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1. A szervezet adatai
Név
Székehely
Levelezési cím
Telefon
Fax
Internet

EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány
2484 Gárdony, Lehel út 84.
2483 Gárdony, Móricz Zs. u. 2.
+36-22-780-476
+36-22-780-476
www.egeszsegdokk.hu

E-mail
Hivatalos
képviselő
Kapcsolattartó
Kapcsolattartó
elérhetősége
A
szervezet
tevékenységi
területe
A
szervezet
tevékenységi
hatóköre
Éves
bevétele,
annak forrásai
Fizetett
alkalmazottak
száma száma
Önkéntesek
száma
A
szervezet
profilja

info@egeszsegdokk.hu
Balcsik-Tamás Zsolt
Fehér Beáta
+36-20-928-4580
szenvedélybeteg ellátás

országos

47.041.344
12

100
drogprevenció, szenvedélybeteg ellátás
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2. A szervezet önkéntes programja
a. Az önkéntes program neve: „Önkéntesség újratöltve”
b. Az önkéntes program időtartama: 2012.12.01 – 2013.11.30.
c. Rövid tartalma, célkitűzései (miért, milyen helyi igényekre, szükségletekre alapozva
valósította meg a programot a szervezet):

Az Egészségdokk Közhasznú Alapítvány projektjének célja a felnőtt lakosság
önkéntességre való hajlandóságának növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése.
Célunk továbbá a civil szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények
szociális, egészségügy és oktatás területén biztosított szolgáltatási kapacitásának fejlesztése
önkéntesek bevonásával, önkéntesek közvetítésével.
A válság kezdete óta megnőtt a térség problémákkal küzdő csoportjainak száma, s ennek
kezelésére sem önkormányzati, sem civil szereplők nem tudtak humán erőforrást mozgósítani.
Az elmúlt évek tudatos munkájával jelen projektben is velünk dolgozó egyházi, intézményi,
önkormányzati és civil partnereink öt területet határoztak meg (patrónus-rendszer, családi
tudástár, barát a házhoz, party service, rejtett érték hálózat), melyek megoldásra várnak. Ezzel
párhuzamosan a megyei önkéntes centrum kialakításakor kiderült, a rendszerszerűen
szervezett önkéntes munka erre megoldást jelenthet.
Alapítványunk kezdetektől önkéntesek bevonásával végzi munkáját. Jelen projektben

d. Az önkéntes program megvalósítása (főbb lépésekre kérjük térjen ki: önkéntesek
toborzása, kiválasztása, felkészítése, elismerése, önkéntesek feladatai az adott
programban, szerződéskötés az önkéntessel, szerződéskötés önkormányzattal,
vállalatokkal egyéb civil szervezettel; önkéntesekkel történő kapcsolattartás, helyi
mentor szerepe, kiválasztása, felelőssége)

A projekt kezdetekor felvettük a kapcsolatot a térségben működő egészségügyi-, szociális- és
oktatási intézményekkel, szervezetekkel, valamint az önkormányzatokkal. Az igényfelmérésre
építve kidolgoztuk a részletes szakmai- és ütemtervet.
Együttműködést kötöttünk több intézménnyel, szervezettel: Chernel István Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Magyar Református
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Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthona, Kápolnásnyéki
Református Egyházközség), valamint a Fejér Megyei Önkéntes Centummal.
A projekt tervezéskor megkötöttük az együttműködést Gárdony Város Önkormányzatával.
További 5 önkormányzat vállalt együttműködést projektünkkel, amely a fenntartás időszakára
is kiterjed (Gárdony, Pákozd, Ercsi, Ráckeresztúr, Zámoly, Velence)
Az önkéntesek toborzása a programban folyamatosan történt. Szóróanyagokon, honlapunkon,
a helyi újságban és az együttműködő szervezeteken keresztül toboroztunk önkénteseket. Több
tájékoztató napot tartottunk a gárdonyi Nemzedékek Házában. Hatékonybank bizonyult a
meglévő önkéntesek bevonása, akik hitelesen közvetítve küldetésünket, sokakat vontak be
programjainkba.
Május 3-án a agárdi Hal-, Vad- és Pálinkafesztivál nyújtott lehetőséget a nyitórendezvényünk
megtartásához, ahol 3 napon keresztül egy programsátorban tudtuk népszerűsíteni
projektünket a helyi lakosság körében. A nagy nyilvánosságnak köszönhetően a rendezvényen
is számos önkéntest toboroztunk.
Az önkéntesek kiválasztásában a szakmai vezető, az önkéntes koordinátor(ok) és a mentor is
részt vett. A kiválasztásnál fontos szempont volt a jelentkező motivációinak, készségeinek
feltérképezése. Mivel több tevékenységi terület közül választhattak a jelentkezők, valamint az
önkéntes programba alkalomszerűen és rendszeresen is be lehetett kapcsolódni, így 7 fő
kivételével minden szerződött önkéntes részt is vett a megvalósításban. Így összesen 100 fő
önkéntessel dolgoztunk a projekt ideje alatt.
Az önkéntesek felkészítése egyénileg és csoportosan történt.
A felkészítés kiterjedt az önkéntesek jogainak, kötelezettségeinek ismertetésre, a szerződési
feltételek bemutatására. A felkészítés során részletes információt kaptak az elvégzendő
tevékenységről, ami a szakmai alapismeretek bővítését is jelentette. Mivel programjaink más
emberek segítésére koncentráltak, ezért a felkészítés során törekedtünk a kommunikációs
készségek fejlesztésére, valamint a segítő beszélgetés technikáinak átadására.
A felkészítésben nagy segítséget jelentettek az Önkéntes Központ Alapítvány szakmai
segédletei.
Csoportosan zajló felkészítések:
1.
2.
3.
4.

Patrónus program
Party Service
Rejtett érték
Az én projektem

Egyéni felkészítésben minden önkéntes részt vett, a csoportos felkészítésen összesen 49 fő
vett részt.
A 2-2 napos felkészítések után az önkénteseknek rendszeres segítséget, támogatást nyújtott a
szakmai vezető, az önkéntes koordinátor és a mentor.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0050

A fogadószervezeteket egyenként kerestük fel. Felkészítésük egyénileg zajlott, amely 1-1, az
önkénteseket koordináló munkatárs felkészítését jelentette. A csoportos felkészítésre – idő
hiányra hivatkozva – nem igazán tartottak igényt, így csoportos felkészítésre 1 alkalommal
került sor. A 2 napos rendezvényen fogadószervezetek nem mutattak túl nagy érdeklődést,
mindössze 3 szervezet képviseltette magát.
Megvalósított önkéntes programjaink:
1. Barát a házhoz szolgáltatás:
A rászoruló családok segítése hivatali ügyintézésben, házkörüli munkában.
A barát a házhoz programunkban több rászoruló –
többnyire idős, beteg – embernek nyújtottak segítséget
önkénteseink a ház körüli teendőkben. Többnyire kerti
munkákban, festésben, kisebb szerelésekben és a
bevásárlásban kértek segítséget. A célcsoport elérésében,
az igények összegyűjtésében a Református Egyház
segített.
Több intézmény, szervezet is jelezte igényét pakolásban,
szállításban, festésben, ahová szintén közvetítettünk
önkénteseket. Így került kifestésre az Alapítványunk
által működtetett szenvedélybetegek nappali ellátását
végző „Dokk” szobáinak kifestésére.
Ősszel elindítottunk egy adománygyűjtő programot, ahol
nagycsaládosoknak, hajléktalanoknak, rászorulóknak
gyűjtöttünk adományokat. Önkénteseink saját ismeretségi körükben adománygyűjtést
szerveztek, megszervezték azok begyűjtését, szortírozását, valamint a rászorulóknak való
eljuttatását. Sokan jutottak így ruhához, konyhai eszközökhöz, bútorokhoz,
gyermekjátékokhoz.

2. Patrónus – rendszer:
Gyermekvédelemből kilépők hosszú távú személyes támogatása.
Az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon lakóinak 10
fő önkéntes segített rendszeresen. Az önkéntesek főiskolai hallgatók, akik heti 1 alkalommal
segítettek az otthonban élő fiatalok tehetséggondozásában, életvezetésében.
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3. Party Service:
Szórakozóhelyeken ártalomcsökkentő tevékenység alternatív szabadidős programok
biztosításával, tanácsadással a drog és alkoholproblémák megelőzésére, csökkentésére.
Party Service programot a agárdi Hal-, Vad- és
Pálinkafesztiválon valósítottunk meg először 2
napon. Az önkéntesek feladata volt a fesztiválon
megfordulók megszólítása. A fesztiválozóknak
információt
nyújtottak
Alapítványunk
szolgáltatásairól,
valamint
önkéntes
programjainkról is. A programsátorba betérőkkel
drogtotót töltettek ki, valamint különböző logikai,
kommunikációs játékokat játszottak.
Önkénteseink részt vállaltak a közszereplésben is, 2
énekes fellépőnk szerepelt a kisszínpadon,
Kubisziny Viktor pedig önkéntesként vállalta a
szóló
történetének
szenvedélybetegségéről
elmesélését a nagyközönségnek, valamint 2
tűzzsonglőr lány tartott bemutatót.
A projektben több leállt szenvedélybeteg is
önkénteskedett,
a
KIMM
Ráckeresztúri
Drogrehabilitációs Otthona jóvoltából.
A program munkatársai több esetben tanácsadást folytattak a segítséget kérőkkel.

A nyár folyamán a MésziSTOCK fesztiválon szintén 2 napon biztosítottuk a Party Service
szolgáltatást önkéntesek segítségével. A fesztiválón – jellegéből adódóan- sokkal több
kontaktra került sor a célcsoporttal. A fesztivál
célközönsége a székesfehérvári és környéki –
így a Velencei-tó környéki – fiatalok, főként a
középiskolás és egyetemista korosztály.
111-en keresték fel sátrunkat, töltöttek
drogtotót, és kértek tanácsot, segítséget
drogproblémákkal kapcsolatban. Napközben
önismereti- csapatépítő- és logikai játékokat
játszottunk.
A
betérőknek
ásványvizet,
vitaminokat, kekszet és óvszert biztosítottunk.
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4. Rejtett érték hálózat:
Hátrányos helyzetű fiatalok önképző köre és tehetséggondozó klubja.
8 hónapon keresztül heti 1 alkalommal a „Dokk”
szenvedélybeteg
nappali
ellátást
végző
intézményünkben szerveztünk tehetséggondozó
foglalkozásokat a droghasználó fiataloknak
önkéntesek vezetésével. Az alkalmak az ellátottak
igényeire épültek, így volt gitártanítás, bábkészítés,
tűzzsonglőrködés, cukrászati bemutató, stb.
A kliensek nagy örömmel fogadták az
önkénteseket, szívesen vettek részt a színes
programokon.

5. Családi tudásfészek:
Nyolc családi hétvége anyagi nehézségekkel küzdő családok önmenedzselésének segítése,
egészséges helyi ételek készítése, energiahatékonyság, családi költségvetés, ökoháztartás,
konyhakert területeken.
A családi tudásfészek programunkban 8 alkalommal valósítottunk meg környezettudatos
információbővítő rendezvényt.
• főzési tanácsadás hátrányos helyzetű
családoknak - Csiribpuszta
• főzési tanácsadás hátrányos helyzetű,
droghasználó fiataloknak - Dokk
• 4 alkalom: ruhacsere, szelektív hulladék
újrahasznosítása,
játékkészítés
Csiribpuszta
• 2 alkalom: játékok újrahasznosított
hulladékból
–
Hal-,
Vadés
Pálinkafesztivál
• baba-mama ruhacsere, játékkészítés –
Nemzedékek Háza
• Halloween szelektív hulladékból – Dokk
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6. Az én projektem:
Az önkéntesek által önállóan megvalósított
programok, ahol az önkéntesek tervezték,
szervezték és bonyolították a programot.
A projekt végén több önkéntesünk önállóan
valósított meg tevékenységet, amihez mi
csak eszközökkel, élelmiszerrel járultunk
hozzá.
• Csiribpusztán az utolsó családi
napot az ott élő 5 önkéntes tervezte
meg. Ők szerveztek be további
önkénteseket a megvalósításhoz. Az
eszközök és az élelmiszer beszerzést
is ők maguk vállalták.
•

A barát a házhoz programelemben adománygyűjtést vállat 1 önkéntes, aki saját
ismeretségi körében meghirdette a programot, további önkénteseket toborzott.
Megszervezte az adományok összegyűjtését, szelektálását, valamint eljuttatását a
célcsoporthoz.

A projektben rendszeresen dolgozó önkénteseknek elismerő oklevelet adtunk át munkájuk
elismerése képpen. Egy közös rendezvény keretében egy kis záróünnepségre került sor, ahol
kiosztottuk az okleveleket.

e. Az önkéntes program megvalósítása során felmerült kockázatok, és azok kezelésére
tett intézkedések

Az első kockázatként az együttműködő szervezetek bevonása került azonosításra. A
tervezettnél több energiát kellett fektetnünk az intézmények, szervezetek motiválására.
Többen visszamondták az együttműködést, amikor nyilvánvalóvá vált számukra, hogy az
önkéntesek fogadása adminisztrációs terhet is ró rájuk, szerződések aláírását is jelenti. Többen
ódzkodtak attól, hogy bejelentsék a szervezetet az illetékes minisztériumhoz, mint
önkénteseket fogadó szervezet. Aggályosnak tartották azt, hogy felelősséget vállaljanak az
önkéntesek által végzett feladatokért és az esetlegesen általuk okozott károkért. Többen
jelezték, hogy jelenleg nem rendelkeznek olyan humánerőforrás kapacitással, aki koordinálni
tudná az önkéntesek munkáját.
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Az együttműködőkkel így a tervezetthez képest egyéni felkészítéseket tartottunk, ahol
igyekeztünk megválaszolni kérdéseiket és átvállalni tőlük az adminisztrációs terhekből.
Végül az önkéntesekkel mi magunk kötöttünk szerződést, és így közvetítettük őket a
fogadószervezetekhez. Így a szervezés felelősségvállalás és az adminisztráció terheit is
átvállaltuk tőlük.
Az együttműködés nehézsége miatt kockázatosnak véltük a vállalt 105 fő önkéntes toborzást
és a munkájuknak napi szintű folyamatos koordinálását, adminisztrációját meglévő
humánerőforrásunkkal ( 1 fő félállású szakmai vezető, 1 fő főállású önkéntes koordinátor).
Az önkéntes koordinátor ezen nehézségek miatt kérte munkaszerződésének felbontását.
Változtatásként az önkéntes koordinátori állást 2 félállású munkatárssal töltöttük be, aki
között így megoszlott a 100 fő önkéntes munkájának koordinálása.
A munkatársak folyamatos szupervízója nagymértékben hozzájárult a nehézségek, az
átmeneti bizonytalanságok megoldásához.

f. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment
tevékenységek (elért eredmények, az eredmények értékelése)

és

adminisztrációs

A projekt menedzsmentje folyamatosan biztosított volt. A projekt adminisztrációja
megosztásra került a projektvezető és a szakmai megvalósítók között. Rendszeresen tartottunk
projektértekezletet és szakmai megbeszéléseket, ahol értékeltük a projekt előrehaladását és
újraterveztük a projekt szakmai- és ütemtervét.

g. A konstrukció céljának megvalósításához szükséges kommunikációs tevékenységek
(elért eredmények, értékelésük)
A projektbe nem került betervezésre szóróanyag, ezért ennek megtervezését önkénes
munkában vállalta egy kiadványszerkesztő önkéntes. A plakátok és szóróanyagok költségét
más forrásból fedeztük.
Betervezésre kerültek olyan spotok, melyek nem kerültek elkészítésre. Mivel helyi tv nem
működik, ezért nem tartottuk hatékonynak az elkészítésüket.
Folyamatos kapcsolatot tartottunk viszont a Gárdonyiak Lapja szerkesztőségével, akiket
folyamatosan tájékoztattunk a projektről. 1 alkalommal megjelenést biztosítottak a lapban.
Elkészült és kihelyezésre került a projekt nyilvánosságát biztosító C, majd D tábla, valamint a
megállító tábla.
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3. Az önkéntes program értékelése
a. Elérte- e célját az önkéntes program?

A projektet a projektmenedzsment, a szakmai megvalósítók, a kuratórium és az
együttműködők is sikeresnek értékelték.
Összesen 100 fő valósított meg önkéntes munkát, többségük rendszeresen, akik közül 60 fő
hátrányos helyzetű munkavállaló.
A tervezetthez képest sokkal több önkéntes órát teljesítettek, összesen 4205 órát.

b. Választ tudott-e adni a helyi szükségletekre az önkéntes program?

Ha nem, milyen akadályai voltak ennek?
Ha nem teljes mértékben, mely részeit ítéli sikeresnek és milyen nehézségek merültek
fel?
Amennyiben teljes mértékben, miben rejlett megítélése szerint a siker?
Milyen érzékelhető változást eredményezett a program a bevont önkéntesek életében?

A projekt tervezésébe már bevonásra kerültek a lehetséges együttműködő szervezetek, így
valóban a helyi hiányokra tudott reagálni. Olyan tevékenységeket valósítottunk meg,
amelyhez a helyi egészségügyi-, szociális- és egészségügyi intézményeknek, szervezetek nem
rendelkeznek sem anyagi, sem humánerőforrással.
Szerencsés volt, hogy a projektben dolgozó mentor jól ismeri a helyi szervezeteket és sok
önkéntessel is dolgozott a térségben, így nem csak az önkéntesek mentorálásában, de
toborzásukban is nagy segítségünkre volt.
A projekt sikeres megvalósításához nagymértékben hozzájárult, hogy szervezetünk évek óta
foglalkoztat önkénteseket, így a meglévő tapasztalatokra építhettük a projektet, valamint
önkénteseink szintén segítséget jelentettek az önkéntesek toborzásában.
A program egyik legnagyobb eredménye a Csiribpusztán végzett önkéntes tevékenység.
Korábban is valósítottunk meg ruhaosztást, élelmiszer osztást a Csiribpsuztán élő hátrányos
helyzetű családok körében, azonban jelen projektben azt tűztük ki célul, hogy magukat a
családokat is bevonjuk önkéntesként és rajtuk keresztül mozgósítjuk a közösség erőforrásait.
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Célunkat elértük, 12-15 ember csatlakozott önkéntesként. Az utolsó családi napot maguk az
ottélők tervezték, szervezték és bonyolították. Többen elmondták, hogy jó érzés volt
számukra, hogy tevékenyen részt vehettek a segítő munkában, így nem érezték annyira
kiszolgáltatottnak magukat. Sokan elmondták, hogy jó, hogy újra lett egy összetartó közösség.
Másik fontos eredmény a Party Service szolgáltatás, ahol ugyan 5 program helyett csak 4-et
tudtunk megvalósítani (az agárdi fesztivál elmaradt), azonban nagyon kitartó önkéntes gárda
alakult, akik színes produkciókkal járulnak hozzá a klasszikus party service szolgáltatáshoz.
Gitározás, tűzzsonglőrködés, slackline, önismereti játékok segítenek a célcsoport
megszólításában. A KIMM Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Otthon lakói, akik leállt
szenvedélybetegek, hiteles tanácsadók. A MésziSTOCK fesztivál bizonyította, hogy kis
költségvetéssel hatékony ártalomcsökkentő programot lehet megvalósítani.

c. Az együttműködések tapasztalatai - együttműködés a helyi mentorral, az
önkéntesekkel, az önkormányzattal, a munkaügyi központtal, az önkénteseket fogadó
szervezettel (önkormányzati vagy állami intézménnyel, vállalatokkal, egyéb civil
szervezetekkel), az önkéntes centrumokkal

Az együttműködés a mentorral folyamatos volt. Nagy segítséget jelentett tapasztalata az
önkéntesek toborzásában, kapcsolatrendszere az együttműködésekben. Az önkéntesek
felkészítésében és mentorálásában szerepe volt annak, hogy ismerettel rendelkezett a helyi
szükségleteket illetően, így a gyakorlati tapasztalatokat és tudnivalókat tudott közvetíteni az
önkénteseknek.
Az egészségügyi-, szociális- és oktatásügyi intézmények, szervezetek szívesen segítettek
programjaink propagálásában, önkéntesek toborzásában, illetve gyakran kaptunk megkeresést
is önkéntes munkára, azonban az önkéntesek fogadását illetően nem sikerült az áttörés. Sokan
aggályosnak tartották az önkéntesek foglalkoztatásával járó felelősséget és adminisztrációt.
Azon szervezetek sem vállalták hivatalosan az együttműködést, akik évek óta foglalkoztatnak
önkénteseket.
Projektünkkel azonban sikerült számukra is bemutatni, hogy az önkéntesek hivatalos
foglalkoztatásával járó adminisztráció átláthatóvá teszi a térségben lévő igények és
felajánlások összehangolását, az önkéntes munka tervezetté tételét.

d. Tervezi-e a program folytatását?
Mint ahogy korábban is, jelenleg is önkéntesek bevonásával valósítjuk meg programjainkat.
Barát a házhoz programunk keretében továbbra is érkeznek a megkeresések, ahová
igyekszünk önkénteseket biztosítunk. Rejtett érték programunkba többen is bekapcsolódtak,
újraindult a gitártanítás, folytatódnak a sportfoglalkozások.
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e. Tervezi-e további önkéntes program megvalósítását?
Terveink szerint folytatjuk a Családi tudásfészek programot Csiribpusztán, ahol sikerült
kiaknáznunk a helyi erőforrásokat és megszólítani a lakosságot, akik adományokkal, önkéntes
munkával szívesen segítik a rászoruló családokat.
Terveink szerint a Party Service program kibővítésre kerül, amelynek keretében tavasztól
őszig rendszeres valósítunk meg drogprevenciós, ártalomcsökkentő tevékenységet a Velenceitó környékén szórakozó fiatalok körében – kortárssegítők bevonásával.

f. Programjának mely elemeit tartja a továbbiakban széles körben terjeszthetőnek?
A fent említett 2 elemet különösen sikeresnek értékeltük, így annak tapasztalatai széles
körben terjesztve, a helyi viszonyokra adaptálva – véleményünk szerint – jól hasznosíthatóak.
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