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Siker,  
élmény, EVS
Az Európai Önkéntes Szolgálat, röviden EVS (European Voluntary 
Service) az ERASMUS+ program keretén belül 17 és 30 év közötti 
fiataloknak nyújt lehetőséget arra, hogy külföldön önkéntes mun-
kát végezzenek. 

Nem kell semmilyen előképzettség hozzá, nem feltétel a nyelvtudás, a diplo-
ma vagy a szakmai gyakorlat megléte sem: bárki lehet önkéntes . Önkéntes-
ként egy társadalmilag hasznos, nonprofit tevékenységet végző szervezetnél 
dolgozhatsz, 2-12 hónapig . Rengeteg terület közül lehet választani: ilyen a 
környezetvédelem, az ifjúsági- és gyerekprogramok, a fogyatékkal élők vagy 
idősek támogatása, a kultúra, sport és művészetek. 

Fizetést nem kapsz, hiszen önkéntes szolgálatról van szó, de a program fe-
dezi a felmerülő költségeket (az egyszeri oda-visszautat, a nyelvi felkészítést, 
valamint a szállást, ellátást, helyi közlekedést, biztosítást, némi zsebpénzt).

Miért érdemes belevágni? Mert világot láthatsz, rengeteg élményt gyűjthetsz, 
kipróbálhatod magad egy új környezetben, sokat tanulhatsz (magadról, má-
sokról, kultúrákról és még nyelvet is). Mert barátokat szerezhetsz, önálló le-
hetsz, együtt dolgozhatsz másokkal egy társadalmilag hasznos, jó ügyért, és 
megismerheted a civil szférát . 
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EVS lépésről 
lépésre

1. LÉPÉS – Tájékozódj!
Gondold át, hogy miért szeretnél önkéntes lenni! Beszélj volt önkéntesekkel! 
Ellenőrizd, hogy megfelelsz-e a részvételi feltételeknek!

2. LÉPÉS – Találj egy küldő szervezetet!
Az EVS programban úgynevezett küldő szervezeteken keresztül lehet részt 
venni. A küldő szervezetek (ezek általában civil szervezetek) az önkéntesek 
felkészítését, kiutazásuk megszervezését végzik.

Küldő szervezetet így találhatsz:
 Kapcsolatba lépsz egy, a lakóhelyed közelében működő, már regisztrált 

EVS küldő szervezettel. (A magyarországi küldő szervezetek elérhetősé-
gei megtalálhatók az EVS adatbázisban.)

 vagy
 Meggyőzöl egy általad ismert, fiatalokkal foglalkozó szervezetet, hogy 

akkreditálja magát, mint küldő szervezet.

Minden küldő szervezet egy picit máshogy működik, eltérő elvek alapján el-
térő számú önkéntest küld külföldre. Vannak szervezetek, akik a jól bejáratott 
partnereikhez küldenek önkénteseket, de vannak olyanok is, akik szívesen 
alakítanak ki kapcsolatot új fogadó helyekkel is.

http://europa.eu/youth/evs_database


3. LÉPÉS – Találj egy fogadó helyet!
Az önkéntes munkát egy külföldi fogadó szervezetnél (pl. egyesület, alapít-
vány, közintézmény) kell elvégezni. A fogadó szervezeteket és az általuk kínált 
lehetőségek angol nyelvű leírását az EVS adatbázisban találod meg. Az adat-
bázisban különböző szempontok szerint kereshetsz projekteket (ország / vá-
ros / téma), az egyes projektleírások alatt pedig megtalálhatod a szervezet el-
érhetőségeit. Küldj nekik egy e-mail, épp milyen szabad EVS helyre keresnek 
önkéntest! Sokszor a küldő szervezeted is tud segíteni fogadó helyet találni.

4. LÉPÉS – Légy türelmes!  
(a szervezet pályázatot ír, és a pályázati eredményre vár)
Ha a felek (küldő- fogadó szervezet és az önkéntes) megállapodtak a részle-
tekben, és minden kérdést tisztáztak (leendő önkéntesként kérdezz rá fontos 
részletekre – hol fogsz lakni, ki lesz a mentorod, heti hányszor lesz nyelvórád, 
stb.), benyújtják pályázatukat egyikük Nemzeti Irodájához. NEM az önkéntes 
készíti el és nyújtja be a pályázatot, hanem az őt fogadó / küldő akkreditált civil 
szervezet. Ha egy meglevő szabad EVS helyre ugrasz be, ez a lépés termé-
szetesen számodra kimarad .

5. LÉPÉS – Az önkéntesség
Ha már kint vagy és elkezdted az önkénteskedést: illeszkedj be az ottani kö-
zösségbe, legyél nyitott, kezdeményező, kitartó és aktív! 

http://europa.eu/youth/evs_database
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Drienyovszki Eszter 

 

Dizájn és  
aktivizmus
 

Drienyovszki Eszter egy évet töltött Portugáliában EVS önkéntesként, küldő 
szervezete az Artemisszió Alapítvány, fogadó szervezete a Plataforma Portu-
guesa para os Direitos das Mulheres volt .

Eszterrel Skypeon találkozunk, néhány „Hallasz?” és „Látsz is?” után már meg 
is tudom, hogy ugyan az EVS szolgálata már véget ért, ő továbbra is Portu-
gáliában él .

Miért döntöttél úgy, hogy az önkéntesség végeztével még nem térsz haza?
A szervezet, ahol EVS-en voltam, szerződést ajánlott januártól, és úgy döntöt-
tem, maradok .

Mivel foglalkozik a szervezet?
A nemek közötti egyenlőségért dolgozik, s ezen belül van egy ifjúsági rész-
lege, ami egyfajta network: Fiatalok a nemek közti egyenlőségért. A vá-
lasztott projektem a No Hate Speech Movement kampányának portugál 
része volt, amelyben én posztereket, animációkat, grafikákat készítettem. 
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Mikor és miért döntöttél úgy, hogy kipróbálod az EVS-t?
A kiutazásom előtt egy évvel már elkezdtem nézegetni a projekteket, de végül úgy 
alakult, hogy éppen amikor végeztem a grafikus képzéssel, akkor kaptam az érte-
sítést, hogy utazhatok Lisszabonba. Nagyon örültem, mert szerettem volna külföl-
dön kipróbálni magam, megnézni, hogyan boldogulok, és szert tenni némi szakmai  
tapasztalatra is . Tetszett az EVS-ben az, hogy védett környezetet ad, tehát nem kell 
azonnal beleugranom egy nagy munkaprojektbe, hanem remek átvezetésül szolgál  
a tanulmányok és a nagybetűs élet között.

Sikerült szakmailag fejlődnöd az egy év során?
Igen, nagyon sokat . Szerencsém volt abban, hogy nagy szabadságot kaptam a te-
kintetben, hogy milyen technikákkal dolgozom, ezáltal megtalálhattam azt, amit 
igazán szeretek, és volt lehetőségem elmélyedni benne. Sokkal hatékonyabban 
és gyorsabban tudom már kezelni a programokat, amikkel dolgozom .

Mit emelnél ki, mint legnagyobb sikert az önkéntesség során?
A kampánynak köszönhetően láthatóvá vált az, amit csinálok. Ez alatt az egy év alatt 
nagyon megerősödött a portfólióm. A kampány sikere, hogy a poszterek, amiket el-
készítettünk, kinyomtatva megtalálhatóak szerte Európában. Jönnek a levelek, hogy 
körbevinnék kiállításokon, sokan megosztják közösségi média felületeken, blogokon, 
és más országok is használják nemzeti No Hate kampányaikban a mi posztereinket . 
Van egy plakát, amit átvett az Upworthy, és 80 000 körüli megosztást, illetve több mint 
160 000 like-ot kapott . Ez volt talán a legnagyobb szakmai sikerem .

Volt részed olyan élményben, jutottál olyan lehetőséghez, ami egyedülálló, és 
az EVS nélkül talán soha nem valósult volna meg?
Megismerkedtem egy finn fiúval, akivel elindítottunk egy közös művészeti projektet,  
a Lisbon Sketches-t, ezen dolgozunk most is. Rövid videókat és animációkat készítünk 
Lisszabonról, s a projektünknek köszönhetően már sok meghívást kaptunk – a leg-
utóbbit Tartuba, hogy készítsünk egy észt változatot is.  Itt ismerkedtünk meg, a téma 
maga is a portugál főváros, tehát ez egy olyan EVS adta lehetőség, amely mégsem 
kapcsolódik szorosan az önkéntes munkához . Az által nyertem ezt, hogy itt lakom . 

Portugália
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Mikesy Álmos

„Én ott tanultam 
meg, mi az, hogy 
dolgozni…”
Mikesy Álmos Franciaországban még nem sejtette, hogy élete 
meg fog változni. Álmos élő példája annak, hogy az EVS önkén-
tesség milyen új ajtókat nyit meg. Jelenleg egy bank elemzője-
ként dolgozik. A sikerről és az ott töltött időről mesélt. 

Mesélj arról, hol önkénteskedtél?
Egy Magdala nevű szervezetnél voltam egy évig, Észak-Franciaországban, Lille  
mellett egy apró faluban, Buysscheure-ban .  A fogadó szervezetem hajlékta-
lanokkal foglalkozott, egy régi farmot megvéve alakították ki a hajléktalanok 
számára a házakat . Ide kerültek a legsúlyosabb esetek, például alkoholisták, 
mentális problémákkal küzdők, drogfogyasztók. A legfőbb cél a rehabilitáció 
volt és az, hogy a kikerülők a városhoz közel költözzenek és munkát találjanak. 

Miért választottad az EVS-t?
Az egyetem harmadik évében kicsit úgy éreztem, hogy „elfáradtam”, és szük-
ségem lenne valami pluszra . Mindenképpen szeretettem volna valamit tenni, 
de nem tanulni, hanem valami egészen mást csinálni . Közgazdaságtant tanul-
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tam és nemzetközi kapcsolatok szakon diplomáztam . Tudatosan választottam 
olyan területet önkénteskedésre amit se előtte, se pedig utána nem fogok nagy 
eséllyel csinálni . A választásom pedig tökéletes volt . 12 hónapnyi önkénteske-
dés után úgy tértem vissza Budapestre, hogy tele voltam energiával, motiváci-
óval és tervekkel. Az EVS számomra pozitív változást hozott.

Mi volt az önkénteskedés során a feladatod?
Gyakorlatilag minden, amit el lehet képzelni: a farmon folyó munkát (kert műve-
lése, állatok ellátása) segítettem és szerveztem. Olyan dolgokat sajátíthattam 
el, melyre korábban nem volt lehetőségem. A farmon nem azért dolgoztunk, 
hogy eladjuk a terményeket, hanem a közösségi élményért, és, hogy haszno-
san foglaljuk el magunkat . Ez volt a rehabilitáció lényege . A mindennapok egyik 
legfontosabb része az étkezés volt, amire a franciák nagy figyelmet fordítanak. 
Együtt készítettük el közösen a napi menüt, közben én is rengeteget tanultam. 
Hiszen úgy mentem ki Franciaországba, hogy a konyha terén kevés tudással 
rendelkeztem. Ez is egy tanulási folyamat volt. Ezen kívül egyfajta szociális 
munkás szerepét töltöttem be . Mentem a ház lakóival kórházba, gyógyszertár-
ba, bevásárolni, foglalkozásokra a három másik házba . Rengeteg közös prog-
ramunk volt együtt .  A heti megbeszéléseken a szociális asszisztensekkel az 
én szavam ugyanúgy számított, mint egy régóta ott dolgozó szakemberé. Ez 
egyben megtiszteltetés, de óriási felelősség volt. 

Szerinted az ott élő hajléktalanok, dolgozók mennyire fogadtak be téged, 
mint önkéntes?
Ez egy érdekes kérdés . Úgy gondolom, hogy ebben sikeres voltam . Ahhoz, hogy 
ez megtörténjen, kellett egy hozott személyiség, attitűd. Másrészt, ezért kemé-
nyen meg kellett dolgozni nap, mint nap. Először is ott van a nyelvi probléma. 
Én úgy mentem ki, hogy értettem a francia nyelvet, de nem éreztem biztosnak 
a tudásom . Ráadásul igen más az ottani nyelvhasználat, mint amit tanulunk mi 
itthon. Két-három hónap volt, mire megszoktam, de ettől függetlenül azt gondo-
lom, már hamarabb befogadtak. A francián kívül elengedhetetlen, hogy tudják, 
te kiszámítható vagy. Ami azt jelenti, hogy tudják mit várnak tőled, és én mit 
várok tőlük. Eleinte például nehéz volt elfogadtatni magam az újonnan bekerü-
lőkkel, akik 40-50 év közöttiek voltak, én pedig 21 éves. Ám megkönnyítette a 
helyzetem, hogy látták, a régiek elfogadnak és hallgatnak rám . 

Franciaország
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Az eltöltött egy év alatt volt, hogy azt érezted, legszívesebben hazajönnél?
Persze, de ez szerintem elkerülhetetlen . Nagyjából úgy kell elképzelni ezt az 
egy évet, hogy az ember kiutazik nagy lelkesedéssel, motivációval . Hat az új-
donság varázsa. Elkezded egy-másfél hónap alatt érezni, hogy fejlődsz, és 
utána valahogy a 3-4. hónapban megakadsz a nyelvi fejlődésben és honvá-
gyad is lesz .  Nekem ekkor jött a mélypont . Karácsonyra hazajöttem egyetlen 
egy hétre, de szilveszterre visszautaztam az ottani barátokhoz . Mikor hazajöt-
tem, elkezdett hiányozni ez az egész .  Hamar sikerült túljutnom a holtponton . 
Én nagyon szerencsésnek tartom magam, mert hamar kialakult egy baráti kö-
röm és ők nagyon sok löketet adtak a mindennapokhoz. 

Lett volna lehetőséged más önkéntes tevékenységet választani?
Én kerestem a nekem tetsző projekteket az EVS projektek adatbázisában,  
a küldő szervezetem (a Fiatalok a Vidékért Egyesület) pedig segített felvenni 
a kapcsolatot a kinti szervezettel, valamint a pályázat lebonyolításban vállal-
tak szerepet. Én sok, 40-50 projektet is kiválasztottam, mindenhová elküld-
tük a jelentkezésemet. Kevés helyről kaptam pozitív választ, és mivel ez tűnt 
a legbiztosabbnak, emellett döntöttem .

Hogy érzed, mennyi pluszt kaptál az egy év önkénteskedésed alatt?
Nekem teljesen megváltoztatta az életem. Három dolgot említenék. Miután 
hazatértem, folytattam az egyetemet, rengeteg energiával és motivációval .  
Ez alatt az egy év alatt én teljesen elköteleződtem az önkéntesség iránt. 
Lehetőségeket kerestem, hogyan tudnám ezt itthon folytatni, mint szervező. El-
kezdtem dolgozni a Magyar Önkéntesküldő Alapítványnál, azóta már a kurató-
rium tagja, az alapítvány egyik vezetője lettem. Ez nagyon meghatározó pontja 
az életemnek . Valamint rengeteg barátot, kapcsolatot sikerült szereznem a kint 
töltött idő alatt. Annak ellenére, hogy nem azt a tevékenységet folytatom ma, 
mint ott, gyakorlatilag én ott tanultam meg, mi az, hogy dolgozni . Addig éltem 
az egyetemisták mindennapjait, tanultam, nem voltak munkával kapcsolatos ta-
pasztalataim. Felelősség, határidő, dönteni kell - mindezt kint sajátítottam el. 
Végül az önkénteskedésnek köszönhetem szinte a mostani munkámat . 2007-
ben gyakornoknak jelentkeztem egy magyar bankba . Az elbeszélgetés során 
szóba került, hogy honnan tudok franciául és elmeséltem nekik röviden az EVS 
önkéntességemet. Úgy gondolom, hogy a kint elsajátított kompetenciák, kész-
ségek is hozzájárultak ahhoz, hogy ma elemzőként dolgozom itt. 

Franciaország
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Preszeller Dóra

„Az önkéntesség 
a legnagyobb 
aduászom”
Preszeller Dóra Olaszországban, Triesztben töltött el 12 hónapot 
EVS önkéntesként a Europe Direct Trieste fogadó szervezetnél, 
amely EU-s mobilitási programokról, például az Európai Önkéntes 
Szolgálatról tájékoztat fiatalokat. Dóra jelenleg egy nemzetközi 
multinál dolgozik.

Beszéltél olaszul, amikor nekivágtál az EVS-nek?
Igen, beszéltem a nyelvet, de nagyon sokat fejlődtem a kint töltött idő alatt. 

Motivált az anyanyelvi környezetben történő fejlődés lehetősége?
Igen, abszolút . Maximalista vagyok a nyelvtanulás terén, és úgy gondolom, 
hogy ha nem éltem volna külföldön, nem tudtam volna megtanulni az adott or-
szág nyelvét annyira, amennyire én azt szükségesnek tartom . Szerencsém is 
volt, hiszen az akkori munkahelyemről egy év fizetetlen szabadságra elengedtek 
azért, hogy EVS-re mehessek és fejlesszem – többek közt – a nyelvtudásom .

Olaszország
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Mi vonzott még a lehetőségben?
Olaszország mindig is a szívem vágya volt, mindig is szerettem volna ott élni 
legalább egy évet, tehát ez nagy motiváció volt a nyelvtanulás mellett . Ezen 
kívül szerettem volna hosszútávon a nonprofit szférában fiatalokkal dolgozni, 
hogy olyat csináljak, amit igazán szeretek . 

Hogyan hasznosítottad itthon az EVS-es tapasztalataidat?
Azt mondanám, hogy az önkéntesség volt a legnagyobb aduászom, mert 
egyértelműen a nyelvtudásom, valamint a különböző kultúrák ismerete és ráter-
mettség miatt választottak engem arra a pozícióra, ahol jelenleg is dolgozom. 

Milyen sikereket éltél meg az önkéntes munkád során?
Nehéz egyetlen sikeres pillanatot kiragadni, hiszen számtalan volt, de talán 
a munkám elismerését éltem meg a legnagyobb sikernek . Egy alkalommal 
engem küldtek ki Brüsszelbe, hogy képviseljem az irodát, ami nagy szó szerin-
tem, és nagyon jól is esett . Egyébként sikerként élem meg azt is, hogy 6 másik 
önkéntessel laktam együtt egy éven keresztül, ami nagy flexibilitást és tole-
ranciát igényel. Mindannyian különböző országokból jöttünk, sok mindenben 
különböztünk, úgyhogy örülök, hogy mégis sikerült ezt menedzselni . 
Az önkéntesség alatt sok esetben elvárt a proaktivitás, vagyis kezdeménye-
zés, de szerencsém is volt abban, hogy szabad kezet kaptam kint és renge-
teg programot kezdhettem el szervezni, amelyekre más keretek közt nem lett 
volna lehetőség. Az a jó az EVS-ben, hogy ha jó projektet választasz, akkor 
lehetőséged lesz kipróbálni minden álmodat, vágyadat. Ha pedig mindezt jól 
is csinálod, akkor segít ráállni arra az útra, amelyen elképzeled a karriered. 
Engem az EVS megerősített abban, hogy mivel is szeretnék foglalkozni. 

Miért ajánlanád az EVS-t másoknak?
Mert életre szóló élmény . Jó adag kulturális sokk, kicsit kilöknek a kom-
fortzónádból, belelátsz a helyiek mindennapjaiba, de nem csak a pasta el-
készítésébe, hanem mindenbe. Szerintem azoknak (is) tökéletes lenne az EVS, 
akiknek még fogalmuk sincs, hogy mit kezdjenek magukkal . Tényleg megis-
mersz egy másik gondolkodásmódot, ami nagyon sokat segít, és formál téged 
is . Sokkal érettebb lettem, sokkal többet láttam és tapasztaltam . Tudom, mit 
akarok, merre menjek . 

Olaszország
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Dóka Gábor

„És elindult 
a nagybetűs 
élet”
Magyarországról csaknem 15 éve van lehetősége a fiataloknak 
EVS projektben részt venni. Te nem mostanában voltál, ami azért 
is jó, mert így egy elég szép életpálya-modellt láthatunk. 

Hogy is kezdődött?
Tulajdonképpen 2006 novemberében kezdődött nálam az önkéntes dolog, 
akkor annak az egyesületnek a nevében pályáztunk, aminek most az elnö-
ke vagyok (Főnix Dance SGYIKE). Egy ifjúsági cserével kezdtük „Dance All  
Aruond Europe!” címmel, ezt követte a 9 hónapos önkéntes projektem Spa-
nyolországban, a valenciai Elché-ben . 

Spanyolországban is a tánc kapta a főszerepet?
Nem, sajnos . A Regidoria de Joventud Ajuntament d’Elx volt a fogadó szer-
vezetem. Elég vicces volt a kijutás: amikor leszálltam a gépről, csak egy SMS 
fogadott, hogy a mentorom nem tud kijönni elém, így magam kellett az EVS 

Spanyolország
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lakásba eljutnom . Muris volt! A két lakásban amúgy nyolcan laktunk, mind-
egyikünk máshol dolgozott. Én ifjúsági programszervezőnek mentem ki, a 
feladatom az volt, hogy a telepen mindenféle programot hozzak létre, oda-
vonzzam a srácokat, érezzük jól magunkat . Nem is lett volna ezzel gond, ha a 
személyzet közül legalább egyvalaki beszél angolul . Így – spanyol nyelvtudás 
nélkül – kicsit nehezebben tudtam dolgozni, ám így is létre hoztam három 
nagyszabású programot .

Mesélj egy kicsit a mindennapokról!
Nagyon király életünk volt! Az önkéntes lányok-fiúk aránya 5 : 3, nem is beszél-
ve a szomszéd városokban élő többi önkéntesről, állandóan együtt lógtunk, 
jártunk az Erasmus diákokhoz spanyol órára, bulizni, kirándulni, miegyéb!  
Igazából olyan életünk volt, mint a „Lakótársat keresünk” című filmben. 
A város gyönyörű szép, és ugyan nincs közvetlen tengerpartja, az ország leg-
nagyobb pálma rezervátuma van ott, na meg rengeteg program volt Elché-ben 
vagy Alicanté-ban, ahol rendszeresen összejártunk az ottani önkéntesekkel .

Spanyolország



Az önkéntes munkádat mennyire érezted hasznosnak?
Arra, hogy megerősödjön az érdekérvényesítő kompetenciám, hogy grafikus 
ismereteket szerezhettem és azért jó pár programot létrehoztam, nagyon jó 
volt! Bár nem minden úgy teljesült, ahogy korábban a programleírásban olvas-
tam, összességében egy pillanatra sem bánom, hogy belevágtam! Voltak főző 
délutánok, csocsó bajnokságok, időseket és fiatalokat összehozó programok 
és ifjúsági központok közötti verseny is . Meg persze nagyon jó volt, hogy meg-
tanultam valamennyire spanyolul és arabul is – főleg bevándorlók látogatták 
a központot .

Mi történt veled az EVS után?
Először is befejeztem a sulit – nemzetközi gazdálkodást végeztem -, aztán 
a szokásos friss-diplomás munkanélküli állapot következett úgy fél évig, így 
elővettem az ifjúsági szektorban szerzett tapasztalatom és kft-t alapítottam 
és elindult a nagybetűs élet. A mai napig is ez adja a megélhetésem alapja-
it: projektmenedzserként, pályázatíróként dolgozom. Immáron 5 éves a cég, 
teljesen a saját lábán áll – ez lett az egyik fő eredménye a Spanyolországban 
szerzett tapasztalatoknak! 
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Tolnai Györgyi 

„Elindított  
az úton”
Elnézve az életutad, egy szó jut eszembe: globális.  
Ám nem akarom lelőni a poént, kezdjük az elején:  
2009. Spanyolország.

Igen, abban az évben jutottam ki Murciába az EVS projektemre . Egy évet vol-
tam kint, a helyi önkormányzat fiatalokkal foglalkozó részlegének munkáját 
segítettem. Itt EU-s diákcserék és képzések, tanfolyamok szervezése folyt. 
Emellett lehetőségünk volt betekintést nyerni egy kulturális központ munká-
jába is, ahol a bevándorlók integrációját segítették – itt az afrikai bevándorlók 
tánckurzusokat tartottak, a Közel-Keletről érkezők főzőkurzusokat. Ezeket a 
programokat kifejezetten szerettem: egyrészt megismerhettünk megannyi 
kultúrát, másrészt ezzel segítettünk nekik a beilleszkedésben is. 

Önkéntesként önkénteseknek szóló programokat szerveztél?
Így bizony! Részt vettem egy murciai diákcsere szervezésében, a partnerszer-
vezetekkel történő kapcsolattartásban, cserék szervezésében. Az egyik észt 
partnerünkhöz ki is utaztunk Tallin-ba . Ezt nagyon szerettem, hiszen a szer-
vezésben már volt tapasztalatom: az EVS előtt Angliában hátrányos helyzetű 
csoportok, például mozgásukban korlátozottak vagy leányanyák lakhatását 
segítettük a Housing Association-nal, itt én főleg a logisztikai kérdésekben 
vettem ki a részem .

Spanyolország
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Szociális segítő végzettséged van?
Nem! Az egyetemen nemzetközi kapcsolatokat tanultam, viszont mindig is ér-
dekelt a társadalmi munka, és ez is volt a legfőbb motivációm a murciai útra. 

Spanyolul beszéltél azért?
Nagyon alap szinten . Angolul nagyon jól ment már akkor, de ugye köztudott, 
hogy a spanyolok nem nagyon szeretnek nem spanyolul kommunikálni . Kint 
viszont nagyon könnyen rám ragadt, hiszen ingyenes nyelvórákat kaptunk .

Egyedül voltál önkéntes kint?
Nem, egy csodás nemzetközi csapattal segítettük a helyi munkaerők minden-
napjait. Velük a murciai önkormányzat fiatalokkal foglalkozó részlege mellett 
sorra jártuk a környék középiskoláit is, ahol a nemzetköziségről, a tapasztala-
tainkról, élményeinkről tartottunk előadásokat.

Volt kihívás ezekben a munkákban?
Persze! Ugye én korábban nem foglalkoztam aktívan az ifjúsággal. Angliában 
ugyan már szereztem tapasztalatot a multi-kulti közeggel kapcsolatban, ám 
ez egy egészen nemzetközi csapat volt! Ezek mellett meg kifejezetten érdekes 
volt belelátni a tevékenységbe, egyáltalán egy önkormányzat fiatalokkal fog-
lalkozó szekciójának munkájába, a projektekbe és a bevándorlókkal kapcso-
latos szervezési feladatokba .

Mi történt a spanyol élet után?
Éltem az ott megszerzett kapcsolati tőkém adta lehetőségekkel, nagyon sok 
infóhoz jutottam az Orvosok Határok Nélkül (Medecins sans Frontieres) szer-
vezetről és Libanonban, majd Sri Lankán töltöttem egy évet, ahol ezzel a hu-
manitárius szervezettel dolgoztam . Tehát azt a nagyon-nagyon sok mindent, 
amit megtanultam az EVS projekt alatt óriási előnyhöz juttatott a jövőben. 

Mi újság most?
Jelenleg ismét Budapesten élek. Ha valamit, azt egyértelműen kijelenthetem: 
ha az eddig bejárt utam első lépése nem az EVS, talán az életben nem 
jutok el a Világ másik felére! Hatalmas tapasztalatokkal tértem haza, és 
mindezeknek köszönhetem például az ENSZ-nél szerzett munkámat is . 

Spanyolország
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Lakatos János Attila

„A világ sokkal  
színesebb és 
érdekesebb”
2012 – 2013-ban voltam egy évig európai önkéntes, Németország 
fővárosában, Berlinben.  Mielőtt kimentem Németországba, előtte 
én egy hajléktalanszállón laktam Budapesten. Munkát kerestem, 
ugyanis mielőbb el akartam menni onnan. Ekkor ismerőseimen 
keresztül vették fel velem a kapcsolatot az RGDTS – Phiren Amen-
ca munkatársai (küldő szervezet) és későbbi német mentoraim, 
főnökeim. Én roppantul örültem ennek a fantasztikus és páratlan 
ajánlatnak! Akkor tudtam meg, hogy Berlinben leszek majd. 

Nagyon sok mindenben volt módom kipróbálni magam és próbára tenni ké-
pességeimet . Huzamosabb ideig Berlinen belül, Kreuzbergben dolgoztam egy 
kerékpár szaküzletben . Ott többnyire arab és török gyerekekkel javítottam 
a kerékpárokat, de nyaranta több helyen is gyermekszolgálatot láttunk el . Ott 
játszottunk a gyerekekkel, előadtunk nekik egy-egy bibliai történetet. Telente 
Berlinben hajléktalan-ellátásban is segédkeztem, emellett 2013 áprilisában  
2 héten keresztül fordítottam és együtt dolgoztam egy magyar kőműves osz-
tállyal, akik egy játszóteret építettek Otterstadnál. 

Németország
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Eleinte borzasztóan nehéz volt, hogy egy idegen nyelvet kell beszélnem . Az 
akkori kollégáim is németül beszéltek. Ez olyannyira kiborított, hogy a 2. na-
pon már vissza akartam jönni Magyarországra, de az itthoni barátaimtól sok 
bátorítást, támogatást kaptam, így maradtam, aminek így visszagondolva na-
gyon örülök! Továbbá az is nagyon megviselt néha, hogy távol vagyok a ha-
zámtól . Gyakran magányosnak éreztem magam . 

Nagyon sok emlékezetes élményem volt, például amikor a kollégáim búcsú 
bulit szerveztek nekem, egy volt reptéren . Felejthetetlen volt! Azt akarták, 
hogy maradjak náluk . 

Németország
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Azt tanultam meg az önkéntesség során, hogy legyek elfogadóbb . Azt, hogy 
nem vagyok különb a többi embertől. Hogy szeressem az embereket! És azt, 
hogy a világ sokkal színesebb és érdekesebb, mint ahogy én azt hittem és 
láttam. Én is sokat tudtam fejlődni, hiszen meg kellett tanulnom németül, utaz-
nom kellett nagyon sokat egyedül, intéznem kellett az ügyeimet . 

Nagyon hálás vagyok Istennek minden kint töltött időért, és azokért az embere-
kért, akiket megismerhettem. Továbbra is mindenkit bátorítok, hogy próbálja ki! 
Azt szeretném, hogy minél több ember megtapasztalhassa mindazt, amit én .  
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Bencze Klaudia 

Önkéntességtől  
a nagykövetségig
Hol voltál EVS-en és mi volt a fő tevékenységi köröd?
Argentína 3. legnagyobb városában, Rosarioban voltam egy évig önkéntes. 
Fogadó szervezetem az Insgenar volt, mely emberi jogokkal, azon belül is a 
női egyenjogúsággal megismertetésével foglalkozik. Kezdetben én pályázati 
lehetőségek keresésében segédkeztem. Ahogy egyre jobb lett a spanyolom, 
részt vettem pályázatok és beszámolók írásában, valamint kivettem a részem 
a rendezvények szervezéséből, lebonyolításából is.

Miért döntöttél az EVS és az önkénteskedés mellett?
Sok oka van annak, ki miért megy önkéntesnek. Kiutazásom előtt évekig az 
Útilapu Hálózat aktív önkéntese, majd elnöke voltam, így jól ismertem az EVS 
pályázati rendszerét. Először az Útilapu egyik nemzetközi táborában önkén-
teskedtem, ahol fő motivációm az volt, hogy külföldiekkel ismerkedhessek.  
A tábor olyan meghatározó élmény volt, hogy akkor nyilvánvalóvá vált szá-
momra, szeretnék még hasonló projektekben részt venni .
Később szerettem volna Európán kívülre utazni, legjobban a latin-amerikai 
régió tetszett. A bizalom a küldő szervezettel adott volt, de a keresés hosz-
szú időbe telt. A tevékenységi körrel kapcsolatban szerencsém volt, hiszen az 
emberi jogok tanulmányaimból eredően is érdekelt, mivel nemzetközi tanul-
mányok szakra jártam. Kíváncsi voltam arra is, milyen a civil élet egy idegen 
országban, és szerencsére Argentínában nagyon aktív. Rendkívül tanulságos 
volt a kint töltött idő, így sok hasznos tapasztalatot hoztam haza a saját civil 
szervezetembe is .

Argentína
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Mivel foglalkozol jelenleg? Az EVS mennyire segítette a karriered?
Jelenleg a Mexikói Nagykövetségen dolgozom Budapesten, a sajtókapcsola-
tokért és a közösségi médiáért felelek. Az EVS sokat segített a szakmai élet-
ben . Egyrészt megtanultam spanyolul, bár még sokat kellett itthon csiszolni 
a nyelvtudást, hiszen nagy különbség van a köznyelvi és a hivatali spanyol 
között . Másrészt megismertem a latin-amerikai kultúrát . A követségnél fontos 
szempont az is, hogy van helyi tapasztalatom, jártam már a régióban, isme-
rem valamennyire, milyen ott az élet .

Nálad hogyan kapcsolódik össze a siker és az EVS fogalma?
Az EVS egy olyan lehetőség, amivel veszíteni nem lehet. Nagyban segítheti a 
tájékozódást, amikor nem tudjuk, merre tovább, mivel szeretnék foglalkozni . 
Emellett mindenki számára meghatározó élmény, ha egy idegen országban 
kell önállósodni . Ez nagyban formálja a személyiséget . Amikor belevágtam, 
nem is gondoltam bele, milyen messzire és mennyi időre megyek. Egy-
szerűen csak örültem a lehetőségnek. Nehéz szavakba foglalni azt a rengeteg 
dolgot, amit ez az élmény adott . A latin-amerikai régió korábban nem is állt 
az érdeklődésem fókuszában, spanyolul sem igazán beszéltem. Az EVS óta 
viszont teljes szakmai életem a régió körül forog .
A hasznos oldala mellett pedig van a programnak egy emberi oldala is . Ha 
az önkéntes nyitott egy kultúrára, a társadalom egy kevésbé ismert szelete 
tárul fel előtte. A civil szervezeteknél történő munka olyan dolgokba enged 
betekintést egy országgal kapcsolatban, ami diákként vagy turistaként nem 
ismerhető meg. 
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Franciaország
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Sarlós Eszter

„Átlépni a saját 
határaidat”
 
Szabadság, önállóság, kreativitás. E szavakkal jellemzi az EVS 
programot a 27 éves Sarlós Eszter, aki igazi önbizalomdózissal 
tért haza Franciaországból.

Hol önkénteskedtél az EVS keretében?
Egerben tanultam francia szakon, majd másfél évet töltöttem Franciaország-
ban egy Paimboeuf nevű faluban, illetve alkalmanként Nantes-ban, gyerekek-
kel és hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoztam.

Ki volt a küldő illetve a fogadó-szervezeted?
A küldő szervezetem egy egri főiskolai szervezet, a fogadó-szervezet pedig a 
Centre Socioculturel Mireille Moyon volt, ami egy szociokulturális központ . A 
koordináló-szervezetet pedig CRIJ Nantes-nek hívják. Egy jó barátom előttem 
egy évvel már önkénteskedett, így ő segített kontaktot keresni itthon, a foga-
dószervezetre pedig az interneten találtam rá egy adatbázisban .

Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál a kinn töltött hónapok alatt?
Rengeteget fejlődtem az önállóság terén; sok új barátra és tapasztalatra tet-
tem szert. Megtanultam főzni a német lakótársamtól, három másik önkéntes-
sel együtt pedig felfedeztem egész Franciaországot .
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Hogy érzed, miben segítette karrieredet az EVS?
A nyelvtanulásban hatalmas segítségemre volt, hogy egy éven keresztül az 
élő, beszélt nyelvet hallottam. Az EVS alatt dőlt el végleg, hogy a tánc és az 
előadóművészet lesz a hivatásom. Ebben hatalmas szerepet játszottak azok a 
kurzusok, amelyeken kint vettem részt .

Milyen munkákban vettél részt?
Egy fesztiválra koreografáltam egy táncszínházi előadást amatőr táncosokkal 
és színészekkel. Tanítottam táncolni gyerekeket, forgattunk dokumentumfil-
met a határok lebontásáról, gulyáslevest főztem idősebb falusi emberekkel. 
Szerveztünk ifjúsági cserét, nyári szünidős programokat is.

Kaptál olyan pluszt a programtól, ami segíti az itthoni munkádat,  
mindennapjaidat? 
Talán a legfontosabb dolog, amit kaptam az a magabiztosság és a lehe-
tőségekbe vetett hit. Négy évvel ezelőtt, amikor elindultam még azt se tud-
tam, mi akarok lenni. Azóta rengeteg külföldi élményben volt részem; rendsze-
resen veszek részt nemzetközi projektekben, ifjúsági cserékben . Az EVS-nek 
köszönhetően magabiztosan beszélek nyelveket, egy profi tánctársulat tagja 
vagyok. Épp most jöttem haza Dél-Afrikából, ahol egy nemzetközi előadó-mű-
vészeti projekten dolgoztam . Ha nem lett volna az EVS soha nem hiszem el, 
hogy erre képes vagyok .

Mit szerettél benne a leginkább? 
A közösséget; négyen laktunk együtt: egy német és egy örmény lány, egy 
olasz fiú és én. Mindent együtt csináltunk. Minden új volt és izgalmas, renge-
teg mindent fedeztünk fel együtt .

Mitől különleges szerinted ez a program a többi ösztöndíjhoz, önkéntes 
programhoz képest?
Itt nem számít honnan jöttél, milyen jegyeket kaptál a suliban. Csak az, hogy 
olyan projektet válassz, amelyet szívvel-lélekkel tudsz csinálni. Mindenkinek 
ajánlom a programot, aki nyitott és bátor, de azoknak is, akikben van félelem, 
hisz ez egy remek lehetőség, hogy átléphessék saját határaikat. 

Franciaország
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Garamvölgyi Bence

„A sportban 
mindegy, hogy 
honnan jössz”
2013-ban 8 hónapig voltam Milánóban önkéntes. Az ország és a 
nyelv sem volt ismeretlen számomra, hiszen korábban az Erasmus 
ösztöndíjjal Veronában voltam. Ezt követően Szegeden, a helyi ESN-
ben önkénteskedtem, itt hallottam először az Európai Önkéntes 
Szolgálatról, küldő szervezetem végül a SZITI Egyesület lett. 

Az EVS kézenfekvő lehetőségnek tűnt, hogy folytassam az olasz kalandot. 
Mivel gyerekkorom óta életem egyik meghatározó része a sport, ezért tuda-
tosan ilyen projektet kerestem. A milánói fogadó szervezetem (Altropallone 
ASD Onlus) profilja tökéletesen illeszkedett az általam megfogalmazott cé-
lokhoz . A sportot, mint a társadalmi bevonás és a fejlesztés eszközét hasz-
nosították munkájukban. 

Olaszország
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Feladataink körébe ugyanúgy beletartozott a helyi bevándorló közösségnek 
való sportrendezvény-szervezés, mint a mindennapi irodai munkához való 
hozzájárulás. A Milánóban élő hátrányos helyzetűeknek, bevándorlóknak és 
fogyatékkal élőknek szerveztünk sporteseményeket, például csocsóbajnok-
ságot .  A szervezet nemzetközi projektekben is rész vesz, amelyek a fair play-t 
támogatják . Egyszer például bolgár kisiskolások jöttek Olaszországba, nekik 
szerveztünk focimeccset a helyi bevándorlókkal . 

A nyár folyamán lehetőségem nyílt az úgynevezett Antirasszista Világbajnok-
ságon (Mondiali Antirazzisti) való önkénteskedésre is. A zenés sportfesztivál 
egy örökre szóló élmény marad számomra, az ott tapasztalt felszabadult lég-
körrel még nem találkoztam életemben . A fogadó szervezetem kapcsolatainak 
köszönhetően olyan híres focistákkal is volt szerencsém találkozni, mint Javier 
Zanetti vagy Ivan Cordoba . 
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A milánói 8 hónap alatt mind szakmailag és emberileg is nagy lépést tettem 
előre. Számos olyan kapcsolatra tettem szert, amely a későbbi pályafutá-
somra is hatással volt. A multikulturalizmus nem volt meglepő számomra, az 
önkéntesség során azonban bevándorlókkal foglalkoztam, amiben viszont új-
donság volt az, hogy nehezen lehetett kapcsolatba lépni velük és a bizalmuk-
ba férkőzni. Ez nehézséget is okozott. Szerencsére a sport leegyszerűsítette 
a dolgot: mindegy, hogy honnan jövünk, a meccseken jól tudjuk érezni 
magunkat, ez megkönnyíti a barátságok kialakulását is.

Az események szervezésénél a legnagyobb nehézséget a célközönség el-
érése jelentette . Felmerült a kérdés: hogy tudod elérni azt a bevándorlót, aki 
a város szélén lakik, nincs internet hozzáférése? Ezért nem is volt egyszerű 
sporteseményeket szervezni számukra . Hiába akartam megváltani a világot, 
amikor szembesültem egy ilyen nehézséggel, át kellett gondolnom az egészet .
Az EVS-nek köszönhetően jól megtanultam olaszul. Türelmesebb lettem,  
korábban nem toleráltam, ha valaki együtt dolgozik velem és ő lazább, nem 
úgy áll a munkához, ahogy én. Egy idő után rájöttem, hogy feleslegesen aggo-
dalmaskodom, és ha elfogadóbb vagyok, akkor a csapatmunkánk is javulhat .
Blogom: http://bencegaramvolgyi.blogspot.hu/  
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Török Márton

Konkrét készségek: 
városból  
hegyi zsákfaluba
2012. júliustól 2013. júliusig, kerek egy évig voltam EVS önkén-
tes a Messzelátó Egyesület segítségével, Szlovákia magyarlakta 
részén épp csak túl, Rozsnyótól nem messze egy apró, hegyek 
között megbúvó zsákfaluban, Berdárkán. Mindenképpen egy 
öko-közösséget kerestem, hogy fejleszthessem önmagam: szak-
mai (környezetvédelmi) szempontból és fizikailag is. 

Mindent csináltunk, amit egy falusi gazdálkodó szokott csinálni, és amin egy 
magamfajta városi ficsúr csak csodálkozna. Szénát gyűjtöttünk, tűzifát készí-
tettünk (az erdőtől a kandallóig végigkísérve a folyamatot), kecskéket őriztünk 
és fejtünk, vályogházat tapasztottunk, kertészkedtünk, méhkaptárakat készítet-
tünk elő, szüreteltünk, patakparti teraszt ácsoltunk, beindítottuk a terület cse-
resznyefafajtáit megőrző többéves projektet, segédkeztünk a fogadó szervezet 
által rendszeresen megtartott regionális ökopiacon . Fel sem lehet sorolni .

Elsősorban a saját fizikai és mentális korlátaimmal küzdöttem meg: szinte agy-
repesztő volt az elképesztő mennyiségű és változatosságú új információ és 
készség. A falu elzártsága mondjuk a hátrányok mellett előnyökkel is járt, de 
az elidősödő lakosság csak nagyon lassan képes nyitni a globális ökoszemlélet 
felé, főleg ha az külföldiek, fiatalok, sőt külföldi fiatalok felbukkanásával is jár.

Szlovákia
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Azok felejthetetlen élmények, amikor valami egyszerű, apró, hétköznapi do-
log is csak óriási erőfeszítések árán sikerül. Amikor a tűzifával csurig pakolt 
csehszlovák volt katonai teherautónk ötven méter után már le is csúszott az 
esőáztatta, keskeny erdei földútról, és a legváltozatosabb eszközökkel kellett 
újra kezelhetővé tennünk a helyzetet. (Ez például a harmadik munkanapomon 
történt.) Vagy amikor csak órák után sikerült újra elcsípnünk egy, határtalan 
szabadságát hirtelen visszanyerni érző kecskeanyát. A helyi „Déva vára-pro-
jekt”, az évek óta soha el nem készülő új aktivistaház, szalmabálástól, vályo-
gostól. (Azóta elkészült.) A kirándulások a kereken 998,5 méter magas Radzim 
csúcsára, rögtön a falu mellett . Hogy magyarként gyakran én voltam Rozs-
nyón a többi külföldi önkéntes tolmácsa . Télen szorgos csoport-véletlenekkel 
sikerült felgyújtanunk a kerti komposztvécénket is . Ó, és a rendszeres egész 
napos áramszolgáltatási szünetek ősszel és télen.

Kitartóbb, szívósabb lettem. Leggyengébb oldalamon erősítettem, a kétkezi, 
fizikai, gyakorlati munkavégzésen. Világos választ kaptam arra, hosszú távon 
is nekem való lenne-e a falusi élet . Megszámlálhatatlan új konkrét készséggel 
gyarapodtam, amelyek új gondolkodási mintákat is adnak . Önbizalmat kap-
tam, hogy többre vagyok képes, mint hittem .

Aki még soha nem baseballozott lapáttal és tehénlepényből kézzel gyúrt 
labdával, arra sok bepótolni való vár az életben. 

Szlovákia
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Ignácz Judit

„Nagyon sokat 
tanultam tőlük”
2012 októberétől 2013 júniusáig voltam önkéntes Dél-Franciaor-
szágban egy kisebb városban, Livron-ban, ahol egy idősek ott-
honában dolgoztam. Azért esett a választásom Franciaországra, 
mert már egyetem alatt is franciát tanultam és amellett, hogy a 
nyelvi készségemet fejleszthettem, szerettem volna valami kézzel 
foghatót csinálni, tapasztalatot szerezni az élet más területein is. 
Ebben a Phiren Amenca, és így az EVS sokat segített nekem.

Animátori feladatokat láttam el az önkéntesség során: ezek többek között 
szabadidős tevékenységek voltak, mint olvasó és főző-sütő klub, kézműves, 
énekes-játékos foglalkozások, olvasó estek. A munkám során a fő cél volt az 
idős otthonban élők helyzetét és mindennapjait megkönnyíteni, illetve megsz-
építeni. Projektjeink közé tartoztak a különböző ünnepek megtartása, továb-
bá egy Magyarországi Napot tartottunk, ahol magyar ételeket főztünk, illetve 
megismertettük a dolgozókat és lakókat a magyar kultúrával, városokkal, ta-
lálmányokkal és nyelvvel .
 

Franciaország



Emellett a kilenc hónap alatt bete-
kintés nyertem az francia idősellátás 
rendszerébe, és sikerült az ott dol-
gozókkal és a lakókkal is személyes, 
barátságos kapcsolatot teremteni . Na-
gyon sokat tanultam tőlük, és ezáltal 
nagyon sok tapasztalatot is szereztem, 
hiszen a francia nyelvgyakorlás mellett 
egy másik kultúrával, más gondolatvi-
lágú emberekkel is volt lehetőségem 
megismerkedni . Franciaországban a 
fogadó szerveztem, VISA – L’année Di-
aconale által szervezett két képzésen 
voltam jelen, az egyik Strasbourgban a 
másik pedig Sète-ben volt . Ezek alatt 
játékos és közösségépítő feladatok ré-
vén megismerkedtem a többi Francia-
országban dolgozó önkéntessel . Sok 
hasznos játékon és foglalkozáson vet-
tem részt, amit később az idősek ott-
honában munkám során én is tudtam 
hasznosítani. 

EVS alatt először minden nehezen in-
dul, mivel minden új és egy viszonylag 
nagy változáshoz kell alkalmazkod-
nunk. Egészen apró dolgoktól (mint 
étel vagy időjárás) a nagyobbakig 
mindig voltak és lesznek is nehéz-
ségek, de sosincs olyan, amivel ne 
lehetne megküzdeni. Számomra az 
elején a családomtól való távolság volt 
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kissé nehéz . Aztán az identitás felvállalása volt még 
érdekes kérdés. Én nagyon erős identitástudattal 
rendelkezem a romaságomat illetően, viszont külföl-
dön egy ilyen élethelyzetben valahogy nem tartozott 
az elsődleges dolgok közé, hogy erről beszéljek, hi-
szen Magyarországról származom, és emellett va-
gyok még cigány is . Az elején a dolgozók és lakók 
kicsit máshogy fogadták a tényt, hogy cigánylány 
vagyok, de hamar megbarátkoztak vele és utána 
már nyitottan tudtunk beszélgetni erről, sok kérdé-
sük volt, és sok esetben össze tudtuk hasonlítani 
az ő általuk látott néha sztereotip képet az általam 
megélt tapasztalatokkal .

Az önkéntesség alatt nagyon sok változáson megy 
át egy ember .  A határaink feszegetése és a komfort 
zónánk átlépése révén nagyon sok tapasztalatot és 
pozitív, illetve néha negatív élményeket szerezhe-
tünk, melyekből tanulhatunk, és amik később éle-
tünk során nagyon hasznosak lehetnek . Ezek által 
önismeretünk is erősödik. Az önkéntesség után 
határozottabb, céltudatosabb és talpraesettebb 
emberré váltam, amit a küldő illetve fogadó szer-
vezetemnek is köszönhetek . Hiszen minden prob-
lémában, bajban, ha kellett, ott álltak mellettem, de 
ennek ellenére szabadságot is kaptam tőlük egyes 
döntéseim, illetve projektjeim megvalósításában. 

Franciaország
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Szabó Péter

Megfelelő  
kihívás: Grúzia
Egy évvel ezelőtt, 2013 októberében kezdtem meg önkéntes 
szolgálatomat Grúzia poszt-háborús térségében, Gori városában. 
Küldő szervezetem a Human-Net Alapítvány volt.

Az EVS nagyon jó lehetőséget biztosított számomra abban, hogy olyan célja-
imat valósíthassam meg, melyekre már régóta készültem: egy merőben más 
kultúra megismerése, rengeteg tapasztalatot szerezni és új barátokra lelni . 
Úgy gondoltam, hogy Grúzia történelme és jelenlegi helyzete megfelelő kihí-
vást nyújt egy igazán tartalmas és tapasztalatokban gazdag év eltöltéséhez . 
Mindezek mellett nagyon érdekelt, hogyan lehet a művészettel segíteni 
a poszt-háborús térségben élőket.

Az egy évig tartó projekt során elsősorban kulturális programokat szerveztem, 
valamint kreatív- és kézműves foglalkozásokat tartottam a helyi fiataloknak. 
Továbbá egy fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó rehabilitációs intézmény 
munkáját segítettem. Mindezeken túl részt vettem egy kutatás képi anyagának 
elkészítésében is, ami a dél-oszét adminisztratív határvonal közelében élők 
mindennapjait mutatja be . 

A Grúziában töltött idő tele volt felejthetetlen élményekkel, persze számos ne-
hézséggel is meg kellett küzdenem. Az egyik legnagyobb kihívás a nyelv volt, 
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ugyanis a vidéki városokban kevesen beszélnek angolul, a falvakban pedig 
szinte senki . Ez különösen akkor volt problémás, amikor egyedül kellett egy 
szituációt megoldanom. Az utazásaim során is kénytelen voltam a meglévő 
grúz és orosz tudásomra hagyatkoznom . Szerencsére nem volt olyan helyzet, 
amit ne tudtam volna megoldani. Érdekes volt látni, hogy a grúzoknak teljesen 
más az időhöz való viszonyuk. Ez számos bonyodalmat okozott, de később 
sikerült ezen túllépni . 

Öröm volt látni a fiatalok lelkesedését és nyitottságát: ezért megérte ott lenni. 
A munka mellett rengeteget utaztam az országban, amely a pálmafás ten-
gerpartjaival és hófödte csúcsaival varázslatos élményt nyújtott számomra . 
De nemcsak a térség természeti adottságai lenyűgözőek, hanem az emberek 
vendégszeretete, az ország kultúrája és nemzeti ételei is hozzájárultak ahhoz, 
hogy igazán felejthetetlen legyen számomra ez az egy év. Legfinomabb ételeik 
közé tartozik a khinkali, ami voltaképpen egy hússal töltött tésztabatyu. Híre-
sek boraikról és nemzeti röviditalukról, a “csacsáról”, ami gyakorlatilag tör-
kölypálinka. Az egyik legmeglepőbb élményem volt, amikor egy másfél órás 
vonatozás alatt jópáran körém gyűltek, folyamatosan étellel, itallal kínáltak, 
olyan érteklődéssel fordultak felém, amely itthon ritkán tapasztalható. Talán 
azért, mert ott külföldi voltam. Érdekesség, hogy Gori városában született 
Sztálin . Teljesen elfogadott, hogy teret, utcát neveztek el róla, és szobrokat, 
múzeumot állítottak neki. A várostól 20km-re található a szakadár Dél-Oszétia, 
ezért az adminisztratív határvonal közelében rengeteg katonai ellenőrző pont 
van . Mindennapos jelenség, hogy a buszokra gépfegyveres katonák szállnak 
fel, hogy ellenőrizzék ki, miért, hova megy. Eleinte ez nagyon megdöbbentő 
volt számomra . A látvány legalább annyira abszurd, mint az az élmény, ami-
kor az egyik katona felesége süteményéből kínált meg minket. Meglepő, de a 
dél-kaukázusi országban a viszontagságok ellenére mégis nagy a közbizton-
ság . Hasonló ellentmondásos érzésekkel találkoztam Örményországban és 
Iránban is, ahová szintén lehetőségem nyílt elutazni. 

Az önkéntesség alatt rengeteg szakmai tapasztalatra tettem szert, mindezek 
mellett fejlesztettem az angol nyelvtudásomat, valamint elkezdhettem a grúz 
és az orosz nyelv tanulását is . Rengeteg változást vettem észre önmagamon is, 
türelmesebb lettem és következetesebb, mégis rugalmas . Egy ilyen „misszió” 
után átértékelődnek a dolgok az emberben és már másképpen látja a világot. 

Grúzia



Grúzia



49



50

Pósfai Orsi

Oroszos valóság: 
„gyorsan elmúlt 
a pánikom”
2011 október elején elindultam Nizsnyij Novgorodba, Oroszország 
egyik legrégebbi városába, hogy hat hónapot dolgozzak önkén-
tesként egy általános iskolában, fogyatékos gyerekekkel. 

Az odaút már eleve elég izgalmas volt, olyan igazi oroszos módon, a repü-
lőn sugárban hányó részeggel, moszkvai dugóval, vonat-lekéséssel. Éjjel fél 
egyre valahogy mégiscsak sikerült Novgorodba értem, ahol nagy megköny-
nyebbülésemre két másik önkéntes várt az állomáson. A város első pillantásra  
a sötétben kifejezetten ocsmány volt. Széteső panelházak, hihetetlen állapot-
ban lévő ötsávos autóút (a város közepén), az aluljáróban futkározó patkányok 
és sehol egy fa. Szerencsére valamelyest számítottam erre, úgyhogy annyira 
nem viselt meg, ráadásul a lakás, ahova vittek, sokkal jobb volt, mint amit 
előre elképzeltem. Aztán másnap a többi önkéntessel és a koordináló szer-
vezetemmel való találkozás erősen enyhítette az élmény traumatikus jellegét.  
A koordináló szervezetem, a SFERA mozgalom, kb . 20 önkéntessel dolgozott, 
akik mind különböző projektekben dolgoztak, a nagy többség gyerekekkel. 
Rengeteg különböző nemzetiség gyűlt össze, habár magyar egyedül voltam, 
kelet-európaiból is csak egy másik srác, egy horvát volt .

Oroszország



Igazán csak az első nap az iskolában ijesztett meg. Korábban soha nem dol-
goztam gyerekekkel, pláne nem olyanokkal, akik nem beszéltek magyarul 
és ráadásul fogyatékosok . Azt gondoltam, hogy majd a koordinátorom vagy  
a tanárok el fogják magyarázni, hogy pontosan mit csináljak, és hogy majd 
sokat segítenek az elején. Hát nem egészen ez történt. Az önkéntes koordi-
nátor - egy nagyon barátságos és nyitott nő, aki csak és kizárólag oroszul be-
szélt (mint ahogy mindenki más is az iskolában), bevezetett egy tanterembe, 
ahol ült kb. 10-15 gyerek, bemutatott nekik, majd otthagyott. Enyhe kifejezés, 
hogy pánikba estem . Nagy meglepetésemre a gyerekek voltak a legnagyobb 
segítség, ők voltak azok, akik, ha épp nem tudtam, hogy mi miért és hogyan 
történik, akkor elmagyarázták a dolgokat, ha nem értettem a szavakat, ami-
ket használtak, akkor megpróbálták körülírni a mondandójukat, de leginkább 
abban, hogy azonnal befogadtak, és már második nap nagy ölelésekkel és 
mosolyokkal fogadtak . Emiatt nagyon gyorsan elmúlt a pánikom, és már  
a munkahelyemen sem éreztem magam egyedül .
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Az iskola maga is, Oroszországhoz képest mindenképp, egy viszonylag ba-
rátságos hely volt. Én a legtöbb időt a harmadik osztállyal töltöttem. A gye-
rekeknek különböző bajaik voltak, de a legtöbbnek egy nagyon speciális, 
izomsorvadásos betegsége volt. A legtöbbet fizikai módon tudtam segíteni, 
emelgettem azokat, akik nem tudtak járni, öltöztettem őket, sétálni mentem 
velük, de úgy tűnt, hogy ők azt értékelik a legjobban, ha az itthoni életemről, 
Európáról mesélek nekik – nyilván azért, mert a többségük még Novgorodon 
kívül sehol sem járt.

Szépen lassan az élet minden területe kialakult, az iskolában megvolt már  
a napi rutinom, megjegyeztem a gyerekek nevét, tudtam kinek és hogyan kell 
segíteni, az önkéntes társaimmal összebarátkoztam, a várost is megismer-
tem (mint kiderült, a pályaudvar a város egyik legcsúnyább környékén volt, 
akadt azért szép hely is bőven) és az orosz tudásom is rohamosan javult.  
A legkevésbé az öt hónapon át tartó havazást és a -20 fokot viseltem 
jól, de utólag már az is csak egy érdekes, oroszos aspektussá enyhült. 
Életem legsűrűbb és legtanulságosabb hat hónapja volt, és egyáltalán nem 
akartam hazajönni, amikor vége lett . 

Oroszország
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Duhi Balázs

Borászat és 
óceánpart
Kereken egy éven keresztül éltem és önkénteskedtem Franciaor-
szágban, egy Nantes melletti faluban található borászati múzeum-
ban. Mindenképpen francia nyelvterületre szerettem volna menni, 
mivel akkoriban franciatanári szakon tanultam, de tökéletesíteni 
szerettem volna a tudásomat. A munkaerőpiacon a végzettségnél 
többet számít a tapasztalat, ez is a szemem előtt lebegett, amikor 
úgy döntöttem, szüneteltetem tanulmányaimat egy évig.
Az EVS volt a legjobb választás erre, hiszen megadja azt a keretet, ami egy ilyen 
kihíváshoz kell. Önállóságra tanít, de az önkéntes mégsem kerül kiszolgáltatott 
helyzetbe, mintha saját erőből kerülne az idegen ország munkaerőpiacára.

A projektem elsődleges célja a küldő- és fogadószervezet közötti együttmű-
ködés kiépítése volt, de mint időközben kiderült, erre nem igazán volt igény és 
lehetőség. Így menet közben változtattunk a projekten, sokkal inkább az euró-
paiság irányába mentünk el. Napi szinten közreműködtem a múzeum minden-
napi életében: segítettem a recepción, telefonokat kezeltem, adminisztráltam  
a foglalásokat és a rendezvényeket, illetve a férfimunka is rám esett, mivel csak 
nőkkel voltam körülvéve. Közben angolra fordítottam a francia nyelvű kiadvá-
nyokat, a nyári szünetre játékos programsorozatot szerveztem a helyi fiatalok-
nak a múzeumban és annak hatalmas parkjában, és szerveztem magyar estet . 

Franciaország



54

Csatlakoztam a nantes-i egyetem Autour du Monde szervezetéhez, ahol a kül-
földi diákokkal szerveztünk közös programokat, városnézéseket, kiránduláso-
kat . Néhány nantes-i általános iskolában pedig Magyarországgal ismertettem 
meg a diákokat egy interaktív előadás keretében.

A franciákkal néha nehéz együtt dolgozni, újító ötleteimet például nagyon ne-
hezen sikerült elfogadtatni a kollégáimmal, makacsul ragaszkodtak a régi folya-
matokhoz, még ha azok már akkor is elavultnak számítottak. A nyelvtudásomat 
pár hónap alatt anyanyelvi szintre fejlesztettem, de a kulturális különbségek így 
is kijöttek . A legnehezebb mégis a program vége felé a hazatérés volt . 

A 2005-ös zavargások után pár hónappal költöztem ki. Elég sokáig láthatóak 
voltak az utcákon a felgyújtott autók, de a közhangulat addigra lenyugodott .

Hatalmas élmény az óceánparttól 30 km-re élni, hiszen jó idő esetén egy 
pillanat alatt ott tudtunk lenni .

Bár borászati múzeumban dolgoztam, akkoriban szoktam rá a sörre . Az ottani 
bor nem ízlett, de a marketingjét elég jól megtanultam és teljes információval 
rendelkeztem mindegyik bor jellegéről, készítéséről.

20 évesen kerültem ki, önállóságot tanultam. Itt váltam igazán felnőtté, hi-
szen sok mindenben csak magamra számíthattam. Egy év külföldön a világot 
nyitotta ki előttem. Rengeteg emberrel találkoztam a világ minden pontjáról, 
így sok új gondolattal és szemlélettel találkoztam, amit addig nem ismertem. 
Leginkább a felelősségtudatban fejlődtem abban az egy évben.

Az EVS után folytattam Magyarországon a főiskolát, melyet végül sikeresen 
befejezetem. Még évekkel később is célom volt visszaköltözni Nantes-ba, mi-
vel egy nagyon élhető város. A főiskola alatt egy tokaji pincészetnél helyez-
kedtem el, mint idegenvezető. Azonban 2009-ben Budapesten kaptam egy 
álláslehetőséget, azóta is az informatikai szolgáltató szektorban dolgozom, 
már vezető beosztásban. 

Franciaország
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Önkéntesként jó tudni…
	kiutazás előtt tájékoztatást kapsz az EVS projektedről: mik lesznek a fel-

adataid? hol fogsz lakni? ki lesz a mentorod? hány nyelvórád lesz? hogyan 
oldják meg az étkezésedet?

	a partnereknek – önkéntes, küldő és fogadó szervezet – követnie kell a 
megállapodásban rögzített részleteket (ez az Activity agreement);

	az EVS programban való részvétel ingyenes (max. 10% hozzájárulás kér-
hető az útiköltséghez);

	a program ezeket biztosítja: egyszeri oda-vissza utazás; szállás; biztosí-
tás; étkezés; helyi közlekedés; nyelvi felkészítés;

	a szolgálat teljes ideje alatt kapsz egy kis zsebpénzt (50-90 € közötti ösz-
szeg, országtól függ);

	hazatérés után ki kell tölteni a beszámolót a projektedről;

	hetente 2 egymást követő szabadnapod van + havonta 2 nap szabadságod;

	mentor segít neked ott helyben a projekt ideje alatt;

	hetente legalább 30, legfeljebb 38 órát tesz ki az önkéntes tevékenység;

	nem végezhetsz csak rutinfeladatot és nagy felelősséggel járót sem;

	az önkéntesség végén YOUTHPASS dokumentumot kapsz: ez tartalmazza 
mindazt, amit kint tanultál, ennek megírásában neked lesz a legnagyobb 
részed. Érdemes jól kitölteni és megőrizni, hiszen jól jöhet hazatérésed 
után a munkakereséshez!

	illeszkedj be, használd az ötleteidet, légy kitartó, türelmes, kezdeményező 
és aktív!  
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Linkek, Információ
Erasmus+ Ifjúsági Programiroda: www .eplusifjusag .hu

INFORMÁCIÓ, SZEMÉLYRE SZABOTT SEGÍTSÉG ORSZÁGSZERTE:
Eurodesk Magyarország hálózat: www .eurodesk .hu

EVS PROJEKTEK, MAGYAR KÜLDŐ SZERVEZETEK ÉS KINTI FOGADÓ 
SZERVEZETEK ADATBÁZISA:
EVS adatbázis: europa.eu/youth/evs_database

CIKKEK, INTERJÚK NEMZETKÖZI TÉMÁBAN FIATALOKNAK
Európai Ifjúsági Portál: europa.eu/youth 

http://www.eplusifjusag.hu
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Köszönet
Köszönet minden volt EVS önkéntesnek, aki megosztotta velünk 
az élményét!
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