétegek felé – 40,7% 

- emberek akik unatkoznak – 30,5% 

- felelősségteljes emberek, akik tervezik az életüket – 35,6% 

- nem gondolok rájuk – 22% 

Értékelés: A fiatalok túlnyomó többsége, 40,7%a úgy gondolja, hogy az önkéntesek továbbra is 

elkötelezett emberek akik érzékenyek a rászoruló rétegek felé. Elszomorító azonban, hogy vannak 

olyan fiatalok akik 22%ban „nem gondolnak rájuk” . 

3. Korábban végeztél már önkéntes tevékenységet? 

 

Értékelés: A fiatalok nagyobb százaléka, 54,2% már végzett korábban önkéntes tevékenységet, 

azonban nem vonhatunk le messzemenő következtetést, mert a kutatási további kérdéseiből is 

kiderül, hogy az Önkéntesség és az Iskolai Közösségi Szolgálat fogalma alapvetően keveredik a 

fiatalok fejében 

 



4. Jelenleg vállalsz önkéntességet valahol? 

 

Értékelés: Elszomorító adat azonban, hogy a válaszadó fiatalok 76,3%-a a kérdőív kitöltésének 

időpontjában éppen semmilyen önkéntes tevékenységben nem vettek részt, ezen a jövőben minden 

felelős civil szervezetnek érdemes dolgoznia 

5. Véleményed szerint fogsz még a jövőben önkéntes munkát végezni? 

 

Értékelés: Megnyugtató, hogy a fiatalok 54,2%a gondolja úgy hogy a jövőben szeretne önkéntes 

munkát végezni, azonban itt is megtévesztő lehetnek az adatok az IKSZ tevékenység keverése 

kapcsán 

6. Milyen változtatásokat hajtanál végre az önkéntességgel kapcsolatban? 

Az alábbi típusú válaszok érkeztek a kérdésre:  

- semmit  

- vegyék komolyan az önkénteseket 

- nagyobb társadalmi elismerést vívnék ki az önkénteseknek, ha megtehetném 

- izgalmasabb programokat kínálhatnának fel 

- töröljék el az 50 órát mert szar 

- elérhetőbbé tenném 



Értékelés: Sajnos a válaszok nagyon nagy százalékában a „töröljék el az 50 órát” különböző formái 

voltak megfigyelhetőek ami újfent azt mutatja, hogy nagyon nagy a káosz a fiatalok fejében. 

Természetesen sok pozitív válasz is érkezett, mint akár az hogy „vegyék komolyan az önkénteseket” 

vagy hogy „nagyobb társadalmi elérismerése legyen” 

7. Szerinted kellően népszerű az önkéntes munka Magyarországon? 

 

Értékelés: A válaszadók túlnyomó többsége szerint ma Magyarországon nem elég népszerű az 

önkéntes munka 

8. Szerinted szükség lenne az önkéntes munka népszerűségének és elfogadottságának a 

fejlesztésére? 

 

Értékelés: Itt is jól megfigyelhető, hogy a válaszadók többsége szerint azért népszerűsítésre lenne 

szükség 

9. Te hogy tennéd vonzóbbá az önkéntes munka lehetőségét? 

- sehogy 

- minek? 

- plusz pontokkal felvételin 

- eltörölném 

- megfelelő környezetet biztosítanék hozzá, és megpróbálnék szélesebb körű lehetőségeket adni, 

hogy mindenki megtalálja azt, ami számára a legmegfelelőbb 



Értékelés: Sok esetben a fiatalok valószínűsíthető lustasága miatt a „sehogy” válasz volt a 

legegyszerűbb megoldás, azonban érkeztek olyan izgalmas felvetések mint az egyetemi plusz pont, 

érdemes lenne talán ebbe az irányba folytatni a fejlesztést a „kötelező” elemek helyett 

10. Mit gondolsz az Önkéntes Pontokról és azok működéséről? 

 

Értékelés: Talán az egyik legszomorúbb adat az egész kutatás eredményéből, hogy a fiatalok 74,6%a 

jelölte be azt az opciót hogy nem hallott még az Önkéntes Pontokról és azok tevékenységéről. 

Elszomorító, hogy az egész Országban megvalósuló hálózati pontok kiemelkedő tevékenysége mégse 

érte el a célját … 

11. Mi az, amit megváltoztatnál az Önkéntes Pontok munkájával kapcsolatban? 

- semmit, így jó ahogy van – 44,1% 

- több népszerüsítő programot kéne csináljanak – 35,6% 

- iskolai előadásokra lenne szükség, ahol bemutatják a működésüket -22% 

- szükség lenne egy interaktív weboldalra – 22% 

Értékelés: Jól megfigyelhető, hogy ebben a kérdésben kiemelkedő többséggel azt jelölték a fiatalok, 

hogy nem változtatnának az Önkéntes Pontokkal kapcsolatban semmit, miközben amúgy nem is 

tudják mi az (előző kérdés) 

12. Figyelemmel kíséred az önkéntességgel kapcsolatos hirdetéseket, információkat? 

 



Értékelés: A többség azt a választ választotta, hogy nem kíséri figyelemmel az önkéntes 

lehetőségeket, információkat, ezért érdemes majd elgondolkozni, hogyan lehetne vonzóbbá tenni a 

lehetőségek népszerűsítését  

13. Milyen információkat osszunk meg veled a FIT Klub (Fiatal Tehetségek Klubja) facebook 

oldalán? 

- önkéntes programok – 44,1%  

- pályázatok – 32,2% 

- tehetségfejlesztő programok – 28,8% 

- szabadidős programok -47,5% 

- pályaválasztási információk – 20,3% 

- szervezett CÉGLÁTOGATÁSOK – 16,9% 

- környezetvédelmi technikák – 25,4% 

- emberjogi infók – 13,6% 

- kedvezményes akciók – 33,9% 

Értékelés: Ebben az esetben is több válasz megjelölése is lehetséges volt, de jól megfigyelhető, hogy 

a szabadidős programok és a kedvezményes akciók nagyon érdeklik a fiatalokat 

14. Tehetségesnek tartod magad? 

 

Értékelés: A fiatalok túlnyomó többsége tehetségesnek tartja magát  

15. Ha az előző válaszra igent nyomtál, miben vagy tehetséges? 

- művészet  - 23,4% 

- sport -31,9% 

- reál ismeretek – 10,6% 



- humán ismeretek – 25,5% 

- szervezés – 34% 

- kapcsolatépítés – 21,3% 

Értékelés: Két kiemelkedő területet jelöltek meg a fiatalok, a sport és a szervezés területét, ezekben a 

tevékenységekben érzik magukat kiemelkedően tehetségesnek  

16. Mivel foglalkozol szabadidődben? 

Értékelés: a fiatalok 62,7%a jelölte hogy szabadidejében netezik. A százalék magasságán meg sem 

lepődhetünk a 21. században, azonban a legalacsonyabb százalékot az „önkéntes munkát vállalok” 

válasz kapta 10,2%al 

17. Havonta mennyi pénzből gazdálkodsz? 

 

Értékelés: A fiatalok túlnyomó többsége 15.000 Ft vagy annál több pénzből gazdálkodik havonta  

18. Mire fordítod a pénzed? 

- étkezés – 32,2% 

- shoppingolás – 44,1% 

- közlekedés – 25,4% 

- utazás – 20,3% 

- külön órák – 8,5% 

- szórakozás – 50,8% 

- hobbimra -23,75 

- gyűjtöm a pénzemet  - 23,7% 



Értékelés: Ebben az esetben is több válasz megjelölése is lehetséges volt, kiemelkedő többséggel a 

szórakozást jelölték meg a fiatalok. A második legnagyobb százalékot 44,1% ot a shoppingolás kapta 

19. Mennyire érzed magad boldognak és elégedettnek? 

Értékelés: a fiatalok ebben az esetben 1-5 ig terjedő skálán jelölhették mennyire érzik magukat 

boldognak. Szerencsére a túlnyomó többség 50,8% a legboldogabbnak jelölte a válaszát. A második 

legnagyobb százalék is pozitív képet fest, hiszen 33,9% a 4-es lehetőséget jelölte meg, így ők is 

boldognak érzik magukat.  

20. Kerültél már kapcsolatba civil szervezetekkel? 

 

Értékelés: A fiatalok túlnyomó többsége szerencsére találkozott már élete során civil szervezettel, de 

azért van mit fejleszteni az adatok láttán  

21. Te hogy fogalmaznád meg a társadalmi felelősségvállalás lényegét? 

- nem tudom mi az 

- önkéntesség 

- mindenki felelős mindenki iránt 

- szemétszedés 

Értékelés: Jól láthatóan a fiatalok 90%a nem tudja mi az a társadalmi felelősségvállalás 

 


