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ÖNKÉNTESKÉNT AFRIKÁÉRT 

AZ ÖNKÉNTESSÉG…  

.…olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a 

közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. 

MIÉRT JÓ NEKED? 

- szabadidődet hasznosan töltheted el 

- lehetőséged van nyelvtanulásra, nyelvgyakorlásra (angol, francia) 

- alkalmazkodóképességedet, rugalmasságodat, önállóságodat és empátiádat fejlesztheted 

- önismeretedet és emberismeretedet elmélyítheted 

- fejlődnek az általános és vezetői kompetenciák pl. együttműködés, problémamegoldás, hatékony 

munkaszervezés, delegálás, mások motiválása és interkulturális készségek 

- feltöltődsz az új környezetben, kulturális és turisztikai élményekben részesülsz 

- látóköröd tágul, értékrended megváltozik 

MIBEN SEGÍTHETSZ? 

- elősegíted a kultúrák közötti párbeszédet 

- hozzájárulsz a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez 

- részt veszel környezetünk és közösségünk jobbá tételében 

- valós és tartós segítséget nyújthatsz a helyi közösségeknek 

MIT CSINÁL AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY? HOGYAN TUDSZ EBBE BEKAPCSOLÓDNI? 

Az Afrikáért Alapítvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Tanzániában tevékenykedik. Önkéntesként 

intézményeink (Kinshasaban: La Providence árvaház, College Othniel iskola, Namngában: Maasai Academy és árvaház) 

munkájába a következő területeken tudsz bekapcsolódni: 

 oktatás: iskolában foglalkozások, tanórák tartása (nyelvi órák, matematika, környezetvédelem),  

 gyermekgondozás az árvaházban 

 szabadidős foglalkozás gyerekeknek 

 pályázatírás (adatok gyűjtése, kinti információk gyűjtése) előkészítése 

 helyi támogatók felkeresése, kapcsolatépítés, támogatásszervezés 

 két kezi munka (kertészkedés, építkezés, ház körüli munkák) 

 fényképek készítése és küldése 

 gyerekek adatainak ellenőrzése, adminisztráció 

 egyedi projekt megvalósítása: árvaház kifestése, kemence építés, lekvárfőzés, stb. 

Az afrikai önkéntesség felelősségteljes elfoglaltság és kihívás, fontos, hogy ennek tudatában legyünk. Alapítványunk 

elsősorban Afrika fókuszú nemzetközi fejlesztéssel oktatási, szociális és egészségügyi területen dolgozik (iskolaépítés, 

árvaház fenntartás, kórház felújítás) és másodlagosan segélyezéssel foglalkozik. Ez határozza meg a személetünket is. 
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JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK 

 betöltött 21 év 

 közép szintű francia vagy angol (nyelvtudástól függ, hogy melyik helyre tud menni az önkéntes; Kongóban 

franciául, míg Tanzániában angolul beszélnek) 

 szolgálatkészség 

 magas szintű alkalmazkodó- és elfogadó készség 

 jó konfliktuskezelő készség 

 megbízhatóság és nagyfokú önállóság 

 nagyfokú rugalmasság, alkalmazkodási képesség 

 jó csapatmunkás 

 könnyű munkavégzésre való fizikai alkalmasság 

 kreativitás, kezdeményező készség; 

 nyitottság 

 kihívásokat kedvelő és kereső személyiség 

 fizikai állóképesség 

 esetenként nehezebb munka- és életkörülmények elfogadása (pl. áramszünet, meleg trópusi időjárás, európai 

viszonylatokhoz képest rosszabb higiéniai körülmények, stb.) 

 lelkesedés és szeretet a fekete kontinens, bolygónk legnagyobb kiaknázatlan lehetőségekkel bíró országa és 

lakói iránt 

 előny: pedagógiai, szociális vagy egészségügyi téren szerzett tapasztalat vagy végzettség 

 előny: külföldi vagy hazai multikulturális környezetben történő munkavégzés vagy tanulás 

MIBEN TUD NEKED SEGÍTENI AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY? 

Alapítványunk a kiutazást és az önkéntes munka végzését egy biztos háttér megteremtésével tudja támogatni 

projektjeink ill. kapacitásunk függvényében. Ez magába foglalja a szakmai segítségnyújtást, a tájékoztatást, a 

szervezést és az utazás lebonyolítását. Esetenként több hónapot is igénybe vehet a kiválasztási eljárás, ill. az önkéntes 

tevékenység megkezdése. A kiutazás és az ott-tartózkodás önköltséges, tehát az önkéntesnek magának kell biztosítania 

az ehhez szükséges anyagi feltételeket, amely történhet szponzorok segítségével is.  

KIUTAZÁS FOLYAMATA 

JELENTKEZÉS 

1. Afrikai önkéntességre vonatkozó jelentkezési lap kitöltése és önéletrajz elküldése. 

2. Minden jelentkezőnek személyre szóló visszajelzést adunk, majd a kiválasztott jelentkezőkkel személyesen 
találkozunk egy előre egyeztetett időpontban, amikor tisztázzuk a lehetőségeket és megválaszoljuk a 
kérdéseket. 

BEKAPCSOLÓDÁS 

3. Meghatározott idő (rugalmas időbeosztásban min. 120 óra) eltöltése az irodában, a körülmények és 
lehetőségek kölcsönös megismerésének és a bizalom kialakulásának érdekében. Magyarországon 
végezhető önkéntes feladatok: irodai adminisztrációs feladatok, fordítások, rendezvényszervezés, 
marketing tevékenység (közösségi média, online marketing). 

4. Újabb találkozó a kiutazással kapcsolatban, anyagi támogatás megbeszélése, kiutazás megtervezése. 
(Lehetőség van az alapítványtól és más szponzoroktól pénzbeli támogatást, megosztott 
költségfinanszírozást igényelni. Ehhez azonban szakmai végzettség, illetve a kiutazással és a kinti célokkal 
kapcsolatos részletes terv szükséges.) 
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ELŐKÉSZÜLETEK A KIUTAZÁSRA (1 HÓNAP) 

5. Repülőjegy megvásárolása (Turkish Airlines, Brussels Airlines, Isztambul és Brüsszeli átszállással) 

6. Részvétel a felkészítő tanfolyamon (témák: globális problémák, kulturális sajátosságok, eltérések, 
nemzetközi fejlesztés módszertana). 

7. Vízum beszerzése. 

8. Szükséges oltások megszerzése. 

KIUTAZÁS, ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG 

9. Kiutazás. 

10. Kinti tevékenység megvalósítása 
 Szállás az árvaházban, vagy az alapítvány által bérelt lakásban. 
 Minimum kint tartózkodás: két hét, maximum kint tartózkodás: 5 hónap (javasolt időtartam 

legalább 2 hónap) 

11. Heti beszámoló, fél oldalas jelentés megküldése az alapítványnak fényképekkel. 

VISSZAÉRKEZÉS MAGYARORSZÁGRA 

12. Hazatérés 

13. Átfogó jelentés készítése a kint tartózkodásról egy- két oldal terjedelemben. 

14. Kérünk, hogy oszd meg a kint szerzett élményeidet másokkal minél több helyszínen, legalább két 

alkalommal például önkéntes találkozókon, iskolákban, művelődési házakban, alapítványos 

rendezvényeken. 

15. Korlátlan lehetőséged nyílik arra, hogy hosszútávon is együttműködhess velünk. Várunk rendezvényeinken 

önkéntesként, támogatóként, irodai kisegítőként. 

A FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 1 HÓNAPRA SZÁMÍTVA 

 szállás, ellátás: 90 000 HUF 

 oltás, gyógyszerek: 40 000 HUF 

 vízum: 30 000 HUF 

 biztosítás: 10 000 HUF 

 repülőjegy: 200 000 HUF 

 felkészítés: 50 000 HUF 

 kinti utazás: 30 000 HUF 

Az árak tájékoztató jellegűek, függ az árfolyamváltozásoktól, az utazók számától, a desztinációtól és a kint töltött 
időtartamtól. 

Szponzoráció és támogatás igénybe vételében kérheted a segítségünket. 

A KINT JÁRT ÖNKÉNTESEK BLOGJAI 

http://fiatalokafrikaert.blogspot.hu/ 

http://mosolyprojekt.blogspot.hu/ 

 

AMENNYIBEN SZERETNÉL ÖNKÉNTES LENNI, KÉRÜNK, HOGY KÜLDD EL KITÖLTVE AZ 

AFRIKAI ÖNKÉNTESSÉGRE VONATKOZÓ JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS AZ 

ÖNÉLETRAJZODAT ERRA AZ E-MAIL CÍMRE: ONKENTES@AFRIKAERT.HU. 

FELMERÜLŐ KÉRDÉSEIDDEEL KERESS MINKET BIZALOMMAL A FENTI E-MAIL CÍMEN. 

http://fiatalokafrikaert.blogspot.hu/
http://mosolyprojekt.blogspot.hu/
https://dl.dropboxusercontent.com/u/39833072/JELENTKEZ%C3%89SI%20LAP%20afrikai%20%C3%B6nk%C3%A9ntess%C3%A9g_%C3%BCres.doc
mailto:onkentes@afrikaert.hu

