Mentorok kézikönyve

Támogató:

Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj
Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj a
nem formális oktatás egy globális kerete,
amely arra bátorítja a 14 és 24 közötti
fiatalokat, hogy merjenek nagyot álmodni,
ünnepeljék meg az elért eredményeiket,
és tegyék jobbá a világot.
1956-os indulása óta fiatalok millióit
ösztönözte arra, hogy megváltoztassák
az életüket. A résztvevők tervezik meg a
saját Díj-programjukat, tűzik ki
személyes céljaikat, valamint ők is
követik nyomon saját fejlődésüket. Mivel
lehetőséget teremt a készségek
fejlesztésére,
a testmozgásra, a szolgáltatásnyújtásra
és a különböző kalandokban való
részvételre, a program jelentős szerepet
játszik a fiatalok osztálytermen kívüli
fejlődésében. A programnak köszönhetően
a fiatalok teljesítményei egy következetes
rendszeren belül kerülnek elismerésre
világszerte, ami ugyanakkor a
tapasztalataik egyedi nemzetközi
akkreditációját is jelenti.
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A program segít inspirálni,
megváltoztatni és jobbá tenni az
embereke, közösségeket és
társadalmakat a világ minden táján. A
programban részt vevő fiatalok
magabiztosabbak és rugalmasabbak
lesznek, illetve olyan készségeket
fejlesztenek ki, mint a kommunikáció, a
problémamegoldás és a vezetés. Ez
ugyanakkor hatással van a
közösségeikre, amelyekben észlelhető
a fejlődés a foglalkoztathatóság, az
egészség és a jólét, valamint az iskolai
végzettség terén.
A program nemcsak önbizalommal
ruházza fel a fiatalokat, hanem
megteremti bennük az igényt arra, hogy
jelentős változásokat hozzanak; illetve,
hogy megtalálják a céljukat, felfedezzék
szenvedélyüket és helyüket a világban.

Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj Alapítvány
Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj
Alapítvány a Díj globális növekedését
ösztönzi, és támogatja. A program hosszú
távú célja és jövőképe a következő:
A hosszú távú célunk minden arra
jogosult fiatalnak megteremteni a
programban való részvétel lehetőségét.
A jövőképünk az, hogy minél több,
különböző háttérből érkező fiatal
szólítsunk meg, és egyéni útravalót
adjunk nekik ahhoz, hogy sikeresek
legyenek az életben.

A Nemzetközi Díj globális stratégiai
prioritásai a 2018–2023 közötti
időszakra a következők:
• Hozzáférés – növelni a programba
belépők számát, különösen azokét,
akik bizonyos szempontból
veszélyeztetettek vagy
kirekesztettek.
• Elérés – növelni a program
átadásában résztvevő szervezetek
és személyek számát a program
társadalmi infrastruktúrájának
javításával.
• Hatás – növelni a program teljesítési
arányát az ezt átadó önkéntesek és
vezetők segítése, támogatása és
képzése révén, hogy minél több
fiatal szerezhesse meg saját Díját.
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Az ebben a modern, bonyolult világban felnövő fiataloknak számos nehézséggel kell
szembenézniük, és a személyes teljesítményt célzó lehetőségek gyakran korlátozottak.
Ugyanakkor a szülők, a tanárok, az önkéntes szervezeti vezetők és a munkáltatók, akik
felismerik a fiatalokkal szembeni felelősségüket, kénytelenek a saját kihívásaikkal
szembenézni.
A Díj célja segítség nyújtani mind a fiataloknak, mind azoknak a személyeknek, akiket
foglalkoztat az ő jólétük. A cél az, hogy bemutassuk az értékes szabadidős
tevékenységeket és az önkéntes szolgálatot mint kihívást az egyén számára, amely során
megismerheti az elért eredmények ébresztette elégedettséget, továbbá mint irányt azon
személyek és szervezetek számára, amelyek ösztönözi szeretnék a saját környezetükben
lévő fiatalok fejlődését.
Remélem, hogy a program valamennyi résztvevőjének új értelmet nyer az élete, és
további örömökre lelnek benne. Biztos vagyok benne, hogy mindazok, akik a program
lebonyolításában segítenek, kivehetik majd a részüket abból a különleges
elégedettségből, amelyet mások rejtett tehetségének a felfedezése és a kihívások
legyőzése eredményez.

Ő királyi fensége, Fülöp edinburgh-i herceg, KG, KT, OM, GBE
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John May főtitkár bevezetője
Köszönjük, hogy részt vesz az Edinburgh
Hercege Nemzetközi Díj programban. A mai
gyorsan változó világban a fiataloknak
fejleszteniük kell
bizonyos tulajdonságaikat, ilyen az állhatatosság,
kitartás, kíváncsiság, optimizmus és önkontroll. A
közgazdászok szerint ezek nem kognitív
tulajdonságok. A pszichológusok szerint ezek
„személyiségjegyek”. Mindenki más „jellemként”
gondol ezekre, a program célja a jellem
fejlesztése.
Képzeljük csak el, milyen hatással lenne a társadalmunkra, ha minden fiatalnak
lehetősége lenne részt venni a programban. Globálisan arra törekszünk, hogy
növeljük, és kiterjesszük a hozzáférést annak érdekében, hogy minél több fiatal
élvezhesse a jó nem formális oktatást. Ezért kötelességünk (lehet, hogy régimódi
kifejezés, de én hiszek benne) a lehető legtöbb fiatal számára elérhetővé tenni a
programot; mindebben pedig a pontosság, szakértelem és lényegre törés lesz az
eszközünk. Mindez nem valósulhatna meg az önkéntesek és a támogató szervezetek
nagylelkűsége nélkül. Végső soron, mindez nem valósulhatna meg Önök nélkül.
Akárcsak a fiatalok, akikkel együtt dolgoznak, Önök is egy nagy kalandra indulnak,
amely egyedülálló tapasztalatokkal, emlékekkel és valódi sikerélménnyel való
feltöltődést jelent. Ismételten köszönöm a felkínált önkéntes időt, és kívánom, hogy
élvezzék az utazást.
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1. FEJEZET

Bevezető, filozófia és alapelvek
A kézikönyv bevezetője
Történet, filozófia és irányelvek
Szabályzat a programoperátorok részére

1.1 A kézikönyv bevezetője

Ez a fejezet a Kézikönyv célkitűzéseit
tartalmazza, és röviden összefoglalja a
Programot ma is meghatározó történetét,
filozófiáját és alapelveit. A fejezet utolsó része a
programoperátorok részére összeállított
szabályzatot tartalmazza: ezek a Működési
elvek; Gyakorlati szabályzat, illetve a Kölcsönös
részvétel.
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Bevezető, filozófia és alapelvek
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A kézikönyv
bevezetője

programot a helyszín és a résztvevők egyedi
szükségleteihez és követelményeihez, bárhol is
lennének.

A kézikönyv tartalmazza a
Programvezetők, illetve a program
megszervezésében érintett felnőttek
számára szükséges alapvető
információkat a programnak bármilyen
helyszínen való lebonyolítására. Ez egy
átfogó útmutató, ami a Programvezetők
részére gyakorlati tanácsokat és
iránymutatást nyújt, hogy segítsék a
fiatalokat saját programjuk
kidolgozásában, megtervezésében és
kivitelezésében.

A program nemzetközi szinten, az
engedélyezett operátorok globális és
sokoldalú hálózatán keresztül kerül
átadásra, amelynek egyaránt tagjai az
országos programoperátorok (NAO-k), a
több százezer résztvevő, valamint a
közvetlenül engedélyezett független
programközpontok (IAC-k) – jellemzően
nemzetközi iskolák vagy ifjúsági klubok –,
illetve a mindössze néhány fiatal.

Úgy állítottuk össze, hogy segítsen Önnek
abban, hogy a program résztvevőinek a
lehető legjobb támogatást és útmutatást
nyújtsa. Míg a program az időtálló elvekre és
meghatározott követelményekre épül amelyeket a jelen kézikönyv is tartalmaz -,
egyik különleges erőssége az a képesség,
hogy a fiatalok bármely csoportjában
rugalmasan alkalmazható, bármilyen
szükségletekkel és háttérrel rendelkezzenek
is.
Jelen kézikönyv ezt a filozófiát kívánja
tükrözni, a lehető legjobb gyakorlati
tanácsok, támogatás megfogalmazásával,
hogy rugalmas módon alakítsa a
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A Kézikönyv elsősorban a
programvezetőknek szól, de bárki
használhatja, aki egy fiatalt segít a
program megélésében. Ez magában
foglalja, de nem korlátozódik a
következőkre: Programkoordinátorok;
programellenőrzők; Kalandos utazás
felügyelők és kiértékelők, valamint egyéb
felnőtt önkéntesek, akik közreműködnek
az adott szakasz tevékenységeinek
megszervezésében.
A kézikönyv mellett rengeteg információ és
online képzés és fejlődési lehetőség áll
rendelkezésre, amely támogatást nyújt a
program átadásában
.

Bevezető, filozófia és alapelvek

BEVEZTŐ, FILOZÓFIA ÉS ALAPELVEK

Akár további útmutatóra van szüksége
arra vonatkozóan, hogy hogyan adjon át
egy adott szakaszt, vagy a program
hatásának mérése körüli konkrét
területekre kíváncsi, esetleg résztvevői
esettanulmányokat keres, vagy a program
árucikkeiről szeretne többet megtudni,
hatalmas mennyiségű további információ
áll rendelkezésre.
A legfontosabb forrás az
awardcommunity.org. Ezen
megtalálhatók azok az interaktív tanulási
modulok, amelyek lefedik a program
történetét és filozófiáját, illetve a
programok különböző tagozataira
vonatkozó tanácsadást és a
kulcsfontosságú terminusok szószedetét
is. A Programközösség egy nagyszerű
hely a legjobb gyakorlatok és új
megközelítések megosztására, ahol többet
tudhatunk meg arról, hogyan is adják át a
programot minden országban. Az online
képzést és fórumot kiegészítik az
Alapítvány, az országos
programoperátorok és a Partnerek által
végzett személyes képzések. Az
Alapítvány honlapja további információkat
tartalmaz, beleértve a kulcsfontosságú
kifejezések szószedetét és a támogatásra
vonatkozó adatokat: www.intaward.org

Ha a programmal kapcsolatban
felmerülnek olyan kérdések,
amelyekre nem talál választ a
kézikönyvben,
a www.awardcommunity.org honlapon
vagy a mi honlapunkon, haladéktalanul
vegye fel a kapcsolatot a közvetlen
licenszadóval,
- pl. az országos programoperátorral, vagy
az IAC esetében az Alapítvánnyal.

Történet, filozófia
és irányelvek
A programot Dr. Kurt Hahn inspirálta, aki az
Outward Bound, a United World Colleges
és a Round Square ötletgazdája is. Kurt
Hahn iskolaigazgatóvá válása előtt Rhodesösztöndíjas volt, illetve az utolsó német
kancellár személyi titkára. A németországi
Salemben megalapított egy bentlakásos
iskolát, aztán az 1930-as évek elején
elmenekült Németországból, és Skóciában
megalapította a Gordonstoun nevű iskolát.
Fülöp edinburgh-i herceg volt az iskola
egyik legelső tanulója.
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Kurt Hahn más oktatókkal egyetemben segített kidolgozni a „tapasztalati tanulás” vagy a
„cselekvés általi tanulás” filozófiáját, amelyben a jelentés a közvetlen tapasztalat során
alakul ki.
Hahn oktatási filozófiájáról és általában a tapasztalati tanulásról további
információkat és szakirodalmat a www.awardcommunity.org honlapon találhat.

Gordonstounban végezte el Fülöp
edinburgh-i herceg a Moray Badge
programot, ami a jelen program
elődjének tekinthető;
Kurt Hahn úgy érezte, hogy az iskolán
kívül számos helyzetben hasznos lehet. A
második világháború azonban
megakadályozta a program fejlesztését,
így csak az 1950-es évek végén fordult
Kurt Hahn Fülöp herceghez, hogy hozzon
létre egy országos jelvényrendszert,
amely a Moray Badge ötletén alapszik.
1954-re Fülöp herceg beleegyezett abba,
hogy ha Kurt Hahnnak sikerül
összeállítani egy képviseleti bizottságot
az általános elképzelés jóváhagyására,
készen áll arra, hogy azt elnökölje. A
herceghez
csatlakozott Sir John (a későbbiekben
Lord) Hunt tábornok, az első Mount
Everest-i expedíció vezetője. A későbbi
program első tervezetét 1955-ben állították
össze, amit önkéntes és más ifjúsági
szervezeteknek küldtek el. Ezt követően a
programot 1956-ban indították el,
kezdetben egy kísérleti három éves
időszakra.

kiegyensúlyozott önkéntes önfejlesztési
tevékenységekbe, amelyek a serdülőkor és
felnőttkor közötti potenciálisan nehéz
időszakon hivatottak átsegíteni őket.
A megalapítást követő egy éven belül
az alsó korhatárt 14 évre módosították.
A lányok programját 1958-ban vezették
be, és a két programot
1969-ben egyesítették. 1957-ben a felső
korhatárt 19-re módosították, 1956-ban 20ra, aztán 1969-ben 21-re, végül 1980-ban
24-re.
1971-re a program már 31 országban
működött, ez a szám 1989-ben 48-ra
nőtt, és a nemzetközösség határait is
túllépte.
1956-os Egyesült Királyságbeli
megalapításától a program a nemzetközi
érdeklődésnek köszönhetően jelentősen
bővült. A bővülésnek köszönhetően
1988-ban megalapították a The Duke of
Edinburgh’s Award Nemzetközi
Szövetségét. Mára a program több mint
1,3 millió fiatalhoz jut el

Az elsődleges cél az volt, hogy a 15 és 18
év közötti fiúkat bevonják
12

Bevezető, filozófia és alapelvek

BEVEZTŐ, FILOZÓFIA ÉS ALAPELVEK

„Az oktatás célja az, hogy az embereket az értékképző tapasztalatokra
ösztönözze... hogy biztosítsa e tulajdonságok fennmaradását: merész
kíváncsiság, legyőzhetetlen szellem, kitartás a törekvésben... és mindenek
fölött az együttérzés... Vétkes hanyagság, ha a fiatalokat nem bátorítjuk a
megtapasztalásra.”
KURT HAHN

130-nál is több országban és
tartományban. Teljes tájékoztatás a
program jelenlétéről az adott
országokban a www.intaward.org
honlapon található.
A program az egyéni kihívásról és
elkötelezettségérzet kialakításáról szól.
Ahogy minden ember más, úgy a fiatalok
által vállalt kihívások is nagyon sokfélék a
program keretén belül. A
programvezetőjük,
az értékelőjük vagy az önkéntesük
segítségével minden fiatalt arra kell
ösztönözni, hogy vizsgálja meg magát, az
érdeklődési köreit, a képességeit és
törekvéseit, majd tűzzön ki maga elé
kihívásokat a program négy területén.
Ezeket a kihívásokat kitartással és
elszántsággal lehet teljesíteni.
A folyamat során a résztvevők
elcsüggedhetnek, még fel is akarhatják
adni, de a végén ott lesz az elégtétel,
hogy felülkerekedtek a kihívásokon, és
sikert értek el. A szakaszok teljesítése
során egyre többet tanulnak meg
önmagukról és személyiségük rejtettebb
mélységeiről.

Nagyon fontos, hogy ezeket a
kihívásokat mindig a résztvevő
személyének megfelelően fogalmazzák
meg: ha túl könnyűek, nem jár majd
velük az igazi teljesítmény érzése; ha túl
nehezek, a fiatal akár fel is adhatja.
A fiataloknak nem szükséges kimagaslóan
teljesíteniük, hogy díjat kapjanak.
Egyszerűen saját maguknak kell személyes
kihívást jelentő célokat kitűzniük, illetve
törekedniük a célok elérésére. Az
elkötelezettség bizonyítása segít a
fiataloknak
azt kapni a programtól, amit
belefektetnek: alapvetően nincsenek
rövidítések, ha valódi sikerélményre
vágyunk.
A program segít a fiataloknak teljesíteni a
kihívásokat azzal, hogy lehetőséget nyújt
a tapasztalati tanulásra. Tehát nem csak a
program keretén belül megszervezett
tevékenységeken való részvétel a fontos.
Sokkal jelentősebb az azon való
elmélkedés, hogy mit is tanultak minden
egyes tevékenységből.
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Irányelvek
Tíz vezérelv képezi a program filozófiájának alapját.
Ezek célja annak biztosítása, hogy a fiatalok egy értelmes és céltudatos utazásban
részesülnek a program során, valamint annak a biztosítása, hogy a saját díjuk
megszerzésének a hatása tartós személyes örökséget jelentsen. A program vezérelvei a
következők:

1. Személyes
Az egyének dolgozzák ki saját programjukat, amit saját körülményeikhez,
választásaikhoz és helyi lehetőségeikhez mérten alakítanak ki. Azon a szinten
kezdenek, ami a legmegfelelőbb számukra, a program teljesítése pedig nincsen
időhöz kötve (a korhatáron belül maradva).

2. Nem versenyszerű
A program teljesítése személyes kihívás és nem másokkal való versengés. A
program minden résztvevője személyre szabott tevékenységekben vesz részt, amit
saját kiindulópontja, képességei és érdeklődési köre határoz meg.

3. Teljesíthető
A programot bármelyik egyén teljesítheti, aki úgy dönt, hogy képességeitől, nemétől,
hátterétől vagy a helyszíntől függetlenül vállalja a kihívást a megfelelő útmutatás és
inspiráció segítségével.

4. Önkéntes
Bár a program iskolákban, egyetemen, munkaidőben, felügyeleti vagy tanórán kívüli
tevékenységként is elérhető, a személyek önkéntesen vállalják a program
elvégzését, amire szabadidejük jelentős részét rááldozzák.

5. Fejlesztő
A programban való részvétel elősegíti a személyes és társadalmi fejlődést. A
személyek értékes tapasztalatokat és készségeket nyerhetnek, ugyanakkor nő az
önbizalmuk, és egyre inkább tudatában lesznek a környezetüknek és a
közösségüknek, így felelősségteljes fiatal felnőttekké alakulnak.
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6. Kiegyensúlyozott
A program kiegyensúlyozott keretet biztosít az egyén gondolkodása, teste és
közösségi szelleme fejlődésének azáltal, hogy a fiatalok négy tevékenységen
vesznek részt a Bronz és Ezüst szinten, valamint öt tevékenységen az Arany
szinten.

7. Progresszív
A program minden szinten egyre több időt, elkötelezettséget és felelősséget igényel
a résztvevőtől.

8. Lelkesítő
A program arra ösztönzi az egyéneket, hogy meghaladják saját elvárásaikat. Arra
biztatják őket, hogy saját maguk számára fogalmazzanak meg kihívásokat és
célokat a tevékenység elkezdése előtt, hogy küzdjenek azok eléréséért, és a
fejlődés segít teljesíteni a programot.

9. Kitartás
A program teljesítéséhez kitartásra van szükség, nem elég hozzá a pillanatnyi
lelkesedés. A résztvevőket arra biztatjuk, hogy folytassák a tevékenységeket, hogy
fenntartsák az érdeklődésüket a program előírásain túl is.

10. Élvezetes
A résztvevők és a vezetők a programot élvezetesnek, kielégítőnek és jutalmazónak érzik.
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Szabályzat a programoperátorok részére
A tíz vezérelven kívül három további kritérium fogalmazható meg, aminek minden
díjazottnak meg kell felelnie. Ezek a program Működési elvei, a Gyakorlati szabályzat,
illetve a kölcsönös részvétel kritériumai.
•

Működési elvek

• A résztvevőknek 14 és 24 év közöttieknek kell lenniük.
• A program alapstruktúrája a négy kötelező szakaszból áll:
Önkéntes szolgálat, Készségek, Fizikai kikapcsolódás és Kalandos utazás.
• A programnak három szintje van: bronz (14 éveseknek vagy annál
idősebbeknek), ezüst (15 éveseknek vagy annál idősebbeknek) és arany (16
éveseknek vagy annál idősebbeknek)*.
• Az egyenesági belépők részvételének minimális időtartama a díjra való
jogosultsághoz hat hónap a bronz esetében, 12 hónap az ezüst esetében, és 18
hónap az arany díj esetében.
• Az arany szinten, a résztvevőknek az otthonuktól távol egy Aranyfokozatú Helyi
Projekthez kell csatlakozniuk.

*Az egyenesági belépők követelményei alapján. Bizonyos országos programoperátorok
megengedik, hogy a programot az iskolájukban teljesítő fiatalok még a 14. születésnapjuk előtt
elkezdjék a programot. Ez lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy a társaikkal együtt kezdjék el
útjukat a programban. Ilyen körülmények között a fiatalnak 13 évnél idősebbnek kell lennie. Kérjük,
keresse az illetékes országos programoperátort további tisztázásért.
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Gyakorlati szabályzat
A program valamennyi operátorának és átadójának a feladata:
• Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj által ajánlott, a működési gyakorlatra
vonatkozó hasonló szabványok fenntartása.
• A program tisztességes és pártatlan kezelése minden esetben.
• Győződjön meg róla, hogy a program mindenki számára nyitva áll, az életkori paraméterek
függvényében.

Kölcsönös részvétel
• Az összes programoperátor egyetért abban, hogy amennyiben az egyes nemzeti
jogszabályok lehetővé teszik, hogy bármely más engedélyezett operátor részvevői
áthelyezhessék részvételüket, és ismerjék el az egyéb programoperátorok vagy
partnerek által rögzített eredmények érvényességét.
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A program hatása: Ahmed,
bronzfokozatú résztvevő

A 14 éves Ahmed Afiq, bronzfokozatú résztvevő szerint a programnak
köszönhetően javított az erőnlétén, de a legjobb része mégis a
csapatmunka volt.
„A programba való bekerülés előtti életem nagyon egészségtelen volt. A program miatt
másként tekintek az életemre, és ez azoknak a dolgoknak köszönhető, amelyeket itt
tanultam. Régen lusta meg szégyenlős voltam, de a program teljesítése után más ember
lett belőlem. Magabiztosabb és egészségesebb vagyok. Azt is tudom, hogy miként kell
szembenézni a nehézségekkel egy csapatban; a program legjobb része az, hogy
megtanítja a csapatmunka fontosságát.
„A program nagyszerű, hisz olyan készségeket tanít meg, amelyekre szükségünk lehet
a jövőben. Rengeteg pozitív mondanivalóm lenne az eddigi tapasztalataimról, de a
program egyik legjobb pillanata számomra az, amikor nagy mosollyal, egy egész napos
gyaloglás után eljutunk a táborba.”
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2. FEJEZET

A program keretrendszere
és követelményei
Bevezető
Az eredményesség szintjei
Szakaszcélok kitűzése
Résztvevők regisztrációja
A résztvevők életkorára vonatkozó követelmények
Egy újabb programszint megkezdése
Időkövetelmények a résztvevőkkel szemben
Hasznos meghatározások

Bevezető

Ez a fejezet bemutatja a program keretrendszerét,
beleértve a szakaszokat, célkitűzéseket,
valamennyi szint követelményeit és a résztvevők
jelentkezéséhez teljesítendő követelményeket.
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Az eredményesség szintjei
Négy szakasz került kidolgozásra annak érdekében, hogy egy, a személyes fejlődés és
kihívások köré szerveződő kiegyensúlyozott programot lehessen felkínálni. Ezek a
szakaszok a következők:
Önkéntes szolgálat – megtanulják,
hogyan lehet hasznos önkéntes
szolgálatot nyújtani a közösségükben
élőknek.

Fizikai kikapcsolódás - a fizikai
kikapcsolódásban való részvételre és
a teljesítmény javítására való
ösztönzés.

Készségek - a személyes
érdeklődés, a kreativitás vagy a
gyakorlati készségek fejlesztésének
ösztönzése.

Kalandos utazás - a kalandszellem és a
felfedezés ösztönzése, miközben meg
kell tervezni és részt kell venni
csoportban egy utazáson.

Az Aranyfokozatú Helyi Projekt teljesítése egy további követelmény, ami szükséges
az aranyfokozatú szint befejezéséhez. Ennek a szakasznak a célja másokkal való
együttélés és közös munka tapasztalatának szélesítése a helyi körülmények között
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A program keretrendszere
A program keretrendszerét a program tartós struktúrája képezi, ami nem sokat változott
annak kezdeti, 1956-os változatához képest. A program keretrendszerének a szintjeire és
szakaszaira vonatkozó összefoglaló az alábbiakban található meg:

Bronz

Ezüst

Arany

14 év felettieknek.
Minimum 6 hónapnyi részvétel.

15 év felettieknek.
Minimum 12 hónapnyi részvétel.

16 év felettieknek.
Minimum 18 hónapnyi részvétel.

Önkéntes
zolgálat
A résztvevők
a saját
közösségeikben
önkénteskedne
k, pozitívan
járulnak hozzá
a társadalomhoz,
és társadalmi
felelősségvállalás
ról tesznek
tanúbizonyságot.

Fizikai
kikapcsolódás
Arra ösztönzi a
fiatalokat,
hogy javítsanak
erőnlétükön és a
teljesítményükön,
valamint leljék
örömüket az
egészséges
életmódban, ami a
megfelelő mentális
és fizikai jólét
záloga.

Készség
Lehetővé teszi a
fiatalok számára,
hogy fejlesszék
tehetségeiket,
bővítsék
képességeiket,
növeljék
önbizalmukat, és
javítsanak a
foglalkoztathatós
águkon.

Kaland
A fiatalok felfedezik
a bennük rejlő
kalandvágyat,
és jobban
megismerik
környezetüket,
valamint a
természet
közelségét.

Aranyfokozatú Helyi
Projekt
A résztvevők
tapasztalatainak
a köre bővül, mivel
más fiatalokkal
együtt egy
számukra
ismeretlen
környezetbe
kerülnek, miközben
egy értékes projekt
vesznek részt, és új
kapcsolatok
építenek ki.

Kizárólag Arany
szinten.
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„MÉRHETŐ” célok kitűzése
A reális és elérhető célok kitűzése elengedhetetlen feladata egy-egy résztvevőnek, hisz
így vehetnek részt a későbbiekben lényegretörő és kihívást jelentő tevékenységekben. A
rosszul definiált célok kitűzése nem motiválja a résztvevőt arra, hogy elkötelezze magát
vagy befejezze az adott szakaszt. A programvezetőnek az elérhető cél meghatározásában
játszott segítsége éppen ezért rendkívül fontos. Ezt úgy kell megtenni, hogy konzultálunk
az érintett tárgykörrel foglalkozó szakértővel - rendszerint a tevékenységoktatóval vagy az
értékelővel - az adott tevékenységre vonatkozóan, amelyet a résztvevő teljesíteni kíván.
Gyenge cél lehet egy olyan tevékenység, amely nem fogalmaz meg kellő részletet,
aminek hiányában nehéz mérni a sikert, vagy lépéseket tenni egy cél elérése érdekében.
Például a „zongorázás” nem egy cél, hisz mindössze leírja a tevékenységet, egy okosabb
cél az lenne, hogy „egy bizonyos színvonalon zongorázni ahhoz, hogy az iskolai
zenekoncerten felléphessen”.
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Benne van a céljaiban a S.I.K.E.R.?

S

I

K

E

R

legyen specifikus
a céljaival
kapcsolatban

mennyi
időt vesznek fel?

kiszámíthatóak?

elérhetőek?

Reálisak?

Személyesek-e a naplók, és tükrözik-e a cél felé mutató előrehaladást?
Mit tervezett megvalósítani?
Mit sikerült végül
megvalósítani?
Melyik része volt sikeres? Hogyan javíthat mindezen jövő
héten?
A célokat rendszeresen felül kell vizsgálni a
résztvevő, a programvezető és a
tevékenységoktató/kiértékelő közötti
megbeszélés során. Fontos a reális cél kitűzése,
illetve az, hogy ez így is marad. Változtatás
tárgyát képezheti. A célnak arra is ösztönöznie
kell a résztvevőt, hogy inkább befejezze
tevékenységét, mint hogy feladja azt, mert a
feladat túl nehéznek bizonyulna.
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Résztvevők regisztrációja
A programba való beiratkozás vagy
regisztráció a résztvevő és a
programvezető vagy más illetékes felnőtt,
például a programkoordinátor közös
megegyezésével kezdődik.
Számos országban ezt a megállapodás
díjköteles - a díjakkal kapcsolatos
részletek az országos irodákon keresztül
elérhetőek, ha valaki egy engedéllyel
rendelkező NAO keretei között dolgozik,
illetve az Alapítványon keresztül, ha valaki
egy IAC keretei között dolgozik. A
regisztrálási folyamat magában foglalja a
felhasználónév és jelszó kiválasztását az
online adatbázisokhoz. Valamennyi
független programközpont az online
regisztert (ORB) használja. Az adatbázis
változik a különböző országos
programoperátorok esetén, ugyanakkor
egyre többen használják az ORB-t.
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Kizárólag a fiatalok nyilvántartásba
vételét követő tevékenységek
számítanak a Díj elnyerésében – a
programvezetőnek és a résztvevőnek
ezért meg kell beszélnie, és meg kell
egyeznie a kezdés időpontjáról annak
biztosítása érdekében, hogy a résztvevő
minden tevékenységét és
elkötelezettségét elismerjék.

A résztvevők életkorára vonatkozó
követelmények
A díj a 14 és 24 év közötti fiatalok
számára elérhető. Ha a résztvevő
betegség, baleset vagy más
elkerülhetetlen körülmények miatt nem
tudja befejezni a programot a 25.
születésnapja előtt, a résztvevő
programoperátorának egy kiterjesztés
iránti kérelmet kell benyújtania az illetékes
országos irodához vagy az Alapítványhoz
kell benyújtania, amennyiben egy
független programközpont keretében
vesznek részt.
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Az egyenesági és folytatólagos résztvevők minimális életkora a különböző
szinteken az alábbiak szerint került meghatározásra:
Minimális életkor

Szint
Egyenesági
belépők

Díjazottak /
folytatólagos
résztvevők

Bronz

14

Nem alkalmazható

Ezüst

15

*

Arany

16

16

A bronz szinten– lehetőség van engedményre, amennyiben egy 14. életévét be nem
töltött fiatal része egy csoportnak, ahol a társai nagy része 14 éves vagy annál idősebb, és
a társaival együtt szeretné elkezdeni a bronz szintet. Ilyen esetben a résztvevőnek be
kellett már töltenie a 13. életévét.
* Az ezüst szinten – a bronz szintet teljesítő fiatalok elkezdhetik az ezüst
szintjüket bármiféle késedelem nélkül akkor is, ha még nem töltötték be a 15. életévet.
Az arany szinten – a résztvevő 16. születésnapja előtti tevékenységek nem számítható
be, hisz biztosítani kell, hogy ez leginkább egy felnőtt kihívás.
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Egy újabb programszint
megkezdése
A résztvevőket arra kell ösztönözni, hogy a
jelenlegi programszintjük minden
tevékenységét elvégezzék, mielőtt a
következő szintre lépnének. A program
célja a személyes célkitűzések elérése,
amelyeket a résztvevő
minden szakaszra megállapít, és sokkal
többet jelent, mint az adott tevékenység
elvégzésével töltött órák számolása. Ha a
program teljesítése belátható időn belül
nem lehetséges, elkezdhetnek egy
következő szintet egy adott szakaszon
belül, ha:
• a szakasz teljesítették a jelenlegi
szintjükön;
• megfelelnek a következő szint
alsó korhatárának, valamint
• nem dolgoznak egyszerre három
szinten.
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Időkövetelmények a
résztvevőkkel szemben
Mivel a program voltaképpen egyéni
kihívásokról szól, a résztvevőket arra
biztatjuk, hogy saját ritmusuknak
megfelelően dolgozzanak, és egy adott
időintervallumon belül rendszeres és kitartó
elkötelezettségről tegyenek
tanúbizonyságot. A program sokkal inkább a
maratonra, és nem a sprintre hasonlít; a
korhatáron belül a résztvevők nincsenek
időhöz kötve a program teljesítésében, bár
természetesen arra biztatjuk őket, hogy
folytassák az adott tevékenységet, és ne
szakítsák meg a munkát egy időre.
Az Önkéntes szolgálat, a Készségek,
valamint a Fizikai Kikapcsolódás
szekciókban a résztvevőknek
rendszeresen részt kell venniük a
választott tevékenységükön. A programot
nem lehet rövid idő alatti intenzív
munkával teljesíteni - a vállalt
tevékenységeknek szokásformálóknak
kell lenniük, és lehetővé kell tenniük,
hogy a fiatalok bebizonyíthassák
maguknak, mire képesek kitartással és
elköteleződéssel. Nincsen abszolút
szabály arra, hogy mi számít rendszeres
részvételnek,
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hiszen az adott tevékenységre szánt idő nagyon sok mindentől függ, többek között
a tevékenység típusától, illetve a résztvevő körülményeitől.
Mégis a résztvevőnek egy adott időszakon belül legalább heti egy órán keresztül kell a
választott tevékenységet végeznie. Ugyancsak heti egy óra az az időtartam, amelyet be
kell jegyezni az Online Regiszterbe (vagy az annak megfelelő nyilvántartásba). Valójában
heti egy óra, illetve a kétheti két óra az átlag; a kevésbé gyakori részvételről beszélni kell
a programvezetővel, akinek ezt jóvá kell hagynia. Ha egy résztvevő betegség, tanulás,
illetve egyék ok miatt hosszabb ideig szünetet tart, ki kell tolniuk a program teljesítésének
minimális határidejét is. Az Online Regiszter segít meghatározni, mennyi idő maradt még
hátra; átlagosan a négy hétnél hosszabb megszakítás következtében szükség van a
szakasz teljesítésének kitolására.
A résztvevőknek törekedniük kell legalább az alábbi minimális időszakokra:
Minimális részvételi időtartam:

Szint
Egyenesági
belépők

Bronz

6 hónap / 26 hét

Ezüst

12 hónap / 52 hét

Arany

18 hónap / 78 hét

Díjazottak
Nem alkalmazható
6 hónap / 26 hét
(amennyiben bronzfokozat
birtokos)

12 hónap / 52 hét
(amennyiben ezüstfokozat
birtokos)
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A résztvevőknek törekedniük kell legalább az alábbi minimális időszakokra:
Fizikai
kikapcsol
ódás

Bronz

3 hónap /
13 hét

Ezüst

6 hónap /
26 hét

Arany*

12 hónap
/ 52 hét

Készségek

3
hónap
/ 13 hét

Önkéntes
szolgálat

3 hónap
/ 13 hét

6
hónap
/ 26
hét

6 hónap
/ 26
hét

12
hónap
/ 52 hét

12 hónap
/ 52 hét

Egyenesági belépők

Kaland

Minden résztvevőnek
teljesítenie kell egy további 3
hónapos időszakot az alábbiak
közül: Fizikai kikapcsolódás; vagy
Készségek; vagy Önkéntes
szolgálat.

2 nap +
1
éjszaka

Az ezüstfokozatot nem
birtoklóknak teljesíteniük kell
egy további 6 hónapos
időszakot az alábbiak
egyikében: Fizikai
kikapcsolódás; vagy
Készségek; vagy Önkéntes szolgálat
Az ezüstfokozatot nem
birtoklóknak teljesíteniük kell
egy további 6 hónapos időszakot
az alábbiak Készségek; vagy
Önkéntes szolgálat
egyikében vagy Fizikai
kikapcsolódás egyikében.

3 nap + 2
éjszaka

4 nap + 3
éjszaka

*Az Aranyfokozatú Helyi Projekt további 5 nap/ 4 éjszakás követelménye az arany szinten

Hasznos meghatározások
Országos programoperátor (NAO)
Egy olyan szervezet, amelynek az Alapítvány engedélyezte a program népszerűsítését, kezelését és átadását egy
adott országon vagy területen belül. Az országos programoperátornak megvan a hatalma ahhoz, hogy alengedélyt
adjon, és díjakat hagyjon jóvá. Ezt az országos igazgató vezeti, aki az igazgatótanácsnak vagy a
felügyelőtestületnek felel.

Független programközpont (IAC)
Egyetlen helyszínre vonatkozik, például az Alapítvány által engedélyezett iskolára vagy ifjúsági csoportra, amely
révén közvetlenül kerül átadásra a program a saját diákjai/tagjai részére, amit majd a koordinátor vezet.
Ha egy központ a programba olyan fiatalokat szeretne bevonni, akik hajlandók és képesek részt venni, akkor a
szervezet nyílt független programközpontnak minősül. Az IAC-t a koordinátor vezeti, számos egysége működhet, de
nem adhat működési engedélyt másoknak, és közvetlenül az Alapítványnak jelent.
Normális esetben az IAC olyan helyen működik, ahol nincsen országos programoperátor.
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A
A program
program keretrendszere
keretrendszere és
és követelményei
követelményei

A PROGRAM
PROGRAM KERETRENDSZERE
KERETRENDSZERE ÉS
ÉS KÖVETELMÉNYEI
KÖVETELMÉNYEI
A

Programközpont vagy Nyílt programközpont
Általában egy helyszínen egy szervezet működik, amely az országos programoperátor vagy Partner működési
engedélyével rendelkezik, és amelyet egy koordinátor vezet. A Programközpontok kizárólagos hozzáférési
politikával működnek, míg a Nyílt programközpontok nyílt hozzáférési politikával rendelkeznek. Mindkét típusú
szervezet több programcsoportot/egységet működtethet.
A kézikönyv és szószedet korábbi változataiban a Programközpontra Programegységként hivatkoztunk.

Programcsoport vagy Egység
A résztvevőknek azt a csoportját jelöli, akik az IAC vagy a Programközpont keretén belül részt vesznek a programban. A felnőtt
kapcsolattartó a Programvezető.

Programvezető
Az a felnőtt, akit a Programközpont kapcsolattartó személynek és mentornak nevez ki. A Programvezető felel azért,
hogy a fiatalok részt vegyenek saját programjukban, ösztönzi, irányítja és segíti őket annak elkezdésétől a
teljesítésig. A Programvezető további önkéntesek bevonásáért és irányításáért is felelhet. A Programvezető
lehetséges szerepei a Tevékenységoktató, Kalandos utazás felügyelője vagy Kalandos utazás kiértékelője, ha
rendelkezik a megfelelő képzéssel.

Programkoordinátor
Olyan felnőtt önkéntesek vagy fizetett munkatársak, akik a Programközpontok és Nyílt programközpontok
kulcsfontosságú kapcsolattartói. A koordinátor felel a Program elindításáért és működtetéséért a Programközponton
belül, a programvezetők segítéséért, a Programcsoportok felügyeletéért, illetve a programok engedélyeztetéséért. A
koordinátor gyakorta programvezető is, illetve betölthet más programönkéntesi szerepet is.

Értékelő
Az a felnőtt, aki képzéseket tart a résztvevőknek a program bármelyik szakaszában, és aki jóváhagyja a
teljesítést. Más megnevezés: Programkiértékelő vagy Szakaszkiértékelő, ezt a szerepelt a
Tevékenységoktató is betöltheti.

Tevékenységoktató vagy Oktató
Az a felnőtt, aki képzéseket tart a résztvevőknek a Program bármelyik szakaszában. A Programoktató vagy Oktató
szerepét betöltheti a Programkiértékelő vagy Programvezető is.

Partner (OP)
Olyan szervezet vagy ügynökség, ami rendelkezik a NAO vagy az Alapítvány működési engedélyével, és
jóváhagyja a szervezet vagy ügynökség hatáskörébe tartozó programokat. Több Programközpontot is
regisztrálhat.
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3. FEJEZET

Védelem és magatartási kódex
Bevezető
Védelmi alapelvek
Magatartási kódex

Bevezető

A Programoperátorok zéró toleranciával
viseltetnek a program résztvevőivel, azok
közösségeivel, a Programoperátorokkal, a
partnerszervezetekkel, a munkatársakkal
vagy önkéntesekkel szembeni zaklatással,
illetve azok kizsákmányolásával szemben.
Elengedhetetlen, hogy a védelem lehető
legmagasabb szintjének feleljünk meg.
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Védelem és magatartási kódex
Védelem és magatartási kódex

33

Védelmi alapelvek
A program elkötelezett a következő célok elérésében:
• Biztosítani, hogy a gyerekek, fiatalok és kiszolgáltatott helyzetű felnőttek érdekei
és jóléte figyelembe van véve valamennyi döntésünk meghozatalakor, illetve a
tevékenységeink során, legyenek azok a világ bármely pontján.
• Tiszteletben tartani azon gyerekek, fiatalok és kiszolgáltatott helyzetű felnőttek
jogait, kívánságait és érzéseit, akikkel mi, az engedélyeseink és a társult
szervezeteink dolgoznak.
• Minden ésszerű lépés megtétele a gyermekek, fiatalok és kiszolgáltatott helyzetű
felnőttek elhanyagolás, fizikai, szexuális és érzelmi visszaéléssel szembeni
védelme érdekében, valamint egészségük, jólétük és emberi jogaik előmozdítása
érdekében.
• A gyermekek, fiatalok és kiszolgáltatott helyzetű felnőttek jólétének
előmozdítása, illetve bizalmi alapon történő védelme.
A programvezetőknek és a program keretén belül dolgozó felnőtteknek meg kell
felelniük saját szervezetük gyermekvédelmi alapelveinek, illetve tiszteletben kell
tartaniuk a hatályos törvényeket. A Programközpontoknak és az IAC szervezeteknek
ugyanakkor számos szabálynak kell megfelelniük, melyek közül az egyik előírja, hogy
a fiatalokkal dolgozó minden munkatárs és önkéntes alkalmasságát ellenőrizni kell
(az ezt a célt szolgáló legmegfelelőbb helyi rendszer használatával), és hogy
mindegyiküknek alá kell írni a magatartási kódexre vonatkozó megállapodást, amely
tartalmazza a kötelezettségeiket.
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Védelem és magatartási kódex

VÉDELEM
VÉDELEM ÉS
ÉS MAGATARTÁSI
MAGATARTÁSI KÓDEX
KÓDEX

A programban részt vevő minden felnőttnek kötelessége megfelelnie az alábbiaknak:
• A viselkedésüknek mindig helyénvalónak kell lennie.
• Szem előtt kell tartaniuk a program és a szervezetük által meghatározott, a
gyermekek, fiatalok és kiszolgáltatott helyzetű felnőttek biztonságára vonatkozó
szabályokat.
• Eleget tesznek a szervezetük által a bántalmazás gyanújára, nyilvánosságra
hozatalára, illetve vádjára vonatkozó eljárásnak, beleértve a gyanú,
nyilvánosságra hozatal vagy vád jelentését.
• Felismerik azt a bizalmi helyzetet, amibe kerültek.
• A gyerekekkel, fiatalokkal, illetve kiszolgáltatott helyzetű felnőttekkel kialakított
kapcsolataik minden esetben helyénvalók.
A fiatalokkal dolgozó szervezetek kötelessége olyan politikákat és eljárásokat kialakítani,
amik legalább az alábbiakat biztosítják:
• Nem hagyatkoznak csak a jó hírnevükre a védelem tekintetében.
• Igyekeznek biztosítani, hogy amikor fiatalokkal dolgoznak, legalább egy másik
személy is jelen van, vagy legalább látó-, illetve hallótávolságon belül.
• Arra törekednek, hogy külön hálóhelyet biztosítanak a vezetőknek és fiataloknak,
ha több napos programról van szó.
• Lehetőséget biztosítanak a fiataloknak, hogy másokkal megosszák az esetleges
aggályaikat.
• Arra biztatják a fiatalokat és felnőtteket, hogy eléggé kényelmesen érezzék
magukat, hogy jelezzék a nekik nem tetsző hozzáállásokat és viselkedési formákat.
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Magatartási kódex
Az országos szabványok megfelelő ellenőrzéséhez, valamint a gyermekek, fiatalok és a
kiszolgáltatott helyzetben lévő felnőttek védelmére vonatkozó országos iránymutatások
betartásához való ragaszkodáson túl az Alapítvány közzétett egy, a védelemre vonatkozó
Magatartási kódexet, amely leírja, hogy mit vár el az egyénektől és a szervezetektől,
amelyekhez tartoznak.
Minden önkéntesnek, kinevezéstől vagy szerepkörtől függetlenül, be kell tartania ezt a
Magatartási kódexet, és a minimális magatartási normák leírásaként kell erre tekinteniük,
miközben tudomásul veszik, hogy további, a saját országuk jogszabályai vagy politikái által
megkívánt előírásokra lehet szükség, amelyet az országos programvezetők vagy a saját
szervezeteik határoznak majd meg.

A programban résztevő valamennyi felnőttnek minimálisan az alábbiaknak meg
kell felelnie:
1.

Mindenkor tartsa magát ehhez a
Magatartási kódexhez.

2.

Kezeljen mindenkit méltósággal és
tisztelettel.

3.

Legyen követendő példa mások
számára.

4.

Kerülje a kivételezést.

5.

A programtevékenységeket úgy kell
megszervezni, hogy legalább még egy
személy részt vesz ezeken,
vagy legalábbis látó-, illetve
hallótávolságon belül van. Ennek a
program minden szakaszában így kell
lennie.

6.

7.

36
36

Tartsa be a szervezetek, illetve az
adott programtevékenység felelősei
által meghatározott felügyeleti
arányokat.
Tiszteletben kell tartani
mások magánélethez
való jogát.

8.

Kerülni kell az elfogadhatatlan
helyzeteket a bizalmi
kapcsolatokon belül. Például
elfogadhatatlan lenne egy
programvezető vagy kiértékelő és a
program bármely résztvevője
közötti szexuális kapcsolat, még
akkor is, ha ez utóbbi már belépett
a nagykorúságba.

9.

A fiatalok és a felnőttek számára külön
hálóhelyet kell biztosítani, és be kell
tartani a saját szervezetük és/vagy a
program tevékenységért felelős
szervezet által megfogalmazott
további szabályokat.

10. Tegye lehetővé a fiatalok számára,
hogy beszéljenek az esetleges
aggályaikról.
11. Bátorítson arra másokat, hogy
kérdőjelezzék meg azokat a
magatartásokat és viselkedési
formákat, amelyeket nem kedvelnek.

Védelem és magatartási kódex
Védelem és magatartási kódex
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12. Kerülje a célszerűtlen
figyelemfelkeltő magatartásba való
belekeveredést, például
dührohamok és összeomlás.
13. Mindenkinek (fiataloknak,
szülőknek és gondozóknak, a
programvezetőknek, a kalandos
utazási felügyelőknek és
programértékelőknek) tudatában
kell lennie saját szervezete
védelmi szabályainak.
14. A Magatartási kódex alapján járjon
el az érzékeny pillanatokban,
például mikor olyan valakinek segít,
akit megfélemlítettek vagy
bántalmaztak, illetve aki valamiféle
veszteséget szenvedett el.
15. Mondja el más felnőtteknek, hogy hol
vannak és mit csinálnak.
16. Ne feledje, hogy bizonyos
személyek félreértelmezhetnek
adott cselekedeteket még akkor is,
ha ezek jó szándékkal történnek.
17. Az esetleges bántalmazásokról szóló
minden állítást vegyen komolyan, és
azonnal indítsa el a szervezeten,
illetve a programtevékenységekért
felelős szevezeten belül érvényes
jelentési folyamatot.
18. Soha ne bagatellizálja a
visszaéléseket.
19. Soha ne alakítson ki olyan
kapcsolatot egy fiatallal vagy
veszélyeztetett helyzetű felnőttel, ami
a hatalmi helyzettel vagy befolyással
való visszaélésnek minősül.

20. Nem szabad teret engedni a
visszaéléseknek, pl. beavatási
szertartások vagy megfélemlítés.
21. Soha ne vegyen részt nem megfelelő
magatartásban vagy kapcsolatban,
legyen az fizikai, verbális vagy
szexuális.
22. Soha ne vegyen részt a gyerekekkel,
fiatalokkal vagy kiszolgáltatott helyzetű
felnőttekkel olyan játékban, amelynek
része a fizikai kontaktus.
23. Soha ne tegyen kétértelmű
megjegyzéseket, és soha ne
fenyegetőzzön egy gyerekkel, fiatallal
vagy kiszolgáltatott helyzetű felnőttel
szemben, még viccből sem.
24. Soha ne használjon nem
megfelelő nyelvezetet írásban,
telefonálás közben, e-mailben
vagy az interneten.
25. Soha ne hagyja feljegyzetlenül a
visszaélésre utaló állításokat,
gyanút vagy aggályokat.
26. A Magatartási kódex alapján járjon
el, amikor online tevékenységeket
folytat, illetve digitális
kommunikációs módszereket
használ.
27. Soha ne támaszkodjon kizárólag a jó
nevükre, a szervezetük nevére vagy
a program nevére ahhoz, hogy
megvédje őket.

Minden, a program résztvevőivel dolgozó
szervezetnek megfelelő politikákkal és eljárásokkal
kell rendelkeznie ahhoz, hogy biztosítani tudják a
felnőttek részére ennek a Magatartási kódexnek a
betartását. Bizonyos országos programvezetők a
saját Magatartási kódexüket fogják használni,
amely megfogalmazásában eltér ettől.
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4.FEJEZET

Első lépések
Bevezető
Első lépések
Tevékenység megtervezése és az erre való felkészülés
Szakasztevékenység teljesítése
A tevékenységek naplózása
Változó tevékenységek
Csoporton belüli tevékenységek
Tevékenységek felülvizsgálata
Teljesítmény teljesítésének a feljegyzése
A program engedélyezése
A program eredményei
A program hatásai

Bevezető

Sok fiatal van azon a véleményen, hogy a
programvezetőjük volt az, aki bárki másnál jobban
ösztönözte őket arra, hogy teljesítsék a programot,
és bizonyságot tettek
a programvezető kulcsszerepéről, amelyet
a program résztvevőinek utazása során
játszanak.
Ez a fejezet arra a szerepre összpontosít, amelyet
a felnőttek, leginkább a programvezetők és
kiértékelők játszanak a fiatalok mentorálásában és
támogatásában a program során, valamint ennek a
támogatásnak a fiatalokra gyakorolt hatásait és
eredményét.
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A program
egyediségének és
előnyeinek,
valamint a fiatalok életére
gyakorolt hatásának a megértése
segít bennünket abban, hogy
valóban értékelni tudjuk a fiatalok
mentorálásának és irányításának
a jelentőségét a programon
keresztül.
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Első lépések
Egy fiatalnak a programba való
regisztrációját követően, szüksége van
egy olyan felnőtt iránymutatására, aki érti
a programot, valamint tanácsokat és
bátorítást tud nyújtani.
Ez a programvezető szerepe. A
programvezetőnek éppen ezért meg kell
értenie a program szakaszait és szintjeit,
és a legfontosabb, hogy közvetlen vagy
közvetett segítségen kell nyújtania a
résztvevőnek egy kihívást jelentő
célkitűzés meghatározásában és
elérésében.
Programvezetőnek lenni leginkább arról
szól, hogy mentorai lehessünk
a fiataloknak. Számos programvezető
egyben tanár is, és arról számolnak be,
hogy a programban résztvevő fiatalokkal
való munka során más készségeket
használnak, mint amikor az
osztályteremben dolgoznak. Elsősorban
azt mondják, hogy sokkal inkább tanácsot
adnak, mintsem utasításokat; bátorítják és
irányt mutatnak a fiataloknak a saját
döntéseik meghozatalában; továbbá
ösztönzik a programban résztvevő
fiatalokat arra, hogy aktívan értékeljék a
folyamatban levő tanulást.
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A programvezetőnek kapcsolatban kell
maradnia a résztvevőivel a program teljes
egésze során, vagy, amennyiben egy
résztvevő egy másik szintre vagy egy
másik programközpontba kerül, meg kell
bizonyosodniuk arról,
hogy kapcsolatba kerülnek egy másik
programvezetővel. Útmutatói minőségében,
a legtöbb programvezető hetente egyszer
találkozik a programcsoportjának vagy egységének a résztvevőivel, általában
legfeljebb egy órára, de ez az idő
lecsökkenhet, ha a kommunikáció online
történik. A résztvevőik irányításán és
mentorálásán túl, a programvezetőknek
támogatniuk kell a résztvevőket a számukra
kihívást jelentő tevékenységek, illetve a
megfelelő kiértékelő megtalálásában (lásd
az alábbi szakaszt).
Az a folyamat, amelyen a programvezető
és a résztvevő átmegy, amikor vállal egyegy szakaszt elsősorban egy tervezési,
cselekvési ciklus, később pedig a
tevékenység felülvizsgálatában teljesedik
ki. A résztvevő a teljes folyamatnak a
részese, miközben a programvezetőjük és
a kiértékelőjük útmutatást és mentorálást
biztosít a folyamat elejétől a végéig. A
szerepük különösen fontos annak
biztosításában, hogy a résztvevők már a
kezdetektől teljesíthető célokat tűzzenek ki
maguk elé, ugyanakkor

Első
Első lépések
lépések

ELSŐ LÉPÉSEK
LÉPÉSEK
ELSŐ

kiértékelik a tevékenység hatását annak
lejártakor. Ezeknek a céloknak
elérhetőknek kell lenniük a program
keretében, és figyelemmel kell lenniük a
résztvevő kezdőképességével.

Tevékenység megtervezése
és az erre való felkészülés
A program elkezdésekor a résztvevőknek
egyeztetni kell a programvezetőjükkel a
tevékenységek kiválasztásáról mind a
négy szakaszban, illetve
az Aranyfokozatú Helyi Projekt
kapcsán, és el kell készíteniük egy
teljesíthető és valós tervet a
tevékenységek elvégzésére. Nincs
meghatározott összefoglaló
vagy elérendő standard. Ettől függetlenül
van néhány megfogalmazandó személyes
célkitűzés. A résztvevőknek olyan
tevékenységeket kellene választaniuk,
amely érdekli őket, és megfelelőek ahhoz,
hogy egy hosszabb időn át jelenthessenek
fejlődési lehetőséget.
Amennyiben lehetséges, az ötletgazdának
a résztvevőnek kell lennie, a
programvezető pedig közvetítő szerepet
tölt be. Egyes programközpontok
meghatározhatnak olyan tevékenységeket,
amelyeket inkább ajánlanak a
résztvevőknek, mint például

sportklubokban való önkénteskedés adott
sporttevékenységek támogatására. Ez
korábbi egyeztetést igényel a
programközpont és az illetékes
engedélyező hatóság között. Fontos tudni,
hogy a programközpont hagyja jóvá a
tevékenységeket és a tevékenység
kiértékelőit.
A résztvevők már az első találkozó után is
összeállíthatják az akciótervüket, de
esetenként további részletekre van
szükségük. Amennyiben igény van rá, a
programvezetőknek segítséget kell
nyújtaniuk a résztvevőknek, azonban nem
végezhetik ők el a munkát helyettük. Ne
feledje, hogy a program legelső sorban a
résztvevő saját programja.
A Készségek, Önkéntes szolgálat és
Fizikai kikapcsolódás szakaszok esetén,
a programvezetőjük által segített fiataloknak
olyan felnőttet kellene találniuk, aki
ismeretekkel és tapasztalattal rendelkezik
az adott tevékenység terén, és akik
ugyanakkor segíthetnek abban, hogy
kihívást jelentő, ugyanakkor reális célokat
tűzzenek ki. Az ilyen felnőtteket
kiértékelőknek vagy tevékenységoktatónak
nevezzük.
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Kérjük, a szerepkörök ezen
meghatározásait használja az online is
rendelkezésre álló szószedetben. A
kiértékelőt gyakran ismerni fogja a
résztvevő, viszont nem állhatnak közvetlen
rokonsági viszonyban, például nem lehet
szülő vagy testvér. A kiértékelő jártasságát
a témában az adott tevékenységgel
kapcsolatban a programvezető igazolja a
tevékenységek megkezdése
előtt. A szülő vagy a gyám felelőssége (ha
a résztvevő 18 év alatti) biztosítani az adott
országban érvényes gyermekvédelmi
előírásoknak való megfelelést (további
információk a 3. fejezetben: Védelem és
viselkedési kódex).

a teljes programot, azonban értenie kell a
program lényegét és filozófiáját, az adott
szakasz követelményeit, és tudatában kell
lennie annak, hogy ők igazolják azt, hogy
egy résztvevő teljesítette az adott szakasz
tevékenységeit. A programvezetőnek
biztosítania kell
azt, hogy a kiértékelő vagy azzal
egyenértékű személy megérti, hogy ez
arról szól, hogy fiatal személyek kihívást
jelentő célokat tűznek ki maguk elő,
rendszeresen végzik a megfelelő
feladatokat, és fejlődést mutatnak. Nem a
kiválóság eléréséről vagy a szakértővé
válásról van szó, bár néhány fiatal ezt is
teljesítheti.

A tevékenységtől, az országon belüli jogi
előírásoktól és a rendelkezésre álló
erőforrásoktól függően ez a felnőtt lehet
hivatásos tanár vagy ifjúsági munkás,
képzett oktató/tanácsadó, vagy egy
tapasztalt és hozzáértő személy, akinek
nincs hivatalos képzettsége. A
programvezetőnek képesnek kell lennie
arra, hogy tanácsot adjon az értékelő
alkalmasságáról arra való tekintettel, hogy
a résztvevőt a kiválasztott tevékenységben
a program követelményeinek megfelelően
vezesse és tanítsa.

Amikor segítséget nyújt egy fiatalnak a
tevékenység kiválasztásában minden
szakasz esetén, a programvezetőnek
ösztönöznie kellene a fiatalt arra, hogy
valami újba kezdjen, ami egyszerre jelent
kihívást és élvezetet. Egy új kihívás
vállalása egy új tapasztalatot és
készségeket hozhat egy fiatal életébe.
Mindez pedig hasznos lehet a jövőbeli
karrierjük során.

A kiértékelőnek, a tevékenységoktatónak
vagy oktatónak nem kell ismernie
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A Kalandos utazásszakaszban az
utazás célkitűzéséről és az utazás
természetéről az utazó csoportnak és a
Kalandos utazást felügyelő, illetve a
Kalandos utazást kiértékelő személynek
egyeztetnie kell, ez utóbbi ugyanakkor azt
is ellenőrzi, hogy a minősítő Kalandos
utazást sikerült-e teljesíteni vagy sem.
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Az Kalandos utazás szakaszra vonatkozó
még több információért, lásd jelen kézikönyv
8. fejezetét.
Az Aranyfokozatú Helyi Projekt esetében
a résztvevő és a programvezető egyeztet a
tevékenységről és egy megfelelő kiértékelő
személyéről. Az Aranyfokozatú Helyi
Projektre vonatkozó még több
információért, lásd jelen kézikönyv 9.
fejezetét. A különböző szakaszokra
választott tevékenységektől függően –
különösen a Kalandos utazás és az
Önkéntes szolgálat szakasz esetén – a
résztvevők kötelesek előzetesen edzeni
saját biztonságuk és mások biztonsága
érdekében.

Szakasztevékenys
ég teljesítése
A résztvevők elvégzik a
tevékenységüket, és arra törekednek,
hogy elérjék céljukat.
Ha legalább a meghatározott
minimális időszakban végezték a
tevékenységüket (további információk
a ’Követelmények’ szakaszban az
Önkéntes szolgálat, Készségek és
Fizikai kikapcsolódás fejezetekben), és
elkötelezettségről és fejlődésről adtak
tanúbizonyságot, a regisztereiket
aláírhatja a kiértékelő. Azon túl, hogy a
kiértékelő jól értesült, tapasztalt, és
szükség esetén, a megfelelő
képzettséggel rendelkezik a
tevékenységre nézve,

lehetőséget biztosít az alábbiakra:
• A fejlődés megvitatása a résztvevővel
• Esetlegesen felmerülő kérdések
tisztázza és útmutatás
biztosítása
• A résztvevőnek nyújtott
segítség a nehézségek és
problémák
kiküszöbölésében
• Tanácsadás vagy megfelelő köztes
célkitűzések biztosítása
• A résztvevőknek arra való
biztatása, hogy tapasztalatból
tanuljanak
Tevékenységük során, a résztvevő
ráébredhet, hogy az eredeti célkitűzése túl
nagy kihívást jelent, vagy akár túlságosan
könnyűnek bizonyul, ezért felül kell
vizsgálnia azt ahhoz, hogy a kihívás
megfelelő legyen. A résztvevőknek meg
kell ezt beszélniük a programvezetőjükkel
vagy kiértékelőjükkel, hogy hagyják jóvá az
új céljukat, céljaikat.

A tevékenységek naplózása
Függetlenül attól, hogy az online regisztert
vagy az annak megfelelő nyilvántartást
használja, a résztvevő, a programvezetője
tanácsai alapján, feljegyzi a szakaszának
célját vagy céljait, feljegyzi valamennyi heti
tevékenységet, és feltölti a bármilyen ezt
igazoló bizonyítékot.
Csak ekkor fogja a kiértékelő
engedélyezni a szakasz teljesítését,
és összefoglalni a teljesített
képzéseket, az időt,
a megszerzett képesítéseket és az
általános teljesítményt.
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Változó tevékenységek
Ha az első tevékenység nem bizonyul
megfelelőnek, a résztvevők választhatnak
másik tevékenységet, és beszámíthatják
az időt a minimális időbefektetés
kritériumának teljesítésében.
Erről a programvezetővel kell
konzultálni, akinek feladata eldönteni,
hogy ez hányszor történhet meg.
Semmiféle célt nem szolgál az, ha a
résztvevőt olyan tevékenység folytatására
köteleznek, amelyet nem kedvel, de
figyelembe kell venni
azt a tényt is, hogy a tevékenység több
változtatásának az engedélyezése
elvonja a figyelmet a céllal járó
kötelezettségvállalásról.
Az ideális helyzet az, hogy a résztvevő
minden egyes szakaszban egy számára
megfelelő tevékenységet választ,
legalább a minimálisan szükséges ideig
ennek teljesítését követik, javulást
mutatnak benne, végül pedig
élethosszig tartó érdeklődéssel és
sikerélménnyel jár.
A résztvevőket arra kell ösztönözni, hogy
törekedjenek erre az ideálra.

Csoporton belüli
tevékenységek
Az Aranyfokozatú Helyi Projekt és
a
Kalandos
utazás
szakasz
kivételével,
amelyeket
más
személyekkel közösen
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kell teljesíteni, a résztvevők egyedül vagy egy
csoport tagjaként
végezhetik a kiválasztott tevékenységüket.
Minden tevékenységben azonban a résztvevők
egyéni munkája és erőfeszítései számítanak.
Ha egy csoporttevékenység a résztvevőtől
független okokból megszűnik,
a befektetett erőfeszítés számítani fog a
program követelményeinek teljesítésében,
annak ellenére, hogy a lemaradást pótolni
kell az új tevékenység esetében.

Tevékenységek felülvizsgálata
Az értékelőnek és a résztvevőnek időről
időre felül kell vizsgálnia minden egyes
tevékenységet, hogy lehetőséget adjon a
résztvevőkek arra, hogy bármilyen kérdést
vagy problémát felvessen, és vissza tudjon
csatolni saját céljára és tanulására. A
szakasz végén egy végső áttekintésre kerül
sor. Ennek a teljes folyamatra vissza
kellene tekintenie, és meg kellene figyelni,
hogy mi történt, miként érezték magukat
eközben a résztvevők, és mit tanultak ebből
a tapasztalatból.
A résztvevőket, ha lehetséges, arra is
ösztönözni kell, hogy kíváncsiak
legyenek arra vonatkozóan, hogy hogyan
tudják alkalmazni a tanultakat a
tevékenységükben az
életkörülményeikhez, és hogy hogyan
húzhatnak hasznot tapasztalataikból.
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A programvezető vagy kiértékelő kifejezetten utalhat a program eredményre és
hatásfokára, és megvitathatja a résztvevővel, hogy miként kapcsolódik a tapasztalatuk
ezekhez. Például egy résztvevő Kalandos utazása közvetlen módon kapcsolódhat az 5.
hatásfokhoz: Környezet abban, hogy az utazás során a résztvevőben tudatosult a környezeti
kérdések fontossága.

Teljesítmény teljesítésének a feljegyzése
A tevékenységek megfelelő rögzítése alapvető fontosságú a program megfelelő
irányításában. A programvezetők és az érintett szakemberek felelőssége annak
ellenőrzése, hogy a résztvevő rendszeres elkötelezettséget tanúsított-e minden egyes
tevékenység során felhasználva legalább a szükséges minimális időt, teljesítette az
átlagos minimum órákat, valamint hogy elérte vagy haladást ért el azon célok
teljesítésében, amelyekben a tevékenységük kezdetén állapodtak meg. A résztvevő
tevékenységi naplója az online regiszterben (vagy az annak megfelelő
nyilvántartásban) az a bizonyíték, amelyet a kiértékelő használ a döntése
meghozatalában. A programvezetőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy az alábbi
négylépcsős folyamat be van tartva a résztvevő szakaszának engedélyezése végett:

1
2
3
4

A résztvevő elküldi emailben, vagy kinyomtatja a szakaszát kiértékelő jelentést
az online regiszterből (vagy az annak megfelelő nyilvántartásból) a kiértékelője
részére.
A kiértékelő megvizsgálja a jelentés tartalmát, és eldönti, hogy a résztvevő
eltöltött-e a szükséges időt a tevékenységekkel, és hogy teljesítette-e a célokat.
Ha az értékelő örömmel jár el, akkor a megjegyzéseit a megjegyzések mezőben
kell jeleznie, és alá kell írnia az értékelő jelentését. Ha a résztvevő nem
bizonyította a megkívánt elkötelezettséget és fejlődést, akkor a résztvevőt arra
kell ösztönözni, hogy folytassa addig, amíg az értékelő biztos abban, hogy a
tevékenység célja és a program követelményei kielégítően teljesülnek; a
programvezetőt tájékoztatni kell az ilyen esetek fennállásáról.
Miután a kiértékelő megvizsgálta, megjegyzéseket fűzött hozzá és aláírta a
jelentést, a résztvevő beszkenneli és feltölti a kiértékelő jelentését az online
regiszterbe (vagy az annak megfelelő nyilvántartásba), hogy a vezető
végérvényesen „kipipálhassa” a szakaszt.
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A program engedélyezése
A résztvevők a négy szakasz teljesítését
követően (az Aranyfokozatú szint
esetében
Az Aranyfokozatú Helyi Projektteljesítése
után) jogosultakká válnak a díj egyik
fokozatára, amikor a programvezető
igazolja a megfelelő teljesítést (hossz, órák,
rendszeres erőfeszítés és haladás a
célkitűzés felé). Az országos
programvezető vagy az Alapítvány szerepe
(a független programközpontok esetén)
együttműködni a programközpontokkal
annak érdekében, hogy megegyezzenek,
engedélyezzék és a programvezetőjükön
keresztül tájékoztassák a résztvevőket
arról, hogy mikor és hol kapják meg a díjat.

A programot átadó független
programközpontok, amelyek megfeleltek
azon követelményeknek, mely
eredményeként ellenőrizhetik saját
programjukat, engedélyezhetik a
bronzfokozatú és ezüstfokozatú díjakat,
viszont
az aranyfokozatú díjak
engedélyezésénél az Alapítványra kell
hivatkozniuk. Sok esetben ez azon
programközpontok esetében is igaz,
amelyek az Országos
programoperátornak felelnek; csak a
saját országon belüli helyzetre lehet
hivatkozni. Általában a bronzfokozatú és
ezüstfokozatú díjakat egy helyi esemény
keretén belül adják át, míg
az aranyfokozatú díjakat az államelnök, a
nagykövet vagy egyéb felső szint patrónus
jelenlétében adják át a résztvevőknek.

„Egy olyan társadalomban nőttem fel, ahol a
fiatalokat általában a kulturális és hagyományos
meggyőződés miatt háttérbe szorítják… A
program bemutatott számomra egy olyan
polgári értékrendet és attribútumsort, amely
hatással volt rám. Elmentem a végsőkig, és
megtanulhattam a legmegfelelőbb gyakorlatokat
a fiatalok fejlesztése terén országos és
nemzetközi szinten.
PETER, ARANYFOKOZATÚ DÍJAZOTT
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A program eredményei
A program döntő szerepet játszhat abban, hogy a fiatalok lehetőséget kapjanak az
alapvető univerzális életismeretek fejlesztésére, kiegészítve formális oktatásukat, vagy
olyan dolgokhoz lesz hozzáférésük, amelyeket a munkahelyen tanulnak. Ez segíti őket a
magabiztosságuk növelésében, és a közösségükhöz való pozitív hozzájárulás
képességének a javításában. A program sikerét és rugalmasságát bizonyítja, hogy több
mint 130 országra és területre terjed ki.
A programra és más ifjúsági szervezetekre vonatkozó korábbi kutatásokra, valamint a
nem formális oktatás eredményeiről szóló meglévő kutatásokra és ajánlásokra
alapozva, az Alapítvány kidolgozta a program fiatalokra gyakorolt hatásának leírását.
Megállapítást nyert, hogy a program a következő társadalmi és érzelmi képességek
fejlesztésében segíti a fiatalokat:
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A program eredményei
1. Magabiztosság
Önellátás, önbecsülés, hatékonyság önmagára nézve, a saját érdekében
és szükséglete alapján történő eljárás, önmagába vetett hit, valamint
annak képessége, hogy alakítsa a saját életét, valamit a körülötte lévő
világot.

2. Rugalmasság és elszántság
Önfegyelmezett, önszabályozás, önmotiválás, összpontosítás,
céltudatosság, kitartás, önuralom stb.

3. Kapcsolatok és vezetés
Mások motiválása, a csapatmunka értékelése, valamint az ehhez való
hozzájárulás, tárgyalás, pozitív kapcsolatok kialakítása, mások megértése,
konfliktusok kezelése, empátia stb.

4. Kreativitás és alkalmazkodóképesség
A dolgok alternatív módjainak elképzelése, az új kontextusokban történő
tanulás alkalmazása, vállalkozói szellem, innováció, új ötletek felé való
nyitottság, helyzetek olvasása helyes értelmezése, és szükség esetén az
ezekhez való alkalmazkodás.

5. Tervezés és problémamegoldás
Erőforrások navigálása, célok megszervezése, meghatározása és elérése;
döntéshozatal, kutatás, elemzés, kritikai gondolkodás, megkérdőjelezés és
kihívás, kockázatok értékelése, megbízhatóság.
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6. Érzelmek kezelése
Felülvizsgálat, önismeret, önkontroll, visszacsatolás, önszabályozás,
önmagunk elfogadása stb.

7. Kommunikáció
Elmagyarázni, kifejezni, bemutatni, meghallgatni, megkérdőjelezni,
használni a különböző kommunikációs módszereket.

8. Személyes és társadalmi jólét
Egy személy lelkiállapota, kapcsolata a körülötte lévő világgal és az
életben lelt beteljesedés: jólét, elégedettség az életben.

9. Polgári kompetencia
Az aktív részvételre való képesség és hajlandóság, a más emberekbe
vetett bizalomra alapozott hozzáállás alapján, a társadalmi élet minden
összefüggésében: iskola, helyi közösség, munkahely, szabadidős
tevékenységek.

10. Interkulturális kompetencia
Annak képességé, hogy különböző kulturális környezetben működjön
(különböző korcsoportok, készségek, vallások, nyelvek stb.), és a változó
körülményekhez való alkalmazkodás, valamint az új kontextusokra
érzékelésének és az ezekre való reagálásnak a képessége.
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A program hatásai
A program számos hatásmérő vizsgálatot fejlesztett ki a meglévő kutatások és az ifjúsági
fejlesztési program hatékonyságának bizonyítékai alapján. Ezen bizonyítékok nagy része a
fiatalok saját jelentésein alapul, amely arról szól, hogy a program teljesítése miként
alakította át a szemléletmódjukat.
Továbbá az alkalmazottak, oktatási intézmények, szülők és fiatal vezetők nézetei is
számítanak.
A hatástanulmányokat összehasonlították a nemzetközi keretekkel, például az ENSZ
fenntartható fejlődési céljaival, valamint a regionális és nemzetközi szervezetek, például a
Nemzetközösségi Ifjúsági Program fejlesztési célkitűzéseivel.
A program hét hatásmérője a következő:
1. Jobb foglalkoztathatóság
és pénzkereseti lehetőségek

5. Javuló környezeti hatások

Foglalkoztathatóság és pénzkereseti lehetőségek
növelése a fejlett életvezetési készségeknek
köszönhetően.

2. Fokozottan javuló egészség és
erőnlét

6. Megnövekedett társadalmi kohézió

Fokozott fizikai egészség a fizikai
tevékenységekben való hosszú távú
részvételnek köszönhetően.

Megnövekedett társadalmi befogadás és társadalmi
kohézió, amelyet nem feltétlenül rögzít a
keretrendszer egyéb hatása. Ez magában foglalja az
emberek és a társadalom által biztosított
erőforrásokat és kapcsolatokat,
beleértve a készségeket, a tudást, a jólétet, a
kapcsolatokat, a közös értékeket és az
intézményeket.

3. Fokozott mentális
egészség és érzelmi jólét
Fokozott mentális egészség és érzelmi jólét a
megnövekedett társadalmi interakciónak, az
önbizalomnak, a bővített életvezetési
készségeknek és a céltudatosságnak
köszönhetően.

7. Kevesebb jogsértés

4. Fokozott elkötelezettség a
jótékonysági és közösségi
ügyek iránt
Fokozott közvetlen együttműködés a jótékonysági
és közösségi ügyekben a program Önkéntes
szolgálat szakaszában, közvetett módon pedig
azáltal, hogy a személy hosszú távú önkéntes és
egyéb típusú közösségi munkájának valószínűsége
megnövekedik.
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Fokozott pozitív, csökkent negatív környezeti
hatások, amelyek a környezetvédelmi kérdések
tudatosításából és a természet iránti
megnövekedett tiszteletből fakadó megváltozott
viselkedésnek köszönhetők.

Első lépések
Első lépések

A fiatalkori jogsértések számának csökkenése,
illetve az ismétlődő jogsértések számának
csökkenése, ami a hosszú távú fizikai
aktivitásnak köszönhető, a jobb élettel
kapcsolatos képességeknek, a megnövekedett
társadalmi befogadásnak és jobb társas
képességeknek a társas interakciók
eredményeképpen.

ELSŐ LÉPÉSEK
LÉPÉSEK
ELSŐ

Egy programvezető szerepe:
Irene, programvezető és tanár
„Olyan lányok vannak nálunk, akiket arra
neveltek, hogy őket csak látni lehet, de hallani
nem, hogy az ő hangjuk nem számít, és hogy
nem szólhatnak bele a róluk meghozott
döntésekbe. Ez nagy hatással van az
önbecsülésre.
Ráébredtem, hogy a lányoknak szükségük van a
programra az önbizalmuk felépítéséhez, így
önkéntesen felajánlottam, hogy programvezető
leszek.
A program különböző módon segíti a fiatalokat.
Láttam, ahogy a program révén vezetők
születnek, hisz lehetőséget kaptak arra, hogy
saját ütemtervet készítsenek, hogy kitűzzék
saját céljaikat, miközben a saját idejüket
használták ennek elérésére anélkül, hogy valaki
nyomon követné őket, vagy rákényszerítene
bármit.
Most látom, hogy ugyanazok a lányok hinni
kezdtek magukban, tudatában vannak, hogy
van beleszólásuk, és hogy képesek fontos
döntéseket meghozni ők maguk is, hogy nem
kell elfogadniuk mindazt, amit mondanak
nekik.
Az iskolánkban mostanra már szlogenné vált,
hogy a legjobb vezetők a program résztvevői
vagy olyan személyek, akik már díjazottak,
hiszen már bizonyították alkalmasságukat. A
program segít a jellem építésében, formálja a
jellemet. Lehetőséget teremt egy fiatal
számára, hogy megfogalmazzon egy álmot, és
meg is valósítsa azt.”

„A program segít a
jellem építésében,
formálja a jellemet.”
Lehetőséget teremt
egy fiatal számára,
hogy megfogalmazzon
egy álmot, és meg is
valósítsa azt.”
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5. FEJEZET

Önkéntes szolgálat szakasz
Bevezető
Cél
Szellemiség
Eredmények és előnyök
Követelmények
A folyamat
Tevékenységtípusok
Források

Bevezető

A program ezen szakasza nagyobb önértékelést
nyújt a fiataloknak, mivel önkéntes szolgálatot
nyújtottak, és segítettek másoknak, illetve a
közösségüknek. Az önkéntes szolgálat lehetősége
hosszabb időtartamra azért is fontos, mert
lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy
megtapasztalják a másoknak való szolgálatból
fakadó előnyöket, és arra ösztönzi őket, hogy
aktívabb, elkötelezettebb állampolgárok
legyenek.
A másoknak nyújtott szolgáltatás a fiatalok
emberiségét és jellemét is fejleszti, és mindkettő
lehetővé teszi számukra, hogy pozitívan
fejlődjenek a későbbiekben.
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Önkéntes szolgálat
szolgálat szakasz
szakasza
Önkéntes

53

Cél
Megtanulni, hogy hogyan lehet hasznos önkéntes szolgálatot nyújtani másoknak
és a közösségükben élőknek.

Szellemiség
Ez a szakasz arra törekszik, hogy egyfajta együttérzésre való hajlamot nyújtson a
fiataloknak, segítve őket abban, hogy még aktívabb, elszántabb polgárok
legyenek, és kivegyék a részüket a közösségeik megerősítéséből és jobbá
tételéből. A résztvevőknek olyan tevékenységeket kell vállalniuk, amelynek során
önkéntes munkájukkal másokat támogatnak, legyenek azok emberek,
közösségek, a környezet vagy az állatok, a szolgáltatás nyújtása pedig tanulási
lehetőség, amiből hasznot húzhatnak.
A tevékenység közzéppontjában a gondoskodó és együttérző közösségekhez
való hozzájárulás áll, valamint a résztvevő jellemének fejlesztése.
A program minden részéhez hasonlóan a résztvevők itt is a tapasztalás során
tanulnak, a program tapasztalati tanulásra alapuló módszertanának
megfelelően. A rendszeres és huzamos ideig tartó önkéntes szolgálat során,
amely nem csak rövid, intenzív időszakokat ölel fel, elvárható, hogy a fiatal
személy egész életére kialakítsa az önkéntes és közösségi munka iránti
elköteleződését, valamint az, hogy személyes kapcsolatba lépjen a
környezetével, az emberekkel vagy állatokkal, akikkel dolgozik.
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Önkéntes szolgálat
szolgálat szakasz
szakasz
Önkéntes

ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT
SZOLGÁLAT SZAKASZ
SZAKASZ
ÖNKÉNTES

Eredmények és előnyök
A konkrét előnyök nyilvánvalóan a választott önkéntes szolgálat típusától
függnek. Az általános előnyök - a program eredményeinek keretében a
következők lehetnek:
Az Önkéntes szolgálat szakasz általános
előnyei

•

•

A türelem, a tolerancia és az
együttérzés megtanulása

•

•

A tudatlanság, az előítéletek, a közöny
és a félelem leküzdése

•

•

Mások igényei és nehézségei iránti
tudatosság növelése
Az interperszonális készségek és az
önfejlesztési készségek feltárása és
javítása
A vezetői képességek javítása
Emberekbe vetett bizalom és megbízhatóság

•

•
•

Sajátos eredmények

Magabiztosság

Polgári
kompetencia

Érzelmek
kezelése

Interkulturális
kompetencia

•

•
•

Lényeges változást hozni mások
életébe
Elfogadni a mások iránti
elkötelezettséggel járó felelősséget
Eltérő háttérből érkező új
emberek megismerése
A közösségi szerepvállalás
élethosszig tartó szokásának a
kialakítása
A mások megsegítésében lelt öröm és
elégedettség
A különböző generációkból
érkezők megértésének a
képessége

Rugalmasság és
elszántság

Kapcsolatok és
vezetés

Személyes és
társadalmi jólét

Kommunikáció
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Követelmények
Az önkéntes szolgálat a program egyik azon része, amelyben a résztvevők valódi
hatást gyakorolnak más emberek és ugyanakkor saját maguk életére. Éppen ezért fontos
a résztvevők megfelelő felkészítése annak érdekében, hogy ez a hatás pozitív és
lehetőleg tartós legyen.

5.5.1 Időkövetelmények
Ezen szakasz időkövetelményei megegyeznek a Fizikai kikapcsolódás és a Készségek
szakasz időkövetelményeivel. A bronz szint résztvevőinek, valamint az ezüst és arany
szint egyenesági belépőinek további időt kell szentelniük a program valamely
szakaszának, és dönthetnek úgy, hogy ezt az időt az Önkéntes szolgálat szakaszban
teljesítik. További magyarázathoz lásd az időre vonatkozó követelményeket a 2.
fejezetben.
Minimális idő

Bronz

Amennyiben a szolgálatra mint
leghosszabb szakaszra esik a választás

3 hónap / 13 hét

6 hónap / 26 hét
12 hónap / 52 hét

Ezüst

6 hónap / 26 hét

Arany

12 hónap / 52 hét

(kizárólag az ezüstfokozatot nem birtoklók vagy egyenesági
belépők)

18 hónap/ 78 hét
(kizárólag az ezüstfokozatot nem birtoklók)

A Készségek és Fizikai kikapcsolódás szakasz tevékenységeihez hasonlóan az
Önkéntes szolgálatszakaszban eltöltött minimális idő egy óra per hét. Egy strukturált
környezetben, mint például az önkéntes ifjúsági vezetői szerepben, a heti ülések
foglalkozások hosszabbak, mint egy óra, és a résztvevők várhatóan részt vesznek az
egész foglalkozáson, hogy a hozzájárulásuk legyen érdemi.
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A folyamat
Tervezd meg
A programvezető és/vagy a kiértékelő
megbeszélik az elvárásokat,
meghatároznak egy cél, és teljesítik a
szükséges képzéseket, például az
elsősegély-nyújtási kurzust az elsősegélynyújtási szolgálat elvégzése előtt - ez a
képzés rendszerint nem több, mint a
szakasz egyharmada. Bizonyosodjon meg
róla, hogy az Önkéntes szolgálat
tevékenységei különböznek a többi
szakasz tevékenységétől a
kiegyensúlyozott program biztosítása
érdekében (mely irányelv, amit a jelen
kézikönyv 1.2. paragrafusa tárgyal).

Csináld!
Végezze el az Önkéntes szolgálat
tevékenységet az időkövetelmények
alapján, és bizonyosodjon meg róla, hogy a
résztvevő feltölti az erre szolgáló
bizonyítékot az online regiszterbe (vagy az
annak megfelelő nyilvántartásba). Legyen
továbbá időszakos kapcsolattartás az
értékelővel, hogy biztosítani lehessen a
résztvevők folyamatos támogatását.

Felülvizsgálat
Értékelje a tevékenységet, és egészítse ki
az online regisztert (vagy azzal egyenértékű
nyilvántartást) a „teljesített” megjegyzéssel.
Az Önkéntes szolgálat tekintetében a civil
életben való fokozott részvétel a program
elismert hatása, és segíti a résztvevő
önértékelésének, a szociális kérdésekben
való ismeretének fejlesztését, valamint az
empátia és a mások iránti felelősség
ösztönzését.

Tevékenységtípusok
A lehetséges tevékenységek listája szinte
korlátlan, és gyakran a rendelkezésre álló
erőforrások vagy lehetőségek határozzák
meg. A program lényegi egyensúlyának
megőrzése végett, a résztvevőknek és a
programvezetőknek figyelniük kell arra,
hogy ne válasszanak a Fizikai
kikapcsolódás vagy Készségek
szakaszok alatt választott
tevékenységekhez hasonló
tevékenységeket, miközben szem előtt
tartják a program „kiegyensúlyozottságra”
vonatkozó alapelveit.
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Számos személy és szervezet kész arra,
hogy lehetőséget nyújtson a fiataloknak
a gyakorlati szolgálatra. Ezek közé
tartoznak a következők: szociális
munkások, orvosok, vallási vezetők,
iskolák, kórházi vagy börtönhatóságok,
ifjúsági osztályok, természetvédelmi
csoportok, helyi önkormányzatok,
önkéntes ifjúsági szervezetek,
állatjóléti szervezetek, szolgáltatási klubok
és ügynökségek, amelyek nemzetközi
szinten működnek, valamint országos és
nemzetközi
nem kormányzati szervezetek vagy
ügynökségek. A programvezetőnek arra
kell ösztönöznie a résztvevőket, hogy
végezzenek némi kutatást a környéken,
hogy megtalálhassák a megfelelő
lehetőséget, illetve a tevékenységeket,
amelyek általában az alábbi kategóriákba
sorolhatók:
• A közösségben élők támogatása
• Ifjúsági munka
• Közösségi és
egészségügyi oktatás.
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• Környezetvédelmi szolgálat
• Jótékonysági munka
• Egy helyi segélyszolgálat támogatása
Ha a résztvevőjének nehezen sikerül
választania,

irányítsa az Alapítvány honlapján
az Önkéntes szolgálat szakaszhoz,
ahol a világ minden tájáról érkező
példákat talál:
www.intaward.org/voluntary-service

Források
Számos egyéb forrás áll rendelkezésre a
program Önkéntes szolgálat
szakaszának jobb megértéséhez.
Az Önkéntes szolgálathoz
szükséges
modulokat
a
www.awardcommunity.org
honlapon töltheti ki.
A program nemzetközi honlapján még több
információt találhat az Önkéntes
szolgálatról a www.intaward.org/service
oldalon.

Önkéntes szolgálat
szolgálat szakasz
szakasza
Önkéntes

ÖNKÉNTES
ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT
SZOLGÁLAT SZAKASZ
SZAKASZ

Önkéntes szolgálat
Regina, aranyfokozatú résztvevő

„A program
lehetőséget ad
olyan dolgok
megvalósítására,
amelyeket addig
lehetetlennek
gondoltál.”

„Az első nap, amikor meglátogattam a kórházat, a szülészetre osztottak be, hogy
egy másik nővérnek segítsek. Emlékszem, hogy amikor a baba megszületett, a nővér
a kezembe adta. A testhelyzetem és a babához való viszonyulásom miatt a nővérek
és az orvosok csak derültek rajtam, mivel azt hittem, hogy a baba túl törékeny, és
hogy könnyedén kárt tehetnék benne. De aztán megtanították nekem, hogyan kell
helyesen megfogni az újszülötteket, és még fürdetni is megtanultam.
Legalább 10-15 csecsemőt tudok megfürdetni, amikor az önkéntes szolgálatomra
megyek a kórházba.
„Azt mondanám, hogy a program lehetőséget ad olyan dolgok megvalósítására,
amelyeket addig lehetetlennek gondoltál, ugyanakkor nagyon rugalmas, mivel te
magad választhatod ki, hogy mit szeretnél csinálni. Idővel pedig ráébredünk, hogy
ennek végzése valamiféle érdeklődést és egy újabb tapasztalatot ad az életünkhöz.
Továbbá segít abban, hogy jobbá tegyük az életünket, hiszen sok olyan dolgot lehet
így megtudni, amiket eddig nem volt szerencsénk megtapasztalni, ugyanakkor pedig a
legjobbat hozza ki az emberből.”
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6. FEJEZET

Készségek szakasz
Bevezető
Cél
Szellemiség
Eredmények és előnyök
Követelmények
A folyamat
Tevékenységtípusok
Források

6.1 Bevezető

A Készségek szakasz lehetőséget teremt a
résztvevő számára, hogy vagy javítson egy
meglévő készséget, vagy próbáljon ki valami
teljesen újat. Ahogyan más szakaszok
esetében is, az idő odaáldozása a fejlődés
érdekében
a készségek terén elvezet a siker és a
jólét érzéséhez, és még akár az
alkalmazhatóságot is javíthatja.
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Készségek szakasz
Készséges szakasz
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6.2 Cél
A személyes érdeklődés és a gyakorlati készségek fejlesztésének
ösztönzése.

6.3 Szellemiség
Ennek a szakasznak ösztönöznie kellene az új érdeklődési körök kialakulását,
valamint a meglévők elmélyítését. Ezek az érdeklődési körök általában
intellektuálisan kihívást jelentő vagy kreatív jellegűek, és lehetnek hobbi,
szakmai vagy munkahelyi készségek, valamint társadalmi, egyéni vagy
kulturális tevékenységek. A résztvevőket ösztönözni kell arra, hogy lépjenek
kapcsolatba az olyan személyekkel, akik tapasztaltak a tevékenységükben, és
megoszthatják a lelkesedésüket és tudásukat.
A résztvevők választhatnak egy teljesen új tevékenységet, vagy egy régebben
megkezdett tevékenységet, amely során javítani tudnak a meglévő
képességeiken.

Eredmények és előnyök
A résztvevő konkrét előnyei nyilvánvalóan a választott készség típusától függnek, viszont
lesznek általánosabbnak minősülő előnyök. Ezek, azon túl, hogy a tevékenységnek
élvezhetőnek, valamint a program általános eredményeivel és hatásaival összhangban
kell lenniük, magukban foglalják:
•
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Új képességek felfedezése és
fejlesztése, vagy meglévő tehetségek
javítása

•

Az önbizalom növelése egy cél sikeres
megfogalmazásával és teljesítésével.

•

Saját potenciál tudatosítása

•

Időgazdálkodási és tervezési
készségek

•

Önmagunk ösztönzésének az erősítése

•

Új emberekkel való találkozás, és a
gyakran idősebb emberekkel való
értelmes társalgás

•

Foglalkoztathatóság növelése
szakmai készségek megtanulása
révén

Készségek
Készségek szakasz
szakasz

KÉSZSÉGEK SZAKASZ
SZAKASZ
KÉSZSÉGEK

Sajátos eredmények

Magabiztosság

Rugalmasság
és elszántság

Kapcsolatok és
vezetés

Kreativitás és
alkalmazkod
óképesség

Személyes és
társadalmi jólét

Követelmények
A résztvevőknek olyan tevékenységet kell választaniuk, amely érdekli őket, és amely
keretében hosszabb időn át tudnak fejlődést mutatni, miközben a 2.3. fejezetben
bemutatott, a célok kitűzésére vonatkozó szemléletet követik. A program lényegi
egyensúlyának megőrzése végett, a résztvevőknek és vezetőknek figyelniük kell arra, hogy
ne válasszanak az Önkéntes szolgálat vagy Fizikai kikapcsolódás szakaszok alatt
választott tevékenységekhez hasonló tevékenységeket.

6.5.1 Time követelmények
Ezen szakasz időkövetelményei megegyeznek a Fizikai kikapcsolódás és az Önkéntes
szolgálat szakasz időkövetelményeivel. A bronz szint résztvevőinek, valamint az ezüst
és arany szint egyenesági belépőinek további időt kell szentelniük valamely szakasznak,
és dönthetnek úgy, hogy ezt az időt a Készségek szakaszban teljesítik. Ennek
magyarázatához lásd az időre vonatkozó követelményeket a 2. fejezetben.

Minimális idő

Bronz

3 hónap / 13 hét

Ezüst

6 hónap / 26 hét

Arany

12 hónap / 52 hét

Amennyiben a készségre mint
leghosszabb szakaszra esik a választás
6 hónap / 26 hét
12 hónap / 52 hét
(kizárólag az ezüstfokozatot nem birtoklók vagy egyenesági
belépők)

18 hónap/ 78 hét
(kizárólag az ezüstfokozatot nem birtoklók)
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A folyamat
Tervezd meg

Felülvizsgálat

Beszélje meg az elvárásokat, állapítsa
meg a célokat, és bizonyosodjon meg
arról, hogy megfelelő az együttműködés a
vezető és a kiértékelő között például
a zenetanár esetében, ahol a készség
egy hangszeren való játszás.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a
Készségek tevékenységei különböznek
a többi szakasz tevékenységétől a
kiegyensúlyozott program biztosítása
érdekében.

Csináld!
Végezze el a Készségek tevékenységet
az időkövetelmények alapján, és
bizonyosodjon meg róla, hogy a
résztvevő feltölti az erre szolgáló
bizonyítékot az online regiszterbe (vagy
az annak megfelelő nyilvántartásba).
Ugyanakkor bizonyosodjon meg arról,
hogy a résztvevő halad a célkitűzés
megvalósításának útján azáltal, hogy
segít neki
fejleszteni az önbizalmát és a tudását. Ha
egy résztvevő nem halad, fontolja meg
a tevékenységének a kicserélését valamire
olyanra, amivel haladni tud (kérjük, olvassa
el a)
4.6 ‘Változó tevékenységek’ paragrafust).
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Vizsgálja felül a résztvevő haladását a
Készségek szakaszában és szükség
esetén rögzítse azok teljesítését.
Ugyancsak hasznos megvizsgálni azt,
hogy a résztvevő tevékenysége például
hogyan kapcsolódik a
foglalkoztathatóságukkal.

Tevékenységtípusok
A lehetséges tevékenységek listája szinte
korlátlan, viszont a résztvevőknek
figyelniük kell arra, hogy ne válasszanak
olyan tevékenységet, amely a programon
belül a Fizikai kikapcsolódás vagy az
Önkéntes szolgálat szakasz alá
tartozónak minősül.

Készségek
Készségek szakasz
szakasz

KÉSZSÉGEK SZAKASZ
SZAKASZ
KÉSZSÉGEK

A Készségek szakasz tevékenységtípusai nagyjából az alábbi kategóriákba
csoportosíthatók:
• Zene
• Sportokkal kapcsolatos, pl.
vezetés, mások edzése és
játékvezetés
• Művészetek és kézművesség
• Természet és környezet

•
•
•
•
•

Állatok
Média és kommunikáció
Játékok
Élet-, technikai és szakmai készségek
Gyakorlati készségek

Ha a résztvevőnek nehezen sikerül választania, irányítsa az Alapítvány honlapjának a
Készségek szakaszához, ahol a világ minden tájáról érkező példákat talál:
www.intaward.org/skills. Fontos megjegyezni és megerősíteni, hogy nem létezik egy
végérvényes lista, és a választásnak egyeznie kell a program általános filozófiájával és
irányelveivel. A választásnak ugyanakkor tükröznie kell az egyéniségüket és a helyszín
sajátos körülményeit.
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Készség vagy fizikai kikapcsolódás?
Ön és a résztvevője bizonytalan lehet abban a tekintetben, hogy egy adott tevékenység
készségnek vagy fizikai kikapcsolódásnak minősül. Például a búvárkodás vagy a
labdarúgó-mérkőzés bírói játékának technikai tevékenységének egyaránt tekinthető
Készségnek és Fizikai tevékenységnek. A bíráskodás és mások edzése szintén
minősülhet Önkéntes szolgálatnak, így ilyen esetben a résztvevőnek és a
programvezetőnek meg kell beszélniük, hogy a Készségként teljesíteni kívánt
tevékenység illeszkedik-e a Fizikai kikapcsolódás (és az Önkéntes szolgálat)
szakaszban vállalt tevékenységgel. A Fizikai kikapcsolódás esetében arról beszélünk,
hogy
a résztvevő megizzad és fizikai tevékenységben vesz részt, míg a Készségek esetében a
saját érdeklődési kör és készségkészlet tágításáról van szó. Végezetül biztosítani kell, hogy
a résztvevő egy kiegyensúlyozott programban vesz részt, ami összhangban van a program
általános filozófiájával, és hogy a tevékenységeket nem veszik kétszer figyelembe a
különböző szakaszokban.

Források
Számos egyéb forrás áll rendelkezésre a program Készségek
szakaszának jobb megértéséhez.
A Készség modulokat a www.awardcommunity.org honlapon töltheti ki.
Továbbá még több információt találhat a Készségekről a program nemzetközi
honlapján, a www.intaward.org/skills oldalon
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Készségek szakasz
szakasz
Készségek

KÉSZSÉGEK
KÉSZSÉGEK SZAKASZ
SZAKASZ

Készségek:
Peniel, aranyfokozatú résztvevő
„A programnak köszönhetően fedeztem fel az
építészet iránti szenvedélyemet. Amikor
fiatalabb
voltam, bejártam biciklivel a környékemet, és
lerajzoltam az épületeket, amiket majd
otthon megpróbáltam
modellezni.
Ezt követően elhatároztam, hogy a műszaki
rajzot fogom választani a készségemnek az
Aranyfokozatú díj megszerzésében, ahol
megismerkedhettem a méretezéssel, a
helyiségméretekkel és a modellezéssel. A
lakások megtervezése mellett egy új
irodaházat is terveztem a program
keretében, amelyet büszkén állítottam ki a
wessexi gróf látogatása tiszteletére.
A műszaki rajz választása Készségként igazi
láncreakciót indított el, hiszen ezt követően
már tudtam, hogy építész szeretnék lenni.
Most másodéves építészmérnök hallgató
vagyok
az egyetemen, és a műszaki rajzzal
kapcsolatos tudásom nagy segítség
számomra. Igazából én voltam egyike
azon keveseknek, akik le tudták olvasni a
topográfiai térképet az építészeti képzés
során, a földmérési órákon.
Sokkal bizakodóbb vagyok most a jövőmre
nézve a program miatt, és szeretnék
továbbra is részese lenni, éppen ezért
nemrég fejeztem be a programkiértékelői
képzést.”

„A programnak
köszönhetően
most bizakodóbb
vagyok a
jövőmmel
kapcsolatban.”
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7. FEJEZET

Fizikai kikapcsolódás szakasz
Bevezető
Cél
Szellemiség
Eredmények és előnyök
Követelmények
A folyamat
Tevékenységtípusok
Források

Bevezető

Az egészséges viselkedés ösztönzése
nemcsak a résztvevőkre, hanem a
közösségeikre nézve is előnyökkel jár
függetlenül attól, hogy ennek módja az egészség
javítása, vagy a csapat tevékenységeiben való
aktív részvétel. A fizikai kikapcsolódás szakasz
így kifejezetten az egészség, a csapatmunka, az
önbecsülés és a résztvevők bizalmának
javítására irányul.
A választott tevékenységet a többi szakasz
tevékenységeivel, valamint a program irányelveivel
is szükséges összevetni.
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Fizikai kikapcsolódás szakasz
Fizikai kikapcsolódás szakasz

FIZIKAI KIKAPCSOLÓDÁS SZAKASZ
I
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Cél
A fizikai kikapcsolódásban való részvétel ösztönzése, a
teljesítmény, egészség és erőnlét javításának segítése.

Szellemiség
Ez a rész arra ösztönzi a résztvevőket, hogy javítsák személyes fizikai
teljesítményüket edzés és a választott tevékenységükben mutatott kitartás által. A
fizikai kikapcsolódásban való részvételnek egy élvezhető élménynek kellene
lennie a fizikai képességtől függetlenül.
Ez a szakasz azon a meggyőződésen alapul, hogy egy egészséges test
önmagában jó cél, és gyakran segíthet egy egészséges elme kialakításában.
A fizikai tevékenység alapvető fontosságú
egy személy jólétében, és azáltal, hogy a fiatalokat élvezetes fizikai
tevékenységbe vonjuk be, remélhetőleg hosszú távú hasznos szokások
kialakításához járulunk hozzá. Egy fizikai kihívás megvalósítása tartós
sikerélményt és elégedettséget is jelent. A résztvevők választhatnak egy teljesen
új tevékenységet, vagy egy régebben megkezdett tevékenységet, amely során
javítani tudnak a meglévő képességeiken.

Eredmények és előnyök
Bármiféle fizikai tevékenységben való részvételnek élvezhetőnek kell lennie, és
számos jótékony hatása van:
•
•
•

Egy egészséges életmód kialakítása
Erőnlét javítása
Önbizalom növelése

•

Az önfegyelem, a kitartás és
önmagunk ösztönzésének az
erősítése

•

Társas kapcsolatok, elsősorban a
csapatjátékok során, de a hasonló
érdeklődési körrel rendelkező egyéni
sportolók találkozása következtében is.

•

Sikerélmény megtapasztalása

•

A térségben rendelkezésre álló
lehetőségek sokféleségének tudatosítása

•

A csapatmunka ösztönzése, amennyiben
a tevékenység egy csapatsport

•

Élvezet

Sajátos eredmények

Magabiztosság

Rugalmasság
és elszántság

Kapcsolatok és
vezetés

Kreativitás és
alkalmazkodóképesség
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Fizikai
Fizikai kikapcsolódás
kikapcsolódás szakasz
szakasz

Személyes és
társadalmi jólét

FIZIKAI KIKAPCSOLÓDÁS
KIKAPCSOLÓDÁS SZAKASZ
SZAKASZ
FIZIKAI

Követelmények
A követelmények minden fiatalra
vonatkoznak, függetlenül azok fizikai
képességeitől. Ugyanúgy alkalmazhatók az
elit sportolókra,
mint azokra, akik nem otthonosak a sportok
terén. A legfontosabb eredmények a
részvétel, a kitartás és a javulás.
A programvezetőjükkel együttműködve a
résztvevőknek olyan fizikai tevékenységet
kell választaniuk, amely érdekli őket, és
amely keretében hosszabb időn át tudnak
fejlődést mutatni, miközben a 2.4.
fejezetben bemutatott, a célok kitűzésére
vonatkozó szemléletet követik. A program
lényegi egyensúlyának megőrzése végett,
a résztvevőknek figyelniük kell arra, hogy
ne válasszanak az Önkéntes szolgálat
vagy Készségek szakaszok alatt választott
tevékenységekhez hasonló
tevékenységeket.
Gyakran hasznos, amennyiben van rá
lehetőség, összekötni a tevékenységet
egy klubbal, vagy egy adott sportág
országos irányító testületének a
programját követni ahhoz, hogy struktúrát
biztosítson a tevékenységhez. Nem
követelmény, viszont rendkívül hasznos
lehet abban,

Minimális idő

Bronz

3 hónap / 13 hét

Ezüst

6 hónap / 26 hét

Arany

12 hónap / 52 hét

hogy a résztvevő és a vezetőjük vagy
kiértékelőjük egy mérhető és lényeges célt
határozzon meg.
A résztvevők dönthetnek úgy, hogy egy
olyan fizikai tevékenységet választanak,
amelyet egyedül vagy egy csapat
tagjaként végeznek, és bár
maga a program nem versenyszerű, a
versenyszerű sportok teljes mértékben
elfogadhatóak a program célja
szempontjából. Csapatsportok esetén, az
egyéni résztvevő személyes erőfeszítése
és elkötelezettsége számít.

7.5.1 Időkövetelmények
Ezen szakasz időkövetelményei
megegyeznek a Készségek és az
Önkéntes szolgálat szakasz
időkövetelményeivel. A bronz szint
résztvevőinek, valamint az ezüst és arany
szint egyenesági belépőinek további időt
kell szentelniük a program valamely
szakaszának, és dönthetnek úgy, hogy ezt
az időt az Fizikai kikapcsolódás
szakaszban teljesítik. További
magyarázathoz lásd az időre vonatkozó
követelményeket a 2. fejezetben.

Amennyiben a fizikai kikapcsolódásra mint
leghosszabb szakaszra esik a választás
6 hónap / 26 hét
12 hónap / 52 hét
(kizárólag az ezüstfokozatot nem birtoklók vagy egyenesági
belépők)

18 hónap/ 78 hét
(kizárólag az ezüstfokozatot nem birtoklók)
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A Készségek és Önkéntes szolgálattevékenységeihez hasonlóan a Fizikai
kikapcsolódásszakaszban eltöltött minimális idő egy óra per hét. Egy strukturált
környezetben, mint például egy sportcsapat tagjaként, a heti edzések és versenyek
hosszabbak, mint egy óra, és a résztvevők várhatóan részt vesznek az teljes
foglalkozáson.

A folyamat
Tervezd meg
Beszélje meg az elvárásokat, állapítsa
meg a célokat, és bizonyosodjon meg
arról, hogy megfelelő az együttműködés a
vezető és a kiértékelő vagy
tevékenységoktató között, például egy
résztvevő labdarúgóedzője.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a Fizikai
kikapcsolódás tevékenységei
különböznek a többi szakasz
tevékenységétől a kiegyensúlyozott
program biztosítása érdekében.

Legyen
továbbá
időszakos
kapcsolattartás az értékelővel, hogy
biztosítani lehessen a résztvevők
folyamatos támogatását.

Felülvizsgálat
Vizsgálja meg, hogyan fejlődt a résztvevő
a tevékenység során, különös tekintettel
azokra, amelyek során fejlődött az
egészségük és a jólétük.

Csináld!
Végezze el a Fizikai kikapcsolódás
tevékenységet az időkövetelmények
alapján, és bizonyosodjon meg róla, hogy
a résztvevő feltölti az erre szolgáló
bizonyítékot az online regiszterbe (vagy az
annak megfelelő nyilvántartásba).
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Fizikai
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Tevékenységtípusok
A lehetséges tevékenységek listája szinte korlátlan, viszont a résztvevőknek figyelniük kell
arra, hogy ne válasszanak olyan tevékenységet, amely a programon belül a Készségek
vagy az Önkéntes szolgálat szakasz alá tartozónak minősül (vagy legalább biztosítani kell
a program kiegyensúlyozottságát). Lényegében, a választott tevékenységnek fizikai
kihívást vagy igénybevételt kell jelentenie a résztvevő számára.
A Fizikai kikapcsolódás szakasz tevékenységtípusai nagyjából az alábbi kategóriákba
csoportosíthatók:
• Labdajátékok és
ütős labdajátékok
• Atlétika
• Kerékpár
• Vízi sportok
• Téli sportok

•
•
•
•
•

Küzdősportok
Állatok bevonásával történő sportok
Erőnléti tevékenységek
Kalandsportok
Utcai sportok

Ha a résztvevőjének nehezen sikerül választania, irányítsa az Alapítvány honlapjának a
Fizikai kikapcsolódás szakaszához, ahol a világ minden tájáról érkező példákat talál:
www.intaward.org/physical-recreation. A résztvevővel való megbeszélés során fontos
megjegyezni és megerősíteni, hogy nem létezik egy végérvényes lista, és a választásnak
egyeznie kell a program általános filozófiájával és irányelveivel. A választásnak
ugyanakkor tükröznie kell az egyéniségüket és a helyszín sajátos körülményeit.
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Készség vagy fizikai kikapcsolódás?
Ön és a résztvevője bizonytalan lehet abban a tekintetben, hogy egy adott tevékenység
készségnek vagy fizikai kikapcsolódásnak minősül. Például a búvárkodás vagy a
labdarúgó-mérkőzés bírói játékának technikai tevékenységének egyaránt tekinthető
Készségnek és Fizikai kikapcsolódásnak. A bíráskodás és mások edzése
szintén minősülhet szolgálatnak, így ilyen esetben a résztvevőnek és a programvezetőnek
meg kell beszélniük, hogy a Készségként teljesíteni kívánt tevékenység illeszkedik-e a
Fizikai kikapcsolódás (és az Önkéntes szolgálat) szakaszban vállalt tevékenységgel.
Végezetül biztosítani kell, hogy a résztvevő egy kiegyensúlyozott programban vesz részt,
ami összhangban van a program általános filozófiájával.

Források
Programvezetőként számos egyéb forrás áll rendelkezésre
a program Fizikai kikapcsolódás szakaszának jobb megértéséhez.
A Fizikai kikapcsolódás modulokat a www.awardcommunity.org honlapon töltheti ki.
Továbbá még több információt találhat a Fizikai kikapcsolódásról a program

nemzetközi honlapján,a www.intaward.org/physical-recreation oldalon.
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Fizikai kikapcsolódás:
Florentina
„Amikor 20 éves voltam, különböző körülmények miatt kénytelen voltam felhagyni a
profi teniszezéssel, és ez csökkentette a mentális ellenállásomat a mérkőzések során.
Mivel a teniszt választottam a fizikai kikapcsolódásomként, a célom az volt, hogy a
lehető legtöbb versenyben vegyek részt, hogy egyre több mérkőzést nyerjek meg,
hogy több fordulót nyerjek a versenyek során, és hogy élvezhessem a teniszezést az
eredménytől függetlenül.
A céljaim elérése és a szakasz teljesítése után, sokkal nyugodtabb voltam teniszezés
közben, és jobban is élveztem még akkor is, ha elvesztettem egy mérközést, hisz
már nem voltam olyan kemény önmagammal szemben.
A program valamennyi szakaszában elértem a céljaimat, így a jó irányba történő
változás véltem felfedezni. Sokkal jobban bízom magamban, mint korábban.
Megtanultam nem félni, és mosolyogva szembenézni a veszéllyel, valamint azt, hogy
végül minden értelmet nyer.”

„Sokkal
jobban
bízom magamban,
mint korábban.
Megtanultam nem
félni, és
mosolyogva
szembenézni a
veszéllyel.”
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8. FEJEZET

Kalandos utazás szakasz
Bevezető
A kalandos utazás célja
Szellemiség
Eredmények és előnyök
A kalandos utazás típusai
A Kalandos utazás célkitűzései
A 12 lépés
A kalandos utazás 15 követelménye
Felügyelet és értékelés
Előkészítés és képzés
Mobileszközök
Gyakorló utazások
Minősítő utazás és értékelés
Kockázatfelmérés
Eljárás válsághelyzet esetén
Biztosítás
Nemzetközi kalandos utazások
Munka a külső tevékenységszolgáltatókkal
Források

„Amikor az elmét új tapasztalatok tágítják ki, nincs
visszatérés a korábbi állapotához.”
DR KURT HAHN
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Kalandos
Kalandos utazás
utazás szakasz
szakasz

77

Bevezető
Kalandos utazás szakasz a kalandszellem és az önmagunk felfedezésének az
ösztönzését látja el, miközben részt kell venni egy utazáson csoportban. A kiscsoportos
munka során minden résztvevő egy meghatározott céllal tervezi meg az utazást egy
ismeretlen környezetben, amire felkészül, és amit el is végez.
Az, hogy a résztvevők új környezetben kalandos és kihívást jelentő tevékenységeket
végeznek, lehetőséget biztosít számukra, hogy többet tudjanak meg a tágabb
környezetükről, beleértve saját és mások tevékenységnek hatásait is. A lehetőség
ugyanakkor segít az önbizalmuk, egészségük és erőnlétük, a csapatmunka és a vezetői
készségeik fejlesztésében. A megfelelő képzés és felügyelet biztosításával a Kalandos
utazásszakaszának egyik célkitűzése a fiataloknak a saját komfortzónájukból való
kimozdítása biztonságos környezetben.

A kalandos utazás célja
A kaland és felfedezés szellemének ösztönzése, valamint
a vezetői készségek, a csoportos feladatok és döntéshozatal képességének
fejlesztése, miközben a fiatalok egy kis csapatban önálló utazást vállalnak. Ez
a program egyetlen szakasza, amit csapatban kell elvégezni, melynek során a
csapatmunka és csapatépítés fejlesztése a szakasz teljesítésének kulcseleme.

Szellemiség
A kalandos utazás egyedülálló, kihívást jelentő és emlékezetes élményt nyújt a
résztvevőknek. Az utazás célkitűzései egyértelműek és közös megállapodáson
alapulnak (lásd
a 8.6-os paragrafust a „cél” meghatározására), amelyeket kis csoportban,
ismeretlen környezetben kell elvégezni, amelyben eltökéltségre és kitartásra
van szükség, és ezáltal fejlődik a függetlenség, önellátás és felfedezés érzése.
A kalandos utazás kulcsfontosságú elemei
a gyakorló és minősítő utazások tervezése és megvalósítása során létrejövő
csapatmunka az ismeretlen környezet által okozott valós kihívásokkal
szemben.

78
78

Kalandos utazás
utazás szakasz
szakasz
Kalandos

KALANDOS UTAZÁS
UTAZÁS SZAKASZ
SZAKASZ
KALANDOS

A választott környezetnek kihívást kell jelentenie, de a csoport képességein belül kell
maradnia. A Kalandos utazásoknak ugyanakkor progresszívnek is kell lenniük egy adott
résztvevőnek a programban való jelenléte során, egy viszonylag csekély kihívást jelentő
bronz szinten levő utazástól indulva, egy jóval nagyobb igényű arany szinten levő utazás
felé haladva.

Eredmények és előnyök
•

Egy csapat részeként végzett munka

•

A csoportdinamika, a résztvevő
saját szerepelnek és mások
csapatban betöltött szerepének a
megértése
A vezetői készségek javítása

•
•

•

•

•
•

Az önellátás és a függetlenség fejlesztése
Az egészség és erőnlét javítása

•

A kültéri környezet megtapasztalása és
értékelése

•

A tervezési és a szervező képesség
javítása, a részletekre való
odafigyelés

A megfelelő tudás és készségek
megszerzése az adott környezetben való
biztonságos utazáshoz

•

A valódi döntések meghozatalára és a
valódi következmények elfogadására való
felkészülés

A képzelőerő és kreativitás
gyakorlása a saját utazásuk
kiválasztása által

•

Kutatási, felülvizsgálati és
prezentációs készségeik javítása

A kihívások és akadályok leküzdése
révén az eredményesség és az
elégedettség megtapasztalása

Sajátos eredmények

Magabiztosság

Tervezés és
problémamegoldás

Érzelmek
kezelése

Interkulturális
kompetencia

Rugalmasság és
elszántság

Kapcsolatok és
vezetés

Személyes és
társadalmi jólét

Kommunikáció
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de a helyi körülményektől és a résztvevő(k)
orvosi vagy fizikai korlátozásaitól függően a
célratörő munka legalább egyharmada az
utazással telik.

A kalandos utazás
típusai
Két típusú utazás tartozik ebbe a
szakaszba:

Expedíció
Az Expedíció egy olyan utazás, amelynek
célja van. Egy expedíción az elsődleges
cél az utazás, éppen ezért a célratörő
munka nagyjából kétharmadát utazással
kell eltölteni, és kevesebb erőfeszítést kell
a kutatásba és az információgyűjtésbe
fektetni,
ugyanakkor továbbra is fontos szempontot
jelentenek a helyi körülmények.

Felderítés
A Felderítés egy olyan cél, amely egy
utat is magában foglal. Egy felderítés
során az elsődleges feladat a célhoz
kapcsolódó információk megfigyelése és
összegyűjtése. Több idő és erőfeszítés
van erre fordítva, és ennélfogva
kevesebb idő jut az egyik helyről a
másikra való eljutáshoz. Az utazási
szempont azonban továbbra is jelentős,
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A kézikönyv korábbi változatai
tartalmaztak egy „Egyéb Kalandos
utazás” kategóriát is. Ez egy jelentős
expedícióra vagy felderítőútra utalt, ahol a
résztvevők minimális életkora 18 év volt. A
„jelentős” egy objektív terminus, ami több
dologra is utalhat, a képesített operátorok
kötelessége az országos irodával
(amennyiben a központot az Országos
Programoperátor engedélyezte), illetve az
Alapítvánnyal (a független
programközpontok esetében) egyeztetni,
ha jelentős Kalandos utazást szeretnének
szervezni. A példák között említhetők a
következők:
• Egy alpesi hegycsúcs
vagy a Himalája egyik
csúcsának megmászása.
• Egy nagy nehézségű óceáni
vitorlás expedíció.
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Az ilyen utazások meghaladják az átlagos
felfedezőutak vagy expedíciók
követelményeit,
és megszervezésük nagyon költséges. Az
engedéllyel rendelkező operátoroknak
biztosaknak kell lenniük abban, hogy az
expedíció vagy felfedezőút megfelelő az
adott résztvevők számára. A Kalandos
utazás mind a 15 követelményének (lásd a
8.8-as paragrafust)
meg kell felelni a felfedezőút vagy
expedíció során.

8.6 A Kalandos utazás
célkitűzései
Az első dolog, amit az expedíció vagy
felfedezőút előtt el kell végezni a csoport
célkitűzéseiről való döntés. Mind az
expedíciók, mind a felfedezőutak
célkitűzéseinek tartalmazniuk kell egy
teljesítendő szándékot és egy utazást, bár
a közöttük levő eltérés nagy fontosságú.
Minden célkitűzésnek tartalmaznia kell:
1. A kaland környezetének vagy
célállomásának leírása.
2.

Az utazási mód visszaigazolása,
illetve

3.

A kaland tevékenységének
rövid leírása.

Az expedíció és felderítés néhány
példája:

Expedíciós célok példái
• Gyalogtúra az Atlasz-hegységben,
miközben kiértékelésre kerül a
terepnek a csapat hangulatára
gyakorolt hatása.
• Gyalogtúra a turizmus hatásainak
kiértékelésére a Sequoia Nemzeti
Park rurális környezeteinek
esetében.
• Kajakos kirándulás a Duna felső
szakaszain,
miközben
kiértékelésre kerülnek az emberi
tevékenység hatásai.

Felderítői célok példái
• A városi és vidéki környezet
közötti különbségek
összehasonlítása, miközben a
Hardangervidda Nemzeti Parkban
kutatnak.
• Kenus felfedezőút a mahagónifák
kivágásának megvizsgálására
a brazíliai Rio Envira folyón.
• Gyalogtúra annak kiértékelésére,
hogy milyen hatással vannak a
látogatók a Serengeti Nemzeti
Parkra.
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A 12 lépés
Az alábbi táblázat bemutatja azt a 12 szükséges lépést, amit a csoportnak a
felkészítés, előkészítés, a gyakorló és minősítő utazások során teljesítenie kell:

1

A résztvevők egy 4-7
fiatalból álló csoportot
alkotnak.
(legfeljebb 8 a tandem tevékenységek
során).

2
3
4
5

6
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7

A csoport eldönti, hogy mi az
utazás célkitűzése és típusa
(expedíció vagy felfedezőút), a
terület és az utazás módja.
A csoport elvégzi a szükséges
képzést.
A csoport eltervezi és előkészíti a
gyakorló utazás szükséges
dokumentumait, ide értve a
nyomkövetés útvonalát/a
vázlatokat/az útvonalkártyákat.
A csoport részt vesz egy gyakorló
utazáson, hogy bizonyítsa a
Kalandos utazásfelügyelőjének,
hogy rendelkeznek a szükséges
készségekkel a minősítő utazás
elvégzésére.
A csoport eltervezi és
előkészíti a minősítő utazást a
Kalandos
utazásfelügyelőjének
visszajelzései alapján,
amelyeket a gyakorló utazást
követően fogalmaz meg.

8
9
10
11
12
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A Kalandos
utazásfelügyelője ellenőrzi a
végső terveket (a kockázatok
kielemzésével), és egy végső
megbeszélést tart a
Kalandos
utazáskiértékelőjével.
A Kalandos utazás kiértékelője
ellenőrzi azt, hogy
15 követelmény.
A csoport a Kalandos utazás
felügyelőjének és a Kalandos
utazás kiértékelőjének részvételével
teljesíti a minősítő utazást.
A Kalandos utazás kiértékelője
tájékoztatást tart arról, hogy a
bemutatásra és a
jelentésre mikor kerül sor.
Csoportbemutató a minősítő utazás
célkitűzéseiről.
A csoportbeszámoló
kiértékelése és a Kalandos
utazásszakasz teljesítésének
jóváhagyása.
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A kalandos utazás 15 követelménye
Valamennyi gyakorló és minősítő kalandos utazásnak az alábbi 15
követelménynek kell megfelelnie:
1. Minden utazásnak
egyértelműen
meghatározott célja kell
legyen.

Egy célkitűzés az utazás kívánt eredményének
leírására vonatkozik (lásd a 8.6-os paragrafust).

2. A csapatban nem lehet 4-nél
kevesebb és 7-nél több
résztvevő (maximum 8 a tandem
utazások esetében).

A csapatnak kísérő nélkül, más csapatoktól
függetlenül kell utaznia. A csoporttagoknak
egyenrangúaknak, azaz a program ugyanazon
szintjén kell lenniük. A csapatokban olyan tagok is
lehetnek, akik nem a program résztvevői, azonban a
program résztvevői a csapatnak legalább a felét
kiteszik, míg a programban nem résztvevőknek a
korhatáron belül kell lenniük az adott szinten, és
hasonló tapasztalattal kell rendelkezniük.

3. Minden résztvevőnek
teljesítenie kell a megfelelő
felkészülést, hogy
magabiztosan elvégezhesse az
utazást a megfelelő készségek
birtokában.
4. A csoport összes tagjának
részt kell vennie a gyakorló és
minősítő utazásaik
megtervezésében és
előkészítésében.

Lásd a 8.10-es paragrafust a minimális
szükséges képzési szint részletes leírásáért a
gyakorló utazás megkezdése előtt.

5. Minden résztvevőnek
vállalnia kell szintenként
legalább egy gyakorló
utazást.

Minden gyakorló utazásnak legalább egy napot és egy
éjszakát tartalmaznia kell a választott környezetben,
ugyanazt az utazási módot kell alkalmaznia, viszont
nem ugyanazt az útvonalat, mint a minősítő utazás; az
utazás hosszabb időtartamra is kiterjedhet,
amennyiben a kalandos utazás kiértékelője vagy
felügyelője indokoltnak látja azt.

Ennek tartalmaznia kell legalább egy, az út
megtervezésére és a kockázatok felmérésére
vonatkozó képzést; fontos, hogy a résztvevők
vállalják az utazásukat. A csoport azon tagjainak,
akik nem vesznek részt a programban, szintén
teljesíteniük kell a képzést és tervezést.

A szükséges gyakorló utazások száma a csoport
képességétől függ; ez szintén a kalandos utazás
kiértékelőjének vagy felügyelőjének a döntése.
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6. Minden utazásnak szárazföldön
vagy vízen kell történnie; minden
csapattagnak olyan utazási módot
kell használnia, amely saját
erőfeszítést igényel.

7. A választott környezetnek
ismeretlennek kell lennie
valamennyi résztvevő számára.

8. Az utazások során megtett
távolság minden esetben a
tereptől, az időjárási
viszonyoktól és a csoporttagok
képességeitől függ.
Ugyanakkor minden
csoporttagnak vállalnia kell
naponta legalább (bronzért) 6
órányi, (ezüstért) 7 órányi vagy
(aranyért) 8 órányi célratörő
munkát.
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A „saját erőfeszítés” magában foglalja például a
gyaloglást, a biciklizést, evezést/lapátolást stb., az
állatokkal történő szállítást (pl. ló vagy öszvér) vagy
egyéb nem motorizált eszközök, pl. vitorlázás. A
„saját erőfeszítés” magában foglalja az egyéni
erőfeszítést vagy a kombinált erőfeszítést mint egy
tandemet. Az egészségügyi állapotukból vagy
sérülésükből kifolyólag, kivételt lehet alkalmazni
bizonyos fiatalok esetén, pl. motoros kerekesszék.
A legtöbb városi környezetben élő résztvevő
számára ez egy természetes és távoli környezetet
jelent, amely megfelelő feltételeket biztosít a csoport
számára az önellátáshoz és a függetlenséghez.
Vannak kivételek, amikor a csoport tagjai valóban
egy természetes és távoli területen élnek; az ilyen
csoportoknak konzultálniuk kell az Operátorukkal,
hogy dönthessenek az utazás megfelelő
környezetéről, ilyen például a városi utazás.
A távolságok szándékosan nincsenek meghatározva a
program egyetlen szintjén sem. Az a fontos, hogy a
célratörő munka óráinak a száma teljesüljön. Ez azért
van így, mert a kalandos utazás típusai, az utazási
módozatok, illetve a terep és az éghajlat igen
változatos.
A célratörő munka meghatározásának elősegítése
érdekében az országos programvezetőket
esetenként olyan távolságokat állapítanak meg,
amelyek tükrözik az adott ország sajátos terepét.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a célratörő munka az
utazással (vagy a felderítésen belüli cél elérésének
érdekében befektetett munkával) eltöltött idő. A
táborhely felállítása, az alvás, a főzés és az étkezés
nem számítható be ide.

9. Egy Expedíción a célratörő
munka követelményének
legalább kétharmadát utazással
kell eltölteni, míg a fennmaradó
időben az általános cél elérése
érdekében kell erőfeszítéseket
tenni.

Az Expedíció egy olyan utazás, amelynek célja van.
Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatban az
Expedícióra vonatkozó időkövetelményeket.

10. Egy Felderítésen a célratörő
munka követelményének
legalább egyharmadát utazással
kell eltölteni, míg a fennmaradó
időben az általános cél elérése
érdekében kell erőfeszítéseket
tenni.

A Felderítés egy olyan cél, amely egy utat is magában
foglal. Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatban a
Felderítésre vonatkozó időkövetelményeket.
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11. Minden utazást arra
alkalmas és tapasztalt
felnőtteknek kell felügyelniük
és értékelniük.

A kalandos utazás felügyelőinek és a kalandos utazás
kiértékelőinek teljesíteniük kell az engedélyező testület (az
Alapítvány vagy az országos programoperátor) által
megkövetelt képzést. A Kalandos utazás kiértékelői, akiket
a szakasz kezdeti fázisában neveznek ki, és a szakasz
további felügyeletét végzik, felelősek annak felméréséért,
hogy a csoport megfelel-e az alábbi táblázatban vázolt 15
követelménynek. Mindkettőt a résztvevő programközpontja
vagy programvezetője nevezi ki.

12. A elszállásolás
hordozható sátrak vagy
egyszerű önellátó szállás,
például szállóhely vagy
kunyhó formájában valósul
meg.
13. A csoport minden
tagjának elegendő
felszereléssel, étellel és vízzel
kell rendelkeznie ahhoz, hogy
az út során
teljesen önellátó legyen.

Ezt azt hivatott szolgálni, hogy a fiatalok kikerüljenek a
komfortzónájukból, önellátóakká váljanak, és fejlesszék a
csapatjátékosi készségeiket. A szállóhelyek vagy kunyhók
használata azzal jár, hogy a résztvevők minden alapvető
dolgot maguk visznek, pl. így kellően önellátóak.

14. Minden résztvevőnek
gondoskodnia kell arról, hogy
minden nap elkészít és
elfogyaszt egy kiadós ételt.
15. A minősítő utazás
teljesítését követően a
csapatnak le kell adnia a
beszámolót a
kiértékelőjüknek.

Szokásos gyakorlat, hogy a sátrakban való elszállásolás
esetén, a sátrakat a résztvevők viszik. A résztvevőknek
továbbá gondoskodniuk kell a főzéshez használt
eszközök szállításáról. Ezt a követelmény kiigazítást
igényel olyan környezet és éghajlat esetén, ahol a teljes
önellátás nehéz lesz, pl. elegendő víz cipelése a
dzsungelben vagy a sivatagban. Hasonlóképpen indokolt
az orvosi célokra történő kiigazítás is.
Ez a követelmény támogatja az önellátás
szükségességét, valamint annak biztosítását, hogy a
résztvevők egészségesek maradnak, és képesek lesznek
folytatni útjukat.
A beszámoló lehet írásos, fényképes, szóbeli vagy
digitális, erről a kiértékelő és a csapat
a minősítő utazás megkezdése előtt egyeztetett. A
bemutató magában foglalja valamennyi csoporttag
bevonódását, ahol megmagyarázzák, hogy miként érték
el céljukat.

A 9. és 10. követelmény megerősítése érdekében a minősítő kalandos utazás során
szükséges célratörő munka minimális időtartama az alábbi táblázatban van összefoglalva:
Célratörő munka
minimális
óraszáma

Célratörő munka
átlagos minimális
óraszáma naponta

Nap

Éjszaka

Bronz

2

1

12

6

Ezüst

3

2

21

7

4

3

32

8

Arany
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Kiegészítő megjegyzések
(szálláshely és önellátás)
A 12-es (szálláshely) és 13-as
(önellátás) kritériumára való tekintettel
számos olyan forgatókönyv létezik,
amit a csapat megtapasztalhat, onnan,
hogy egy expedíció során hegyvidéken
sátorozik, illetve hostelekben lakik a
felfedezőút során. Ahelyett, hogy
minden lehetséges forgatókönyvet
végigvennének, hangsúlyozni kell, hogy
a Kalandos utazás kiértékelőjének és
felügyelőjének felelőssége biztosítani,
hogy a követelmények szellemét szem
előtt tartják abban az értelemben, hogy
minden résztvevő számára kihívást jelent
az, hogy
a lehető legtöbb felszerelést maga viszi
magával. További megfontolandó
szempontok:
• Az alternatív szálláslehetőségek
előre nem látható körülmények
eredményeként jöhetnek
számításba, pl. elérhető sátrak
megléte, ha a csoport nem tudja
időben elérni a szállót rossz
időjárási viszonyok vagy sérülés
miatt.
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• A szállóban lévő helyek
elfoglalása az érkezési sorrend
alapján is történhet, ezért
figyelembe kell venni a
szállásfoglalásokat, különösen a
forgalmas időszakokban vagy jó
időjárás esetén.

A 15 követelmény
módosításai
Ha a résztvevőknek egyedi igényeik
vannak, ami azt jelenti, hogy a 15
követelmény közül egy vagy több nem
teljesíthető, akkor kérhetik
a fenti feltételek módosítását, hogy
lehetővé tegyék a részvételüket. A
módosításokat kizárólag az országos
programoperátor vagy nemzetközi
programalapítvány hagyhatja jóvá.

Felügyelet és
értékelés
Minden utazást egy megfelelően képesített
és/vagy tapasztalt Kalandos utazás
felügyelőjének kell felügyelnie. A Kalandos
utazás felügyelője felelősséggel tartozik a
csoport bizontságáért az utazás során,
valamint ismernie kell a programot, és meg
kell bizonyosodnia arról,
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hogy a csoport valamennyi tagja kellően felkészült és megfelelő felszereléssel
rendelkezik ahhoz, hogy részt vegyen az utazáson. A csoportot ugyanakkor
megfelelő oktatók képzésben részesítik, például az elsősegélynyújtás és navigálás
terén.
A Kalandos utazás kiértékelője rendszerint a minősítő utazás során értékeli a csoportot,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy a Kalandos utazás felügyeleti és értékelési rendszere
országonként eltérő lehet az adott országos törvények és rendeletek alapján. A felelősségi
körök további magyarázata az elkövetkezendőkben található.

Programvezető
i.

A programvezető kulcsfontosságú szerepet tölt be abban, hogy a résztvevőkkel
ismerteti a Kalandos utazás követelményeit.

Segíti a Kalandos utazás felügyelőjét a képzés megszervezésében, és azonosítja
a szükséges oktatókat és Kalandos utazás kiértékelőit.
iii. A programvezetőnek kell kijelölnie a Kalandos utazás felügyelőinek,
kiértékelőinek és oktatóinak (és egyéb beosztások) szerepköreit.
iv. A programvezető időnként oktatóként is tevékenykedik, és/vagy a Kalandos
utazás felügyelőjeként, ideális esetben azonban jobb, ha nem vállal Kalandos
utazás kiértékelői szerepet, hogy megelőzze az összeférhetetlenséget. A
felelősségi körök megosztása lehetővé teszi a csoport számára, hogy azt érezzek,
objektíven értékelik őket. A független programközpontok feladata, hogy
egyeztessenek az Alapítvánnyal, ha nehézségbe ütköznek egy külön Kalandos
utazás kiértékelő kinevezésében.
ii.
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Oktató
Az oktató felel azért, hogy megtanítsa a résztvevőknek a
választott útjukhoz szükséges speciális készségeket.
ii. Megfelelő képzettséggel és tapasztalattal kell rendelkeznie
ahhoz, hogy ezeket a készségeket a vonatkozó nemzeti
követelményeknek megfelelően adja át, például az elsősegélyoktatónak elsősegély-oktatói tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
iii. Az oktató időnként programvezetőként is tevékenykedik, és/vagy a Kalandos
utazás felügyelőjeként, ideális esetben azonban jobb, ha nem vállal Kalandos
utazás kiértékelői szerepet, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget.
iv. Több oktató is tevékenykedhet a választott út természetének
függvényében, legyen az elsősegély-, térképolvasás-, kenu- vagy
kerékpároktató, de még akár történész is.
i.

Kalandos utazás felügyelője
Kellően képzettnek és tapasztaltnak kell lennie ahhoz, hogy vállalhassa a
szerepkört.
ii. Szakértelemre (vagy - az ország törvényeinek függvényében szakképzettségre) van szüksége az alkalmazott utazási mód és az
utazási terep kapcsán.
iii. Szorosan együtt kell működnie a programvezetővel és -kiértékelővel
a Minősítő Kalandos utazás előtt, közben, és azt követően.
iv. Minden utazás során elérhetőnek kell lennie (mind a gyakorló, mind a minősítő
utazásokban).
v. Ismernie kell mind a 15 követelményt (lásd a 8.8. bekezdést).
i.

vi. Minden utazás során felel a résztvevők biztonságáért, és képes
arról gondoskodni.
vii. Biztosítja azt, hogy minden csoporttag teljesíti a szükséges képzést, és
hogy részt vesz a csapatmunkában.
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viii. Az utazás során legalább egyszer kapcsolatba kell lépnie a csoporttal,
hogy gondoskodjék a csoport biztonságáról és jólétéről. Megjegyzés: a
programközpont felügyeleti politikája határozza meg a szükséges
felügyeleti szintet.
ix. Visszajelzést kell adnia a csoportnak a tagok erősségeiről és azon
területekről, amelyeket a gyakorló utazásuk során fejleszteniük kell.
x. Időnként programvezetőként is tevékenykedhet, és/vagy oktatóként, ideális
esetben azonban jobb, ha nem vállal Kalandos utazás kiértékelői
szerepet, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget.
xi. A szerepkörök összekapcsolására engedélyt kell kérni az országos programoperátortól
vagy az Alapítványtól.

Kalandos utazás kiértékelője
i.
ii.

iii.

Kellően képzettnek és tapasztaltnak kell lennie ahhoz, hogy vállalhassa a szerepkört.
Szakértelemre (vagy - az ország törvényeinek függvényében szakképzettségre) van szüksége az alkalmazott utazási mód és az
utazási terep kapcsán.
A szerepkör betöltéséhez a progamoperátor engedélyével kell rendelkeznie.

iv.

Szorosan együtt kell működnie a programvezetővel és a
Kalandos utazás felügyelőjével (akik ugyanazon személyek is
lehetnek) a minősítő Kalandos utazás előtt, közben, és azt
követően.

v.

Elérhetőnek kell lennie a minősítő utazás során.

vi.

Ismernie kell a Kalandos utazás mind a 15 követelményét (lást a 8.8-as paragrafust).

vii. Biztosítja azt, hogy minden csoporttag részt vesz a csapatmunkában.
viii. Biztosítania kell, hogy az utazás célja teljesül.
ix. Találkoznia kell a csoporttal a minősítő utazást megelőzően, és ki kell
értékelnie azt, hogy a csoport eléggé felkészült-e.
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ix.
x.
xi.
xii.

Az utazás során naponta legalább egyszer kapcsolatot kell teremtenie
a csoporttal, hogy hatékony módon kiértékelje őket.
A minősítő utazás végeztével eligazítás végett találkoznia kell a csoporttal.
A szerepkörök összekapcsolására engedélyt kell kérni az országos
programoperátortól vagy az Alapítványtól.
A résztvevők végső jelentésének kiértékelését követően fel kell
jegyeznie a minősítő Kalandos utazás teljesítését minden résztvevő
online regiszterébe (vagy az annak megfelelő nyilvántartásba).

8.10. Előkészítés és tréning
A program elsődleges célja a résztvevők biztonságának biztosítása a felkészítés,
a gyakorló és minősítő utazás során. A résztvevők felkészítése elengedhetetlen
annak érdekében, hogy biztonságban végezhessék el az utazást. Minden
tréninget megfelelő képzettséggel és/vagy tapasztalattal rendelkező felnőttnek
(oktatónak) kell levezetnie. A tréninget követően a Kalandos utazás
felügyelőjének biztosnak kell lennie abban, hogy a csoport technikailag
biztonságos és önellátó módon képes elvégezni a gyakorló és minősítő utazást.
Fontos hangsúlyozni, hogy a Kalandos utazás természetéből adódóan tartalmaz
kockázati elemeket. Éppen ezért fontos, hogy ezt a kockázatot megfelelően
kezeljék, hogy csökkentsék a baleset bekövetkezésének valószínűségét, és - ha
mégis bekövetkezne - enyhítsék annak következményeit. Ennek kulcsa a
megfelelő a résztvevők megfelelő felkészítése és kiképzése, hogy felkészültek
legyenek saját független gyakorló és minősítő utazásukra. A résztvevők
biztonsága elsődleges fontosságú. További részletekért lásd a 8.14-es és 8.15ös paragrafust (kockázatelemzés, sürgősségi eljárások), valamint
a 8.16-ost (biztosítás).

Előkészítési és tréningkövetelmények
Az alábbi táblázat a résztvevők számára útmutatóként működik, és azokat a
témaköröket tartalmazza, amelyeket a résztvevőknek a gyakorló utazás előtt át kell
venniük a környezet típusa, valamint a választott és jóváhagyott utazási mód
függvényében. A táblázat nem kimerítő; a pontos felkészülési követelményeket a
választott Kalandos utazás természete határozza meg, illetve bármilyen országos,
jogi vagy egy adott joghatóságon belüli egyéb követelmény.
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A helyi körülményektől függően például:

A kalandos utazásuk
céljának a megértése

Szokásos gyakorlat, hogy a sátrakban való elszállásolás esetén, a sátrakat a
résztvevők viszik. A résztvevőknek továbbá gondoskodniuk kell a főzéshez
használt eszközök szállításáról. Ezt a követelmény kiigazítást igényel olyan
környezet és éghajlat esetén, ahol a teljes önellátás nehéz lesz, pl. elegendő
víz cipelése a dzsungelben vagy a sivatagban. Hasonlóképpen indokolt az
orvosi célokra történő kiigazítás is.

Elsősegély és eljárás
válsághelyzet esetén

Szükséges felszerelés
és annak használata.

Útvonal
megtervezése

•
•
•
•
•

Hólyagok.
Időjárás okozta esetleges sérülések.
Eljárások veszélyhelyzetben/evakuálás.
Mit tartalmaz egy alapvető elsősegélykészlet.
Gyűjtse össze a résztvevőkkel kapcsolatos információkat,
beleértve az esetleges egészségügyi problémákat, hogy
megbizonyosodjon arról, hogy az utazás mindenki számára
megfelelő.

•

Ellenőrizze a helyi orvosi szolgáltatások és támogatás
elérhetőségét az összes utazás esetén.

•

Készítsen írásbeli „incidens- és vészhelyzeti reakció” tervet
minden útra vonatkozóan, amelyben részletezi, hogy mi történik
akkor, ha valami gond merül fel.

•

Biztosítani kell, hogy minden felnőtt, önkéntes és résztvevő
tisztában legyen a vészhelyzeti tervvel; hozzáférjen az orvosi
tanácsadáshoz és támogatáshoz; és tudja, hogy mit tegyen, és
kivel kell kapcsolatba lépnie betegség, baleset vagy vészhelyzet
esetén.

•
•
•

Hogyan kell felhúzni egy sátrat vagy használni a szálláshelyet.
Hogyan csomagoljon el egy hátizsákot vagy biciklit.
Milyen ruhákat viseljünk, és mikor.

•

Mobiltelefonok és GPS használata; mikor és mire, pl. segélyhívás
esetén (lásd 8.11. paragrafus).

•

Tervezze meg és ismerje meg az út minden részletét,
beleértve az elhelyezkedést, a szállítást, támogatást és
megfelelő elszállásolás.

•

Készítsen egy útvonalat (gyakran nevezzük útvonal-kártyának) és
a költségvetést minden útra.
Vegye figyelembe a fokozott igényű résztvevőket.

•
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Navigáció

A helyi körülményektől függően például:
•

•

Alapvető térképolvasási
készségek. o Iránytű
használata.
o Különböző terepek ismerete. o A
nagyobb szakaszokon való biztonság, pl.
utak/folyók.
GPS használata (csak másodlagos, nem elsődleges
navigációs módszerként használható – lásd a 8.11.
paragrafust).
Időjárási viszonyok.

•
•
•
•
•

Személyes higiénia.
Étel előkészítése.
Főzés.
A hulladék/szemét kezelése.
Tájékozódni kell minden állatról, amivel a csoport találkozhat.

•
•
•

A csoporttagoknak ismerniük kell egymást, és mindenkinek együtt kell dolgoznia.
Minden csoporttag relatív erősségeinek és gyengeségeinek a
megértése.
A csoport minden tagjának lehetőséget kell teremteni a vezetésre.

•
•
•
•
•

Megfelelő karbantartási készségek.
Megfelelő állattartás és -gondozás.
Speciális ruházat/felszerelés.
Biztonság.
Szolgalmi utak.

•
•
•
•

Tábor körüli munka,
beleértve étel és főzés

Csapatépítés és
vezetői képzés
Utazási mód
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A helyi körülményektől függően például:

Megfigyelési és
feljegyzési
készségek

•
•

Megfigyelésre szánt idő biztosítása az útvonalon.
Megfigyelendő és rögzítendő szempontok.

Kockázatkezelés

•

Az esetleges kockázatokról, illetve az ezekre adott reakciók
alapvető ismerete, pl. elegendő víz megléte, menekülési
útvonalak ismerete rossz időjárás esetére stb.

Az utazás környezetre
gyakorolt hatásának a
megértése.

•
•
•

Hulladékkezelés
Az utazás sajátos környezetének az ismerete.
A természeti erőforrások bölcs felhasználása, pl. víz és fa.

Az utazás
környezetében
fellelhető kultúra
megbecsülése

•
•
•
•

A program nagyköveteihez méltó viselkedés.
Helyi szokások és szabályok ismerete.
Lehetőleg néhány új szó megtanulása (idegennyelvű környezet esetén).
Legyen tisztában a helyi élelmiszer-ellátással (amennyiben az különbözik a
szokásos étrendtől).

A fent említett különféle ismereteket továbbadhatja a programvezető vagy a Kalandos
utazás felügyelője, de ugyanakkor egy külső oktató is. Amennyiben kevés idő áll a
programvezető és a felügyelő rendelkezésére, és megosztanák a teljesítendő
feladatokat, külső oktatók is tarthatnak felkészítőket a saját szakterületükre
vonatkozóan, például földrajztanárok, helyi cserkészvezetők, tapasztalt aranyfokozatú
díjazottak vagy résztvevők. A témák feldolgozására külön képzések keretében kerülhet
sor, például hetente egy rögzített szabad időpontban iskola után vagy az ifjúsági klub
találkozója előtt. Mivel bizonyos témakörök több képzési időt igényelnek, mint mások,
ezek adott esetben kombinálhatók, vagy egy teljes képzési nap vagy hétvége keretében
végezhetők el, amennyiben azt a Kalandos utazás felügyelője szükségesnek tartja az
oktatóval/oktatókkal kiegészülve.
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Mobileszközök
Mobiltelefonok
A mobiltelefonok annyira fontos szerepet töltenek be az emberek életében, hogy fontos
időt szánnunk eldönteni, mikor ésszerű a használatuk a Kalandos utazás során, és
mikor nem. A mobiltelefonok negatívan befolyásolhatják a résztvevők azon képességét,
hogy hatékonyan tudjanak egymással kommunikálni az utazás során. Ugyanakkor egy
Kalandos utazás során az egész csapat szükségleteit kell szem előtt tartani, és nem
csak az egyénekét. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a résztvevők, a programvezető,
a Kalandos utazás felügyelője, valamint a Kalandos utazás kiértékelője
megállapodjanak a mobiltelefonok használatáról az utazást megelőzően. Néhány
szempont:
• A mobiltelefonokat csak vészhelyzet esetén használják, azaz el vannak
csomagolva, és nincsenek használatban, ha nem szükséges.
• Kielégítik a kommunikációs igényt a résztvevők és a felnőttek között.
• A mobiltelefont navigációs eszközként is lehet használni.
• A hálózati lefedettség és az akkumulátor élettartama korlátozott.
• A mobiltelefonokat fényképezésre és bizonyítékok gyűjtésére is lehet használni az online
regiszterhez.
• A mobiltelefonokat útinapló-feljegyzésekhez is lehet használni.
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Globális helymeghatározó rendszer (GPS)
A résztvevőknek vagy az önkénteseknek lehetőségük nyílik a kézi navigációs eszközök,
például a GPS használatára. Akárcsak a mobiltelefonok esetében, a GPS használatát a
Kalandos utazás felügyelőjének, a Kalandos utazás kiértékelőjének és a
résztvevőknek meg kell vitatniuk, azzal kapcsolatban döntésre kell jutniuk egy utazás
megkezdése előtt. A műholdak gondoskodnak arról, hogy a GPS-eszközök
támogatására már kiterjedt adatok álljanak rendelkezésre, bár a mobiltelefonokhoz
hasonlóan az időjárási viszonyok és az áramforrás hiánya is korlátozza őket. Éppen
ezért, bár a GPS megoldás lehet, amikor az időjárás vagy
a sötétség megakadályozza a hagyományos térképolvasást, a program politikája az, hogy
a GPS támogatja és nem helyettesíti a térkép és az iránytű használatát.

Gyakorló utazások
Minden csapattagnak megfelelő számú gyakorló utazáson kell részt vennie
(lásd a Kalandos utazás 5. számú követelményét a helyes meghatározásért),
hogy biztosan teljesíteni tudja a minősítő utazást a lehető legnagyobb
biztonságban.
ii. Még a nagyon képzett személyeknek is részt kell venniük legalább egy gyakorló
utazáson, hogy megismerkedjenek a csapattal és egymás munkamódszereivel,
illetve hogy lehetőségük legyen csapattá fejlődni.
iii. A kalandos utazás értékelőjének végig az utazás területén kell
tartózkodnia.
i.

iv. Minden gyakorló utazásnak hasonló környezetben kell zajlania, mint a minősítő
utazásnak, ugyanazt az utazási módot kell alkalmaznia, legalább egy napot és
egy éjszakát tartalmaznia kell, és tükröznie kell a minősítő utazás célját; az utazás
hosszabb időtartamra is kiterjedhet, amennyiben a kalandos utazás felügyelője
indokoltnak látja azt.
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v.

A gyakorló utazásoknak nagyon
hasonlóknak kell lenniük a
minősítő utazásokhoz, de nem
szabad ugyanazon az útvonalon
történniük.
vi. Mind a gyakorló, mind a minősítő
utazások esetében eleget kell
tenni a Kalandos utazások 15
követelményének. A
programvezető a Kalandos
utazás felügyelőjével konzultálva
gondoskodik arról, hogy az online
regiszter
(vagy az azzal egyenértékű
nyilvántartás) tartalmazza annak
biztosítékát, hogy minden
csapattag megfelelő készségekkel
és felkészültséggel rendelkezik a
minősítő utazáson való
részvételhez.

Utazások és értékelés
minősítése

i.

A csoporttól elvárható az önállóság
és a függetlenség; normális
esetben ez azt jelentené, hogy
kíséret nélkül indulnak útnak.
ii. A minősítő utazást egy kellően
tapasztalt felnőttnek (a kalandos
utazás kiértékelőjének) kell
értékelnie.
iii. A kalandos utazás kiértékelője
és a kalandos utazás felügyelője
ideális esetben nem lehet
ugyanaz a személy, mivel eltérő
szerepköreik vannak, viszont a
minősítő utazás előtt mindenképp
találkozniuk kell annak érdekében,
hogy megbeszéljék az azonosított
problémákat vagy biztonsági
aggályokat. Az arra vonatkozó
irányelv, miszerint az értékelő
és
a
felügyelő
lehet-e
ugyanaz a személy, országos
programoperátoronként
változik.

A minősítő utazás elvégzésében és
kiértékelésében az alábbiakat kell szem
előtt tartani:
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iv. Jobbat tesz a csoport
sikerélményének, ha a
kalandos utazás kiértékelője a
csoporttól független személy. A
kalandos
utazás kiértékelőjének a
lehetőségekhez mérten távolról
kell értékelnie a csoportot.
A kalandos utazás
kiértékelőjének meg kell
bizonyosodnia arról, hogy a
minimális időkövetelmények
teljesültek,
hogy minden csoporttag
elszántságot és erőfeszítést
mutatott, és hogy minden
csoporttag csapatként dolgozott,
valamint kivették a részüket az
utazás megtervezésével,
vállalásával és teljesítésével
járó felelősségből.
v. A kalandos utazás
kiértékelőjének naponta legalább
egyszer kapcsolatba kell lépnie a
csoporttal, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy a
csoport biztonságban van, és az
utazás céljának elérése
érdekében dolgoznak.

vi. A kalandos utazás
kiértékelőjének kapcsolatba kell
tudnia lépni a kalandos utazás
felügyelőjével (amennyiben nem
ugyanarról a személyről van
szó) a minősítő utazás során,
hogy megbizonyodhasson a
résztvevők biztonságáról és az
utazás sikeres lebonyolításáról.
vii. A kalandos utazás
kiértékelőjének meg kell
bizonyosodnia arról, hogy a
csoport utazásának a célja
teljesült.
viii. Miután a teljes utazást befejezték,
az értékelőnek találkoznia kell a
csapattal, és meg kell vitatniuk azt.
ix. A Kalandos utazás
kiértékelőjének ki kell értékelnie a
csoport végső jelentését, majd fel
kell jegyeznie a minősítő
Kalandos utazás teljesítését
minden résztvevő online
regiszterébe (vagy az annak
megfelelő nyilvántartásba).
x. A kalandos utazás értékelőjének
végig az utazás területén kell
tartózkodnia.
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Kockázatfelmérés
A programközpontoknak, különösképpen a
Kalandos utazás felügyelőjének és a
Kalandos utazás kiértékelőjének a
felelőssége biztosítani, hogy valamennyi
programtevékenység biztonságos
környezetben történik. Követelmény, hogy
alapos kockázatértékelést végezzenek
minden olyan tevékenység esetében,
amely potenciális kockázatot jelenthet a
fiatalok számára. Függetlenül attól, hogy a
Kalandos utazás egy expedíció vagy
felderítés, az utazási területeket,
útvonalakat és kempingeket értékelni és
dokumentálni kell a kár vagy sérülés
minimalizálása érdekében. A
kockázatfelmérést
minden utazás előtt és alatt folyamatosan
felül kell vizsgálni, függetlenül attól, hogy
ismerős-e a környezet.

Eljárás válsághelyzet
esetén

a megfelelő eljárásokat követjük a
fiatalok, a szervezet és az Alapítvány
érdekeinek védelme érdekében.
A programközpontok és a független
programközpontok kötelesek jelenteni az
országos programoperátoruknak vagy az
Alapítványnak minden olyan incidenst vagy
baleset, amely a résztvevők vagy a
Kalandos utazáson résztvevő bármely
felnőtt halálához vagy súlyos sérüléséhez
vezethetett volna. Valamennyi országos
programoperátornak engedélye van arra,
hogy minden súlyos incidenst jelentsen az
Alapítványnak.
Szervezetüknek rendelkeznie kell sürgősségi
eljárásokkal és politikákkal, és gondoskodnia
kell arról,
hogy minden felnőtt, aki részt vesz egy
Kalandos utazáson, tisztában van
ezekkel. Általában ezeknek az
eljárásoknak összhangban kell lenniük a
szervezetük szélesebb körű vészhelyzeti
eljárásaival és politikáival.

A biztonság és a program pozitív
megítélése érdekében elengedhetetlen,
hogy ezeken az alkalmakon
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Biztosítás
A szervezetnek ésszerű és megfelelő
biztosítást kell alkalmaznia a kockázatokkal
és a felelősségre vonással szemben. A
biztosítás szintjének meg kell felelnie az
ország követelményeinek, illetve az
elvégzett programtevékenységek
természetének. Ha nem áll rendelkezésre
vagy nem tartható fenn biztosítási fedezet,
konzultálni kell az Alapítvánnyal.
Az Alapítvány nem nyújt biztosítási
szolgáltatást az országos
programoperátorok, a programközpontok,
illetve a programban részt vevő fiatalok
részére. Az engedéllyel rendelkező
programoperátorok kötelessége
szakképzett tanácsot kérni az ügyben, és
ennek megfelelően intézkedni. Ha az
engedéllyel rendelkező programoperátor
jelenlegi biztosítási politikája nem foglalja
magában a Kalandos utazás keretén belül
végrehajtott tevékenységeket, további
fedezetet kell biztosítani.
Ahol adott programtevékenységeket,
mint például a

Kalandos utazásokat és Aranyfokozatú
Helyi Projekteket
különböző tevékenységszolgáltatók
biztosítanak, az engedéllyel rendelkező
programoperátor felelőssége arról
gondoskodni, hogy a
tevékenységszolgáltató megfelelő fedezetű
biztosítással rendelkezik. A
tevékenységeket biztosító társaságoknak,
illetve az együttműködési szerződéssel
rendelkező személyeknek kötelességük
fenntartani a nyilvános
felelősségbiztosítást, azonban a minősített
programoperátor felelőssége arról
gondoskodni, hogy a biztosítás fedezete
megfelelő és érvényes.

Nemzetközi kalandos utazások
Egyes Kalandos utazások során egy
csoport egy másik országba látogat, ahol
vagy van programközpont, vagy nincs; ezt
nevezzük nemzetközi Kalandos
utazásnak. Ilyenkor:
• Egy nemzetközi kalandos utazás kerül

meghatározásra,
amely egy attól eltérő országban
kerül lebonyolításra, mint ahol a
résztvevő nyilvántartásba van
véve.
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• Az országot, ahol a résztvevő
nyilvántartásba van véve,
anyaországnak nevezzük.
• Azt az országot, ahol
megszervezésre kerül a
Kalandos utazás, célországnak
nevezzük.
Egy nemzetközi Kalandos utazás
teljesítése során minden esetben kövesse
saját országos programoperátorának
eljárásait abban, hogy tájékoztatja a
célország hatóságait a terveiről. A
Kalandos utazás
átadásának összhangban kell lennie a
program, illetve a célország és
anyaország jogszabályaival.

A kalandos utazás lebonyolításának
felelőssége teljes mértékben az
anyaország programközpontját vagy az
IAC-t terheli.
Helyes gyakorlatnak számít, hogy az
anyaország programközpontjának
értesítenie kell a célország országos
programoperátorát (amennyiben létezik) a
tervezési szakaszban, és lehetőleg
legalább 10 nappal a tervezett utazás
előtt, mivel azok előnyös helyzetben
vannak, és helyi szintű ismeretekkel és
segítséggel
szolgálhatnak. A célország értesítése
ugyanakkor egy udvariassági gesztus.

Hat forgatókönyv létezik, ha felbukkanna ez a helyzet, ezek a következők:
Forgatókönyv
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Eljárás

1. Egy országos programoperátorhoz (NAO) tartozó,
engedéllyel rendelkező programközpontban megszervezett
kalandos utazás során egy olyan országot látogatnak meg,
ahol van országos programoperátor.

Ilyen esetben az anyaországi
NAO országos irodája értesíti
a célországi országos irodát.

2. Egy országos programoperátorhoz (NAO) tartozó,
engedéllyel rendelkező programközpontban megszervezett
kalandos utazás során egy olyan országot látogatnak meg,
ahol nincs országos programoperátor, de van programközpont.

Ilyen esetben a központ értesíti
az anyaországi NAO országos
irodáját, ami aztán értesíti az
Alapítványi irodát.

3. A kalandos utazás során egy programközponttal
rendelkező országból egy olyanba látogatnak, amiben NAO
van.

Ilyen esetben az IAC értesíti
az Alapítványt, ami aztán
értesíti a célország NAO
országos irodáját.

4. Egy országos programoperátorhoz (NAO) tartozó
programközpontban megszervezett kalandos utazás során egy
olyan országot látogatnak meg, ahol nincs országos
programoperátor, de van programközpont.

Ilyen esetben a független
programközpont értesíti az
Alapítványt.

5. Egy országos programoperátorhoz (NAO) tartozó,
engedéllyel rendelkező központban megszervezett kalandos
utazás során egy olyan országot látogatnak meg, ahol nincs
országos programoperátor, és nincs programközpont.

Ilyen esetben az engedéllyel
rendelkező központnak meg kell
felelnie az anyaországi NAO
előírásoknak.

6. Egy országos programoperátorhoz (NAO) tartozó
programközpontban megszervezett kalandos utazás során egy
olyan országot látogatnak meg, ahol nincs országos
programoperátor, és nincs programközpont.

Ilyen esetben a független
programközpont értesíti az
Alapítványt.
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A nemzetközi Kalandos utazás minden
szervezője megtalálhatja, hogy a hat
kategóriából melyik alkalmazható az ő
helyzetében, ha meglátogatja a program
nemzetközi honlapját, a
www.intaward.org/near-you oldalon,
ahonnan azt is megtudhatja, hogy a
célországon belül milyen engedélyezett
programoperátor működik (NAO, országos
programoperátor vagy IAC, független
programközpont). Minden értesítést
legalább két hónappal a Kalandos utazás
megkezdése előtt kell befejezni, hogy
elegendő idő álljon rendelkezésre a
szükséges párbeszédhez.

Munka a külső
tevékenységszolgáltatókkal
Olyan országokban, ahol van NAO, a díjat
az engedéllyel rendelkező és a NAO által
menedzselt programközpontok osztják ki.
Az olyan tevékenységet nyújtó
szervezetek, akik olyan egy országon
belüli programközpontok résztvevőivel
kívánnak dolgozni, akik országos
programoperátorral rendelkeznek, az ő
iránymutatásuk és az országos
követelmények alapján tehetik meg,
amelyek magukban foglalhatnak egyedi
engedélyezési megállapodásokat. Az
elérhetőségek a nemzetközi díj honlapján
található egyes országok oldalain szerepel
a „Közelben” linken.

Az olyan országokban, ahol nincsen
NAO, független programközpontok
(IAC) szükség esetén
együttműködhetnek
külső szervezetekkel, hogy
megszervezzék a program Kalandos
utazás és/vagy Aranyfokozatú Helyi
Projekt szakaszát. Ilyen helyzetben az
IAC-k felelőssége azt biztosítani, hogy
azok a szervezetek, amelyekkel együtt
dolgoznak, rendelkeznek a szükséges
szakértelemmel, megfelelnek az országos
és helyi törvényeknek, politikáknak és
struktúráknak, illetve hogy a résztvevők
számára megfelelő és biztonságos
tevékenységeket nyújtanak.
Az IAC-nak azt is biztosítania kell, hogy
amikor a Kalandos utazás szakasz
megszervezése során külső szállítókkal
dolgozik, illetve a Kalandos utazások
kiértékelői és felügyelői külső személyek,
hogy rendelkezzenek a megfelelő
képzettséggel.
Ennek megkönnyítése érdekében az
Alapítvány képzési lehetőségeket kínál
világszerte, és adatbázist tart fenn arról,
hogy kik végezték el a megfelelő képzést.
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Források
A Kalandos utazásról további tájékoztatást találhat számos más helyen, amelyek közül
kiemelkedik a:
• www.awardcommunity.org honlap, amely útmutatást és információt nyújt
a Kalandos utazásszakasz minden részletéről.
• A program nemzetközi honlapján, a www.intaward.org/adventurous-journey oldalon.

Kalandos utazás: Tori, aranyfokozatú
résztvevő
„A program számomra legkedvesebb része a Kalandos utazás volt, ami kétségtelenül megadta
nekem a készségeket, a magabiztosságot és az ambíciót ahhoz, hogy egyre több dologba kezdjek a
szabadban. 2005-ben 360 mérföldet síeltem a mágneses északi sarkra, majd 2007-ben pedig az
első walesi nőként, és akkoriban még a legfiatalabb brit nőként, felmásztam a Mount Everest
csúcsára.
A program teljesítése mindenképp egy jó adag ambíciót adott számomra, és megtanultam, hogy
csak úgy lehet elérni bármit, ha elkötelezzük magunkat az adott dolog mellett, és mindenünket
annak szenteljük, valamint, hogy nem szabad feladni, bármilyen nehéz is legyen.”
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Kalandos utazás:
Nathan, aranyfokozatú résztvevő

„A program nagyszerű önfejlesztési
lehetőség, ahol új dolgokat lehet
kipróbálni, és új emberekkel lehet
találkozni.
Az Aranyfokozatú díj megszerzése
során az egyik legnagyszerűbb élmény a
Kokoda ösvény megmászása volt Pápua
Új Guineán. Az utazás számos „első
alkalmat” hozott el nekem, többek közt
először ültem repülőn, először jártam a
tengerentúlon, és először váltam el a
családomtól hosszabb időre.
Az út mentálisan és fizikailag is
megterhelő volt, így kénytelen voltam
túllépni a saját határaimat.
A program megkezdése előtt nagyon
gyenge akaraterőm volt, így amikor
nehézre fordultak a dolgok, rendszerint
feladtam. Most már megvan a mentális
erőm és képességem ahhoz, hogy
leküzdjem ezeket a kihívásokat a célom
elérése érdekében. Megerősítette
bennem a vágyat, hogy visszaadjak
valamit a közösségnek, és ugyanakkor
miatta érzem magam nagyon
szerencsésnek mindazért, amim van.”

„Most már megvan a
mentáliserőm és
képességem ahhoz,
hogy leküzdjem
ezeket a kihívásokat
a célom elérése
érdekében.”
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9. FEJEZET

Aranyfokozatú Helyi Projekt
Bevezető
Cél
Szellemiség
Eredmények és előnyök
Követelmények
A folyamat
Tevékenységtípusok
Források

9.1 Bevezető

Az Aranyfokozatú Helyi Projekt az aranyszint
további követelménye, ami egyben lehetőség
is arra, hogy a program egésze során
fejlesztett készségeket, például a
csapatmunkát és vezetést alkalmazni tudják
a résztvevők.
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9.2 Cél
A másokkal való együttélés és közös munka tapasztalatának
szélesítése a helyi körülmények között

9.3 Szellemiség
Az Aranyfokozatú Helyi Projekt közös, céltudatos élményt nyújt a résztvevőknek
olyan emberek társaságában, akik nem a megszokott társaik, és akikkel egy
közös cél elérése érdekében dolgoznak együtt. Olyan tapasztalatnak kell
lennie, amely kiterjeszti a résztvevő szemléletmódját és távlatait.

Eredmények és előnyök
A résztvevő konkrét előnyei nyilvánvalóan a választott helyi élmény típusától függnek. Az
eredmények és előnyök magukban foglalják:
•
•
•
•
•
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Új emberekkel való találkozás
Egy ismeretlen környezet
megtapasztalása
Új kapcsolatok kiépítése
Egy csapat részeként végzett munka
Felelősségvállalás

•
•
•

Kommunikációs készségek fejlesztése
Magabiztosság fejlesztése
Kezdeményezés

•

Új képességeket elsajátítása
vagy meglévők fejlesztése
A másokkal való együttélésben és
közös munkában lelt öröm

•
•
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Sajátos eredmények

Magabiztosság

Tervezés és
problémamegoldás

Érzelmek
kezelése

Interkulturális
kompetencia

Rugalmasság és
elszántság

Kapcsolatok és
vezetés

Személyes és
társadalmi jólét

Kommunikáció

Követelmények
9.5.1
Az Aranyfokozatú Helyi Projekt teljesítése az aranyfokozatú díj megszerzésének egyik
feltétele. A résztvevők teljesíteniük kell egy közös célratörő tevékenységet, amelyben a
társaik többsége nem a megszokott társaik és barátaik soraiból kerülnek ki, továbbá
mindez egy ismeretlen helyi környezetben történik, pl. az otthonuktól távol, vagy a program
tevékenységei során megismert helyszínektől eltérő helyen.
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9.5.2

A folyamat

A tevékenység legalább négy éjszaka és
öt egymást követő nap alatt zajlik.
Kivételes körülmények között
a feladat két hétvégére osztható.
Ebben az esetben, amennyiben a
programvezető is engedélyezi,
ugyanazt a tevékenységet kell
végrehajtani mindkét
hétvégén,
amelyekre
a
lehető
legrövidebb időn belül, de legfeljebb
egy 12 hónapos időszakon belül sort
kell keríteni.

9.5.3
Az Aranyfokozatú Helyi Projekt
hozzákapcsolódhat más szakaszokban
lebonyolított egyéb
programtevékenységekhez. Például egy
fiatal teljesítheti a fényképezés kurzust a
Készségek szakaszban, aztán pedig
részt vehet a fényképezéssel
kapcsolatos Aranyfokozatú Helyi
Projektben. A lényeg az, hogy a
másik szakaszon belül elvégzett
tevékenység vagy kurzus időtartama
nem számít bele az Aranyfokozatú
Helyi Projekt teljesítésébe.
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Tervezd meg
A résztvevőknek az Aranyfokozatú
Helyi Projekt kiválasztása előtt
beszélniük kell az érdeklődési
területükről a programvezetőjükkel. Mivel
jelentős mennyiségű idő- és néha még
pénzbefektetéssel is jár, a résztvevőt
arra kell ösztönözni, hogy bölcsen
válasszon a megfelelő lehetőségek
közül. A résztvevők bármilyen
tevékenységet választhatnak, ami érdekli
őket, elvégezik
a szükséges információgyűjtést és
intézkedéseket, és értesítik a szervezetet
arról, hogy szeretnék, ha az élmény
beszámítana az Aranyfokozatú díjukba. A
megfelelő kiértékelőről a programvezetővel
együtt kell dönteni. Ennek általában az
Aranyfokozatú Helyi Projekt helyi
oktatójának, vezetőjének vagy
kapcsolatteremtőjének kellene lennie, aki
kiértékeli a résztvevőt az élmény során, és
rögzíti a szakasz teljesítését. Akárcsak a
program többi szakaszában, a kiértékelő
személyét a tevékenység elkezdése előtt a
programközpontnak jóvá kell hagynia.
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Projekt
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Copyright Hasanka

Csináld!
Az Aranyfokozatú Helyi Projekt
elkezdése előtt a résztvevőknek
emlékeztetniük kell a választott
kiértékelőt arról, hogy ők az adott
tevékenységet az
Aranyfokozatúdíjuk megszerzése
érdekében végzik el. A
programvezetőknek meg kell
bizonyosodniuk arról, hogy a kiértékelő
tudatában van a szakasz
követelményeinek és saját
felelősségének a tevékenység
kiértékelését és rögzítését illetően.

Felülvizsgálat
A résztvevőknek lehetőséget kell
biztosítani arra, hogy felülvizsgálják
tapasztalataikat az értékelővel a helyi
tevékenység közben és a végén.

A résztvevők értékelése az alábbiak alapján
történik:
• Személyes normák
(alkalmazás, pontosság stb.)
• Másokkal való viszony a
tevékenység során
• Kezdeményezésre való
hajlandóság és
felelősségvállalás
• Az erőfeszítések és a projekt
iránti elkötelezettség szintje
A felülvizsgálat befejezése után az
értékelőnek be kell jegyeznie a szakasz
befejezését, hozzátéve a pozitív
megjegyzéseit.
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Tevékenységtípusok
Számos módja van az Aranyfokozatú Helyi Projekt teljesítésének. Néhány
megfelelő kategóriát az alábbiakban soroltunk fel. Érdemes újra hangsúlyozni, hogy
a tevékenységnek célirányosnak kell lennie, és nem tekinthető egyszerű
nyaralásnak. Ezek közé tartozhatnak:
•
•
•
•

Személyes fejlesztési tanfolyamok
Környezetvédelmi projektek
Más embereknek és közösségeknek végzett szolgálat
Tevékenységalapú

Ha a résztvevőjének nehezen sikerül választania, irányítsa az Alapítvány honlapján az
Aranyfokozatú Helyi Projekthez, ahol a világ minden tájáról érkező példákat talál:
www.intaward.org/gold-residential-project. A résztvevővel való megbeszélés során
fontos megjegyezni és megerősíteni, hogy nem létezik egy végérvényes lista, és a
választásnak egyeznie kell a program általános filozófiájával és irányelveivel. A
választásnak ugyanakkor tükröznie kell az egyéniségüket és a helyszín sajátos
körülményeit.
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Források
Számos egyéb forrás áll rendelkezésre a program Aranyfokozatú Helyi Projekt
szakaszának jobb megértéséhez.
Elsősorban, kitöltheti a szükséges modulokat a www.awardcommunity.org honlapon.
Továbbá még több információt találhat az Aranyfokozatú Helyi Projektről a program
nemzetközi honlapján, a www.intaward.org/gold-residential-project oldalon
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Aranyfokozatú Helyi Projekt
Melanie, díjazott
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„Amikor legelőször hallottam a programról, az első gondolatom az volt, hogy új
dolgokat szeretnék kipróbálni, felfedezni azt, hogy mire vagyok képes. Be akartam
bizonyítani az embereknek, hogy a fizikai fogyatékosságom ellenére képes vagyok
elérni a kitűzött célokat. SMA-val, azaz spinális izomatrófiával diagnosztizáltak 10
hónapos koromban, ami az izmokat érinti, és izomgyengeséghez vezet. Próbálok ezzel
együtt normális életet élni.
A helyi projekt keretében táborba mentem... A tábor egy igen eltérő tapasztalat számomra
... A suliban mindig kimaradtam a táborokból és a hasonló dolgokból... a betegségem miatt.
A legjobb része az volt, hogy olyan dolgokat csinálhattam, amiről soha nem
gondoltam volna, hogy képes lennék megtenni. Ez volt az első alkalom, amikor
azt éreztem, hogy én irányítok, és először láttam meg magamban annak
lehetőségét, hogy az legyek, aki lenni szeretnék, és ne a kerekesszékem szabja
meg a korlátaimat.
Amióta benne vagyok a programban, egy erősebb és magabiztosabb személlyé váltam.
Abban az értelemben lettem magabiztosabb, hogy kezdek hinni magamban, és
elhiszem, hogy én is tudok adni másoknak.
És ez olyasvalami, amit a program előtt soha nem gondoltam volna, hisz mindenki azt
mondta, hogy a kerekesszékem miatt nem vagyok képes túl sok dologra, és nem is
vártak el tőlem semmit.
Ezért, amikor azt mondják az emberek, hogy „nem, nem tudod azt megcsinálni a
betegséged miatt”, be akarom bizonyítani, hogy tévednek, és meg akarom mutatni
nekik, hogy mindig van megoldás. Csak elegendő önbizalmat kell birtokolnunk az új
dolgok kipróbálásához, és elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy kilépjünk a
kényelmi zónánkból; ezeket én mind a programnak köszönhetően tanultam meg.
A programban való részvétel segített nekem abban, hogy megkérdőjelezzem a fizikai
fogyatékossággal élőkről alkotott képet. Régen azt gondoltam, hogy a kerekesszékem
határozza meg, hogy ki vagyok, és azt gondoltam, hogy az emberek hamarabb látják
meg a kerekesszékemet, mint engem. Most viszont, amióta részt veszek a
programban, elkezdtek arra figyelni, aki én vagyok.
A programnak köszönhetően a közösség részének érzem magam, míg korábban azt
éreztem, hogy csak a pálya széléről figyelek másokat.”
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10. FEJEZET

Programvezetői felelősségi
körök és támogatás
Bevezető
Egy programvezető felelősségi körei
Tanulás és fejlődés
Résztvevő áthelyezése másik operátorhoz, országba és
programközpontba
Fogyatékossággal élő vagy speciális igényű fiatalokkal való munka
Panasztételi eljárás
Alapítványi kapcsolatok

Bevezető

A kézikönyv többi fejezete a program hátterére és
követelményeire vonatkozó információt
tartalmazza. Ennek a fejezetnek a célja
bemutatni azokat a kulcsfontosságú
információkat, amelyekre a programvezetői
szerepkör hatékony teljesítéséhez van szükség,
továbbá a rendelkezésre álló támogatást.
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Programvezetői felelősségi körök és támogatás
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„Rendkívül előnyös minden olyan fiatalnak, aki egy jól kiépített és kielégítő
oktatást kíván kifejleszteni. Mindenkinek részt kell vennie ebben a
programban, aki az oktatás során a „teljes” személyek fejlesztését célozza.”
EGY PROGRAMVEZETŐ (EGY PROGRAM-ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉSBŐL)

Egy programvezető felelősségi körei
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.
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Elvégzi a szükséges képzéseket
annak érdekében, hogy
hatékony programvezető legyen
(ahogyan
azt az engedéllyel rendelkező
operátor megköveteli).
Megbizonyosodik arról, hogy az
Ön programközpontja megfelel az
engedélyhez szükséges
követelményeknek.
Tanácsot ad, útmutatást nyújt és
segít a fiataloknak, hogy
bekerüljenek a programba.
Hozzáférést biztosít a
résztvevőknek az online
regiszterhez (vagy az annak
megfelelő nyilvántartáshoz), és
jóváhagyni a teljesített program
tevékenységét minden résztvevő
számára.
Fenntartja a program
működését a csoporton
és/vagy a központon belül.
Egyéb programoperátorokkal
tartja a kapcsolatot és
tevékenységeket koordinál
ugyanazon a földrajzi területen.

vii. Biztosítja, hogy a megszerzett
díjak rendelkeznek
engedéllyel, és kiosztásra
kerülnek.
viii. A program reklámozása.
ix. A résztvevők biztonságának és
jólétének a biztosítása.
x. Más felnőtt önkéntesekkel együtt
kinevezi például a Kalandos
utazás kiértékelőjét.
xi. Biztosítani, hogy a program
működése a központon belül
megfelel a Nemzetközi nyilatkozat
és alapelvek követelményeinek, és
hogy a program szabványai
mindenkor tiszteletben vannak
tartva.
xii. Biztosítani, hogy az Ön
programközpontjának vagy a
független programközpontnak a
politikája megfelel a résztvevők
által végzett valamennyi
programtevékenységnek.
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Tanulás és fejlődés
A programvezetők, az önkéntesek és a
munkatársak kulcsfontosságú szerepet
töltenek be abban, hogy a fiatalok teljesítik
az utazást a program keretén belül. Éppen
ezért fontos, hogy tudjanak arról a
támogató hálózatról, ami segíti őket a
szerepük betöltésében.
Az országos programoperátorok (NAO)
rendszerint a programvezetők részéről
megkövetelt képzéssel rendelkeznek
ahhoz, hogy vállalhassák a szerepkörüket;
kérjük, keresse fel az országos
programoperátorának az irodáját az Ön
országában érvényes konkrét
sajátosságokért.
A felnőttek képzése és fejlesztése nagy
fontossággal bír annak érdekében, hogy
hatékonyan támogassák és vezessék le
a programot. A program legjelentősebb
erőforrását a program irányítását és
továbbadását támogató felnőtt személyzet
és önkéntesek nagy száma jelenti. Ez a
világot behálózó közösség megkönnyíti a
helyes gyakorlatok és a tudás terjesztését,
így pedig

több fiatalt segít hozzá a programban
való részvételhez. Éppen ezért az
alapítvány egy olyan legjobb gyakorlati
útmutatót dolgozott ki, amely megadja a
szükséges részleteket azokról a
kötelező képzésekről, amelyeket a
programban résztvevő felnőtteknek el
kell végezniük. Magyaráztot nyújt a
program tanulással szembeni
szemléletéről és
azonosítja a kulcsfontosságú tanfolyami
célokat, hogy így biztosítsa a program
teljes személyzet, az önkéntesek és a
program átadásában munkát vállalók
alkalmasságát az adott szerepkörükben.
Elolvashatja a program teljes tanulási
politikáját a
www.awardcommunity.orgoldalon való
regisztrálást követően.
Végső soron, az Alapítvány felelősség
lehetővé tenni a tanulást az IAC-k részére,
valamint támogatni az országos
programoperátorok tanulását. Ugyanakkor,
az országos programoperátorok felelősek
a saját képzésük megszervezéséért és
átadásáért.
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awardcommunity.org
A www.awardcommunity.org weboldal számos tanulási és képzési lehetőséget kínál,
továbbá külön hozzáférést biztosít az online modulokhoz, amelyeket jelen Kézikönyvvel
együtt kell kitölteni.

A program vegyes tanulás módszertana
Az Alapítvány bevezette a „vegyes tanulás” módszertanát, hogy így fejlessze a
programban résztvevő felnőtteket. A tanulást az oktató által vezetett, digitális és a peer
to peer képzések keveréke teszi lehetővé, amely a tanulók számára bizonyos mértékű
irányítást nyújt a tanuláshoz való hozzáférés, az idő és a hely, valamint az út vagy a
tempó tekintetében.

Vegyes
tanulás

Önképzés

Peer to
peer
támogatás

Digitális
tanulás

Oktató
vezette
képzés
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Korábbi
tanulás
elismerése
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Az online programvezetői képzés legfőbb előnye, hogy az alábbiakat biztosítja:
• Egy hálózatot vagy „tanuló
közösséget”, amely lehetővé a
tapasztalt programvezetőknek,
hogy vezessenek és mentoráljanak
programvezetőket, valamint a jó
gyakorlatok és források egymással
való megosztását a
programvezetők között világszerte.
• Akkreditáció nemzetközi szinten,
azzal az előnnyel, hogy a
programvezetői készségek és
tapasztalatok átruházhatóak az
engedélyezett programvezetők
között, például egy olyan
nemzetközi iskolában dolgozó
tanár számára, aki egy másik
nemzetközi iskolában vagy egy
országos programoperátor
keretében kívánja tovább
támogatni a programot.

• Számos programvezető
számára elérhető és
költséghatékony lehetőség,
hogy közvetlenül részt
vegyenek saját fejlesztésükben,
valamint az ötletek és
tapasztalatok megosztásában.
• A továbbtanulás és a készségek
fejlesztésének további lehetőségei
elérhetőek a program tanulási
csomópontján, amely a
www.awardcommunity.org oldalon
hozzáférhető.

119
119

Résztvevő áthelyezése
másik operátorhoz, országba
és programközpontba
Vannak olyan esetek, amikor a résztvevő
az egyik operátortól a másikhoz kerül vagy akár egyik országból a másikba; ilyen
esetben a résztvevő folytathatja a
programot,

amennyiben egy olyan országba költözik,
amely a átadja a programot. Bizonyos
esetekben,
nem
áll
az
országos
programoperátor rendelkezésére olyan
programközpont, ahova áthelyezhetné a
résztvevőt.
Létezik egy követendő folyamat,
amennyiben a résztvevő az országos
programoperátor (NAO) keretében vagy a
független programközponton (IAC) át végzi
a programot, és ezek alapján helyezné át.

Amennyiben egy ilyen helyzet felmerül, Önnek mint programvezetőnek
kezdeményeznie kell az alábbi ötlépcsős folyamatot:

1

2
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Áthelyezés megkezdése
A programvezető értesíti az
országos irodát (országos
programoperátoron keresztüli
működés esetén) vagy az
Alapítványt (független
programközponton keresztüli
működés esetén).

Áthelyezés ellenőrzése
Az országos iroda vagy az
Alapítvány felkéri a
programvezetőt a résztvevő
áthelyezési nyomtatványának a
kitöltésére (a
www.awardcommunity.org)h
onlapon érhető el.

3

4

Áthelyezés lebonyolítása
Az országos iroda vagy a
független programközpont (IAC)
elküldi a kitöltött nyomtatványt a
fogadó országos
programoperátornak vagy az
Alapítványnak (az IAC-k
részére).

Áthelyezés véglegesítése
A kitöltött űrlapot el kell küldeni a
fogadó központba.

Áthelyezés megerősítése

5

A résztvevő végső áthelyezését
végül az átadó és fogadó
központok hangolják össze.
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Fogyatékossággal élő
vagy speciális igényű
fiatalokkal való munka
Néha előfordul, hogy egy résztvevőnek
különleges igényei vannak, amelyek
különleges támogatást igényelnek. Ilyen
esetekben a programvezető az egyéni
körülményekhez igazíthatja a program
átadását. A program befogadó filozófiája
és alkalmazkodó keretrendszere
lehetővé teszi valamennyi fiatal
számára, hogy megfeleljenek a
követelményeknek függetlenül az adott
helyzetüktől.
A programvezetőknek tanácsos
konzultálniuk az országos irodával vagy az
Alapítvánnyal, hogy a helyes gyakorlat
olyan példáit igényelhessék, amelyek
leírják, hogy a fogyatékkal élő vagy
speciális igényű fiatalok miként teljesíthetik
a programjukat; végső soron a program
minden fiatal számára nyitott függetlenül
azok személyes körülményeitől.

Panasztételi eljárás
A program tudatában van annak, hogy
lesznek olyan esetek, amikor valaki
panaszt kíván majd

tenni arról, hogy hogyan kezelik a
tevékenységeket, hogyan adják át a
szolgáltatásokat, vagy hogy milyennek
bizonyulnak a program személyzetének
vagy önkénteseinek viselkedése alapján.
Első körben, a panasztevőnek és a
programközpontnak vagy országos
programoperátornak meg kell próbálnia
informálisan megoldani a problémát.
Amennyiben ez nem valósulhat meg, a
következő utasításokat kell betartani:
1.

2.

3.

4.

Az Alapítvány kijelöl egy megfelelő
személyzeti tagot arra, hogy
megoldást találjon.
A személyzet kijelölt tagja 5
munkanapon belül tudomásul veszi
és megerősíti a panaszt.
Az Alapítvány arra fog törekedni,
hogy hónapon belül megoldást
találjon a problémára.
Bármilyen eredményt írásban kell
megadni annak biztosítása
érdekében, hogy mindenki helyesen
tájékozódjon, és hogy minden
felülvizsgálat vagy javító intézkedés
megtörténjen.

Ha a panaszt nem oldják meg, és a
panasztevő fellebbezni kíván, a végleges
határozatot az Alapítvány koordinálja.
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Egy programvezető ereje:
Adrija, programvezető
„Hihetetlen
számomra,
hogy
találtam
egy új világot.
Új kezdetet
kapott az
életem.”
„Az egy nagyon más helyzet volt, amin 2006-ban mentem keresztül. Akkoriban nagyon
nehéz volt minden. Nem volt szállásom, és mindent elveszítettem. A tanulmányaimat is
abba kellet hagynom, így az önbizalmamat is elveszítettem meg mindent.
Az akkori helyzetemből nézve azt gondoltam, hogy segíthet ez az egész az életemen,
hogy talán esélyt kaphatok az újrakezdésre. Azt gondoltam, hogy ha majd a
számítógépet választom készségnek, akkor találhatok olyan munkát, ahol ezt
használom, és segíthetek a családomnak, és támogathatom őket, mert akkor erre nagy
szükség volt. Így hát a számítógépet választottam a készségemnek, és jelenleg
számítógépkezelést tanítok, és ebből támogatom a családomat.
Rengeteg minden változott azóta. Akkor egy egyszerű díjbirtokos voltam, ma meg a
teljes egységet én vezetem aranyfokozatú díjazottként és programvezetőként.
Nyugat-Bengál peremterületén lévő falvakba kell mennem. Vannak lányok, akik nagyon
távoli falvakból érkeznek. Most pedig már én is elmegyek hozzájuk, részvételre
buzdítom őket, és elmesélem nekik az én történetem. Ők pedig el is jönnek a
programba, és teljesítik is azt.
Így most a közösségükkel szállnak szembe, és azt mondják a szüleiknek, hogy: nem, még
nem megyünk férjhez, először teljesítenünk kell a programot, teljesítenünk kell az arany
szintet. Szerintem ez hatalmas eredmény.
Hihetetlen számomra, hogy találtam egy új világot. Új kezdetet kapott az életem.”
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Alapítványi kapcsolatok
Központi iroda
Award House
7–11 St Matthew Street
London SW1P 2JT
Egyesült Királyság
T +44 (0)20 7222 4242
Az IAC-re vonatkozó kérdésekkel forduljon az Alapítvány csapatához:
operations@intaward.org

Regionális hivatal kapcsolatok:
Afrikai regionális hivatal

Észak- és dél-amerikai regionális hivatal

31 Elgon Road, Upper Hill, P.O.
Box 62185-00200, Nairobi,
Kenya

28-48 Barbados Avenue, Sagicor
Centre, Kingston 5, Jamaica West
Indies

T +254 20 240 5600 / 5601

T +1 876 968 7288

info@intaward.org

info@intaward.org

Ázsiai és csendes-óceáni
regionális hivatal

Európai, földközi-tengeri és arab
országok - EMAS - regionális
hivatala)

Suite 403, Level 4, 105 Pitt
Street, Sydney NSW 2000,
Australia

Award House, 7–11 St Matthew Street,
London SW1P 2JT, United Kingdom

T +61 2 9299 5454

T +44 (0)20 7222 4242

info@intaward.org

info@intaward.org
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