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bevezetés

ONLINE ÉLET A XXI. SZÁZADBAN
A legtöbb ember számára az online élet a napi rutin része (online banki ügyintézés, időpontkérés az 
orvoshoz, vásárlás, baráti találkozók szervezése, álláskeresés stb.). Az emberek mindenről az inter-
neten tájékozódnak: többek között tanácsot, támogatást és segítséget is online keresnek.  
Az online támogatás számos előnnyel jár: nemcsak gyakorlati szempontból (mobilitás, nyitvatartási 
idő, egyszerű eljárások, otthonról is végezhető), hanem személyes szempontból is (a bizonytalanság 
érzete, a félelem, az alacsony önbecsülés vagy a szociális készségek hiánya kevésbé akadályozza a 
segítségkérést).

MIÉRT ÉRDEMES CHAT-SEGÉLYVONALAT LÉTREHOZNI?
A lelkisegély-szolgálatoknak elsősorban a rászorulók számára kell elérhetőnek lenniük. Az, hogy mi-
lyen csatornán keresztül érik el a hívókat, másodlagos ahhoz képest, hogy egyáltalán elérik őket. 
Minden szolgálat, amelyik elkezdett valamilyen formában online segítséget is nyújtani, olyannyira 
sikeresnek bizonyult, hogy a kereslet meghaladja a kínálatot. 
Ma már egyértelmű, hogy a fiatalokat legkönnyebben az online világban lehet elérni. 
Ezért ez egy felhívás minden lelkisegély-szolgálathoz, hogy kínáljanak chaten keresztül is segítséget.  
Ha el akarjuk érni a fiatalokat, szolgáltatásainkat online is elérhetővé kell tennünk.
A TES1-ek számára milyen előnyökkel jár egy chat-vonal létrehozása?
- Jobb elérhetőség: a célközönség (különösen a fiatalok) az online térben vannak jelen.  Az internet 

mindennapi életünk szerves része.  Számos más ágazatban az online szolgáltatások nyújtása ma-
gától értetődő (közigazgatás, turizmus, vásárlás).  Ezért az emberek elvárják, hogy az egészségügyi 
és jóléti ágazat szolgáltatásai is elérhetőek legyenek ilyen formában.

- Irányelvek megerősítése: többek között a képessé tétel, felhatalmazás, az igényalapú szolgáltatás, 
a hívónak nagyobb kontroll biztosítása és a lelkisegély-szolgálatok személyre szabottabbá tétele.

Ez a kézikönyv, amely az Európai Unió által finanszírozott „Chat Your Value – Krízisvonalak képzett, 
fiatal önkéntesek részvételével” projekt keretében készült, bemutatja a fiatalok internetes lelkisegély-
ben való részvételének néhány jó gyakorlatát, melyeket a lelkisegély-szolgálatok európai szinten már 
megvalósítottak. 
Emellett néhány gondolatmenetet és ajánlást tesz arra vonatkozóan, hogy miként lehetne tovább 
fejleszteni a meglévő módszereket és tágítani a perspektívákat, amelyek lehetővé teszik a fiatalok 
számára, hogy önkéntesként és felhasználóként egyaránt közelebb kerüljenek a lelkisegély-szolgála-
tokhoz.

Jó olvasást kíván:
a projekt csapat.

1 Telephone Emergency Service = telefonos lelkisegély-szolgálat
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1.
A „CHAT YOUR VALUE - KRÍZISVONALAK KÉPZETT, FIATAL ÖN-

KÉNTESEK RÉSZVÉTELÉVEL” PROJEKT

1.1. HÁTTÉR 
A projekt a „YOUThES - Fiatal önkéntesek toborzása krízisvonalak számára”2 (2016-2019) című 
európai projekt eredményeiből indult ki, amely megmutatta, hogy mind a lelkisegély-szolgálatok 
munkatársainak, mind az önkénteseinek a motivációja adja az alapot a fiatal önkéntesek sikeres to-
borzásához. 
A telefonos lelkisegély-szolgálatok vezetőit, toborzóit és önkénteseit meg kell győzni a fiatal önkén-
tesek értékességéről; meg kell ismertetni a fiatalokkal a lelkisegély-szolgálatot, és reklámozniuk kell 
nekik a TES-szel való együttműködésben rejlő lehetőségeket, úgy, mint a másokon való segítést, a tár-
sadalom hasznos tagjává válást, a személyes fejlődést és az élettapasztalat megszerzésének előnyeit. 
A fiatalokat az interneten és személyes kapcsolatokon keresztül lehet elérni és ez strukturális válto-
zásokat igényelhet a TES szervezetében. A fiatal önkéntesek elkötelezettségének időtartama a velük 
való törődéssel és tehetséggondozással erősíthető meg. A fiatal önkéntesek chat-képzésének kidolgo-
zásához az „EmPoWEring – Oktatási módszerek az érzelmi jóllét támogatásáért”3 (2015-2017) és a 
„MONALiSA - A meghallgatás készségeinek felmérése”4 (2019-2022) európai projektek eredményei 
is hasznosak lehetnek, különösen a TES-ben már tesztelt és hatékony képzési eszközök és a hallgatási 
készségek önértékelését szolgáló eszközök használatának előmozdítása révén.

1.2. A PROJEKT CÉLJA  
A partnerség célja a tudás és a tapasztalatok többletértékének elérése a kommunikáció, a fiatal ön-
kéntesek toborzása és képzése a lelkisegély-szolgálatok chat-szolgáltatásában való munkavégzéshez 
szükséges legjobb gyakorlatokról való közös gondolkodás és eszmecsere során; valamint a TES-en 
belüli lehetséges strukturális változások feltárása annak érdekében, hogy a fiatalok csatlakozhassa-
nak és hosszabb ideig maradhassanak a TES-nél.

2  ERASMUS + PROGRAMME 2014-2020 Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the exchange of good practi-
ces – Strategic Partnership. Project Number: 2016 – 1 – DE02-KA204-003302. A kéziköny az Ifotes honlapján 10 nyelven 
olvasható: https://www.ifotes.org/en/projects-and-congresses/projects/youthes
3  ERASMUS + PROGRAMME 2014-2020 Key Action 2 – Cooperation for Innovation and the exchange of good practi-
ces – Strategic Partnership. Project Number: 2015-1- DE02-KA204- 002492. https://empowering.listening-skills.eu
4 ERASMUS+ PROGRAM OF THE EUROPEAN UNION KA204 - Strategic Partnerships for adult education. Project 
number: 2019-1-DE02-KA204-006313. https://listening-skills.eu
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1.3. A PROJEKT PARTNEREI

A PARTNERSZERVEZETEK NEVE RÖVIDÍTÉS ORSZÁG SZEREP

1 IFOTES Europe e.V. IE Németország Pályázó

2 Telefono Amico Italia TAI Olaszország Partner

3 SOS Amitié France SOS Franciaország Partner

4 Magyar Lelki Elsosegely Telefonszolgalatok Szovetsege LESZ Magyarország Partner

5 Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza ASITES Spanyolország Partner

6 Ass. Culturale ARTESS - Association for Research and Training on Emotional Support Skills ARTESS Olaszország Partner

7 Federatie van Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen en Brussel TO Belgium Partner

1.4. MÓDSZER
A projekt előrehaladási szakaszait transznacionális projektértekezleteken mutatták be és vitatták 
meg a partnerszervezetek, ahol alkalmanként 1-2 képviselő volt jelen a partnerek részéről. 
A projekt keretében 5 transznacionális projekttalálkozóra került sor: Németországban (2021. júni-
us), Spanyolországban (2021. október), Belgiumban (2022. március), Olaszországban (2022. június) 
és Franciaországban (2022. október).
A TES-szervezetekben működő chatszolgáltatásokról szóló adatgyűjtéshez használt módszerek 
- Kérdőív a szervezetek számára
- Kérdőív az önkéntesek számára
- Zoom interjúk az önkéntesekkel

1.5. EREDMÉNYEK
A partnerek által közösen kidolgozott dokumentum eredménye lett a jó gyakorlatok kézikönyve, 
amely ajánlásokat és gyakorlati példákat tartalmaz három fő tevékenységre vonatkozóan:
1. A TES lehetséges változtatásai a szolgálat és a humán erőforrások irányításában, különös tekintet-

tel a fiatal önkéntesekre.
2. Kommunikációs kampány a fiatal önkéntesek toborzására, különösen a chat-szolgáltatások szá-

mára.
3.  Iránymutatás a fiatal önkéntesek meghallgatási készségekkel kapcsolatos képzéséhez, az európai 

TES-környezetben kifejlesztett innovatív eszközök segítségével.
Az kézikönyv a 6 partnerszervezet nyelvére lett lefordítva: német, olasz, francia, magyar, spanyol és 
flamand nyelven, nyílt forráskóddal elérhető az IFOTES honlapján: www.ifotes.org.   



10

2.
A CHAT-EN KERESZTÜLI MEGHALLGATÁS A TELEFONOS 

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLATOKNÁL – ÉRTÉKELÉS 

Az írásbeli meghallgatásban rejlő potenciális lehetőségekről való előremutató reflexiók elvégzése 
mindenekelőtt a telefonos lelkisegély-szolgálatokban fennálló helyzetfelmérését igényli, melyek im-
már nem csak telefonon keresztül működnek.
Ezek a megállapítások ugyanakkor szükségesek ahhoz, hogy a projekt eredeti felvetéseinek átgondo-
lására ösztönözzenek: „a fiatal önkéntesek jelenlétével és a chaten keresztül nyújtott érzelmi támo-
gatás növelésével a TES kielégítheti a fiatal hívók igényeit, akik általában nem szeretnek telefonon 
beszélgetni, hanem a szöveges kommunikációt részesítik előnyben»5.

2.1. MÓDSZEREK
2.1.1. Források és hozzájárulások
Az itt bemutatott eredmények az IFOTES 2021-es általános éves felméréséből származnak (2020-as 
adatok) kiegészítve egy célzott felméréssel, amely Európa-szerte, nemzetközi szervezetek körében 
gyűjtött, internetes meghallgatással (chat és e-mail) kapcsolatos gyakorlatról szólt. Az adatgyűjtés, 
mely 2021 május és június között zajlott, nyitott kérdésekkel történt a tények és a gyakorlatok sokfé-
leségének mérése miatt.  

2.1.2. Nehézségek
A projektnek ez a része a Covid-19 világjárvány miatt kizárólag online (e-mailes levélváltások) zaj-
lott, ezért utólag olyan döntés született, hogy a projekt 3 országból begyűjtött tapasztalataira össz-
pontosít: 
•  Finnország - MIELI Kriisipuhelin: 18 évnyi tapasztalat, néhány eredeti gyakorlattal
•  Olaszország - Telefono Amico Italia: rövid ideje futó program (1 év), folyamatban van a nemzeti 

szintű fejlesztés 
•  Franciaország - SOS Amitié: 15 éves gyakorlati háttér, főként a 2020. márciusi első lezárás során 

és azóta tapasztalt változások miatt szükségessé vált, széles körű otthoni munkavégzés végett.

2.2. A CHAT-SZOLGÁLATOK GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI 
ÁTTEKINTÉSE6

2.2.1.  A chat szolgáltatás kezelése
- A régebbi chat szolgáltatások körülbelül 18-25 évesek (Finnország, Németország); Belgiumban, 

Franciaországban, Svájcban később jöttek létre (15 év); a legutóbb alakultak: Olaszország és Auszt-

5 a pályázat benyújtása során, 2020
6 Frissebb adatokért, lásd a függeléket: IFOTES International Survey 2022 (Adatok 2021-ből)
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ria (1-6 év); néhányan még fontolgatják a kezdést (Spanyolország, Portugália és Magyarország).  
- Chat szolgáltatás biztosított:

•  Napi 12-18 óra időtartamban: az érintett TES-ek 37,5 %-ában
•  Kevesebb, mint 12 óra/nap: az érintettek 62,5 %-ánál.

- A chat-hallgatók (az önkéntesek 57%-a) legtöbbször más csatornát (e-mail, ritkábban Skype, 
Google Hangouts) vagy személyes találkozót is használnak, és szinte mindenki telefon mellett 
is dolgozik (nem feltétlenül igaz ez Belgiumban: Öngyilkosság-megelőzési Segélyvonal illetve 
AWEL Lelkisegély Fiataloknak, vagy Finnországban: Tukinet).

2.2.2.  Chat hívások
A kapcsolati problémák (22,38 %) és a mentális egészség (16,13 %) a chathívások fő témái az öngyil-
kossággal együtt, amely chaten gyakoribb, mint a telefonhívásokban (13,63 %, szemben a telefonos 
6 %-kal).

Problémák a chaten

 
Problémák a hívásokban
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2.2.3. Chat használók (hívók/ügyelők)
A nemek aránya közel azonos a hívók és az önkéntes ügyelők esetében:

Nemek

A hívók életkora pontosan ellentétes arányú az önkéntesekével:
- A hívók 57,63%-a 30 év alatti, míg a hallgatók 16,13%-a 30 év alatti.
- A hívók 7,26 %-a 50 év fölött van, míg az ügyelők 31,88 %-a 50 éves vagy idősebb

Életkor

A következő grafikon a telefonos helyzetre vonatkozóan azt mutatja, hogy:
- A hívók korcsoportja jobban hasonlít az ügyelők életkorához
- Mindenekelőtt: a TES más célközönséget ér el chattel: a nagyon fiatalokat és a 30 év alatti fiatal 

felnőtteket 
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Hívások
Nemek

Életkor

 

2.2.4. Toborzás és képzés a chathez
- Reklámozás: a legtöbb TES nem készít specifikus reklámot a fiatal önkéntesek toborzására vagy 

a chat-szolgáltatásra, kivétel a belgiumi AWEL (magazinokban, közösségi médiában, TV-csator-
nákon, középiskolákban). Ugyanakkor a TES népszerűsítésére irányuló legújabb fejlesztéseknek 
köszönhetően videoklipek (a LESZ Magyarországon) televíziós sorozatok (MIELI Kriisipuhelin 
Finnországban) illetve az influenszerek segítségével (MIELI Kriisipuhelin, Telefono Amico Italia) 
elérik a hívókat és a potenciális önkéntes ügyelőket, főként a fiatalok közönségét az érintett média 
tekintetében.
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•  Toborzás: minden egyes TES-szervezetnél különleges feltételek vonatkoznak a chat-szolgáltatás-
ba való belépésre:
◦  Életkor: minimum 20 (Belgium) vagy 25 év (Finnország, Franciaország). Másoknál nincs kor-

látozás
◦  Előzetes ügyelői (telefonos) tapasztalat: A TES-ek felénél minimum 1 év, a másik felénél nincs 

előírás
◦  Egyéb: 

• rendezett és kiegyensúlyozott életkörülményekkel rendelkeznek
•  legyenek empatikusak, képesek legyenek megbirkózni nehéz beszélgetéssel, segítő gondola-

tai legyenek az öngyilkossággal kapcsolatban
•  legyenek képesek a gyors tanulásra, rendelkezzenek alapvető számítógépes ismeretekkel

-  Képzés:
 ◦ a TES-ek 83%-ában speciális alapképzést biztosítanak
 ◦ a képzést tapasztalt ügyelők és/vagy szakmai oktatók biztosítják
 ◦ az elmélet és/vagy a gyakorlat része nagyon változatos, az igényekhez igazodó

2.3. MEGHALLGATÁS A FEJLESZTÉS ÚTJÁN
Az ábrákon és az azokból származó megállapításokon túlmenően különböző, olykor igen eredeti gya-
korlattal találkozhatunk.

2.3.1. A gyakorlatok sokfélesége
- A chat beszélgetések helye
◦ Többnyire az ügyelettől távol zajlik, különösen a lezárások óta
◦  Távolról, egy bizonyos felületen: 

▪  Technikailag a Telefono Amico Italia a WhatsApp alkalmazást használja. Amennyiben nem 
változtatja meg a felhasználói felületet, akkor úgy véljük, hogy a hozzáférés és a beszélgetés 
módja ismerősebb a hívók számára. 

▪  Kirkens SOS ((Norvégia) a szolgáltatás során chat-en keresztül szervezi a lehetséges beszélge-
téseket: nyílt chatvonala a Microsoft Teams-en működik. A munkatársak rendelkezésre állnak 
technikai problémák vagy a hívások során felmerülő azonnali támogatást igénylő esetekben (a 
rendszer lehetővé teszi a munkavállalók és az önkéntesek közötti chatet, illetve a Teams is elérhe-
tő, ha szükséges; rendszeresen használják otthoni munkavégzés esetén)7. Hasonlóképpen Olasz-
országban (TAI) a távmunkában dolgozó önkéntesek egy webes platformon lévő szobát használ-
nak a munka koordinálására és megosztására a szolgálat ideje alatt. Chatelhetnek és láthatják 
egymást, így akkor is kapcsolatban maradhatnak, amikor nem ugyanazon a helyen tartózkodnak.

▪  Közösségi platform: a finn MIELI egyesület alternatív gyakorlatát érdemes kiemelni. A 2018 
óta a Discord szerveren zajló „Mentális játék”8 célja, hogy a fiatalokat egy új módon, keve-

7  Hasonló face-to-face eszköz a Pro Juventute-tól (Ecoute pour les jeunes / Ligne 147 - Switzerland): kortárs chat-et 
használnak 2019 óta 17 és 25 év közötti fiatalokkal, akik válaszolnak a kortársasiknak. Az ügyelők coachok segítik a mun-
kájukat és tovább tudják irányítani a nehezebb hívásokat a Ligne 147  szakembereihez.
8 Sekasin gaming:  https://sekasin.fi/
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sebb erőfeszítés befektetésével érjék el. Ingyenes és biztonságos, teljesen anonim helyet kínál a 
chatelésre, valamint különböző tevékenységekre a fiatalok számára:
•  Több mint 70 különböző témájú szöveges csatorna és több mint 20 audio csatorna.
•  Non-stop online elérhetőség.
•  Aktívan moderált, még akkor is, ha a hangsúly a kortársak támogatásán van (így mindenki, 

aki részt vesz a csevegésben, önkéntes munkát végez): 17 önkéntes moderátor és „chat-ve-
terán” segíti a többi tagot. A legfiatalabb moderátor 14 éves, és sokan közülük 18-25 évesek. 
Nekik nincs felelősségük a másokkal való chatelésért (ez eltér a lelkisegély-vonalnál végzett 
önkéntes munkától). Egyszerűen csak segítenek a fizetett moderátoroknak, mikor tudnak, a 
szervereket tisztán tartják a trollkodástól és hasonlók. A 14 éves fiatalok engedélyezésének 
oka az ifjúságba és a segítő képességeikbe vetett hit. Ez is növeli a részvétel érzését.

•  A tagok száma összesen 23 000 (13 és 25 év közöttiek többnyire; a Discord nem engedi, 
hogy 13 év alattiak használják a szolgáltatásukat).

- A chat-ügyelők szupervíziója a szolgálatban
 A feltételek a TES-től függően meglehetősen változatosak:

◦  Nincsenek ellenőrizve a chat beszélgetések vagy csak a vezetők/felelősök kérdőívei kapcsán, de 
ilyen esetekben a TES biztosít egy kézikönyvet, amely az etikai és az alapszabályokhoz igazodik9

◦  Minden egyes levélváltást elolvasnak és jóváhagynak kiküldés előtt – az e-mailek esetében – a 
chat esetében pedig szúrópróba-szerűen ellenőrzik (Telefono Amico Italia, Olaszország)

◦  Szupervízor által vagy a meghallgatók egymás között – ügyeletben vagy otthon (Kirkens SOS in 
Norvégia)

2.3.2. Kérdések, elvárások és aggályok a TES szervezetek számára
A technikai (elérhetőség a honlapon, a rendszer biztonsága, a statisztikai adatgyűjtési rendszer adap-
tálása) és pénzügyi problémákon kívül a TES-ek, amelyek még nem nyújtanak chat-szolgáltatást, de 
tervezik, a következőkön gondolkodnak10:
- Válasszanak aközött, hogy fejlesszenek-e ki új szolgáltatást vagy sem, miközben már most is ne-

hézségekbe ütközik a telefonvonalak napi 24 órás lefedése;
- Nehézséget okoz, hogy elegendő új, fiatal ügyelőt találjanak kifejezetten erre a szolgáltatásra - mi-

vel alkalmasabbak erre, mint a legtöbb 55 év feletti önkéntes;
- Az önkéntesek ellenállása vagy félelme a tevékenységtől a generációs szakadék miatt.
- Speciális képzés kidolgozása az írásbeli kommunikációban való ügyelői készségekre (a szavak el-

térő értelmezése hangok nélkül, eltérő kommunikációs stílus, gyors válaszadás, az írásbeli beszél-
getés hosszának kezelése);

- Mivel a chat önmagában is távoli munkavégzést tesz lehetővé, a kommunikációs technológiák-
hoz kapcsolódó digitális nomádizmus felveti a chat-szolgálat helyének kérdését: vajon az otthoni 
munkavégzés nagyobb rugalmasságot, kevesebb kényszert biztosít, ezáltal több önkéntest is ösz-
tönöz? Vagy inkább elősegíti a részvétel elhanyagolását és következésképpen esetleg megzavarja a 
szolgáltatást?

9 Chatsyllabus (Tele Onthaal – Belgium), Le Livret de l’écoutant internaute (S.O.S Amitié – Franciaország).
10  LESZ (Magyarország), Telefono de la Esperanza (Spanyolország), SOS Voz Amiga (Portugália)
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2.3.3. És mi a helyzet a fiatal önkéntesekkel?
A nagyon fiatal chatelők megjelenése – akik nem vagy csak ritkán jelentkeznek a telefonon – bizo-
nyított tény; a szolgálat kétségtelenül jelentős számú igényre reagál. Ez tehát fokozza az igényt az új 
önkéntesek bevonására.
Tudjuk, hogy az esti és éjszakai műszakok kiemelt fontosságúak, tekintettel arra, hogy jelentősebb 
az ebben az időintervallumban érkező hívások mennyisége. Vajon a legfiatalabb jelentkezők körét el 
lehet-e csábítani, lehet-e motiválni őket ezen a sajátos felületen történő hallgatásra?
Ahhoz, hogy ezt kiderítsük, jobban meg kell ismerni őket:
 - Mit akarnak a fiatal jelöltek?

•  Kortársakkal beszélni (fiatalokkal és nagyon fiatalokkal), akiknek a problémái közelebb áll a 
sajátjukhoz 

•  Otthonosan mozogni egy számukra ismerős nyelven és az általuk jól ismert közösségi hálóza-
tokon keresztül

- Mitől félnek?
•  Hogy túl közvetlenül nézzenek szembe a fájdalommal, az érzelmekkel a meghallgatáson ke-

resztül (... ami persze a chaten keresztüli meghallgatás javára szól)
•  Egyedül maradnak egy nehéz vagy sürgős ügy során

Ezek a kérdések azonban nem zárnak ki más feltételezéseket, megoldásokat. Tulajdonképpen ter-
mészetesnek tűnik a kölcsönösség: egy fiatal chatelő szívesebben chatel vagy vélhetően arra számít, 
hogy egy kortárssal beszél Ez nem bizonyított, sőt nem is bizonyítható a hívóknak biztosított anoni-
mitás tekintetében.

2.4. KONKLÚZIÓKÉNT NÉHÁNY FIGYELMET ÉRDEMLŐ SZEMPONT
- Megállapítások: 

•  A TES-ben szerzett chat-tapasztalatok néhány országban igen jelentősek: 15-25 évnyi gyakor-
lat után már nagyon kiforrottak. Néhány nagyon tapasztalt egyesület úgy érzi, hogy már nem 
hagyhatja figyelmen kívül ezt a csatornát, hogy elérje hívóit, különösen a fiatalokat

•  A chat-et használó hívók kétségtelenül fiatalabbak és mások a témáik
•  Míg a TES-reklámok könnyen elérik a fiatal hívókat, sokkal nehezebb feladatnak tűnik a fiata-

lokat megcélozni az önkéntes munkára
- Sokszínűség: 

•  A chat-hallgatók csapatainak irányítása meglehetősen változatos: vagy nagyon hasonlóak a te-
lefonos gyakorlathoz vagy nagyon specifikusak: kortárs támogatással vagy valós idejű moderá-
torok által

•  A chat technikai módja sokkal nyitottabb, mint más média esetében: Játékplatform, WhatsApp

Kétségtelenül elegendő háttér áll rendelkezésre ahhoz, hogy a chat gyakorlatát megszilárdítsák a 
TES-ben és bővítsék az ügyelők körét.
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3.
TAPASZTALATOK A TES LEHETSÉGES STRUKTURÁLIS 

VÁLTOZTATÁSAIBAN, A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS MÓDJÁNAK 
KORSZERŰSÍTÉSE ÉS A FIATALOK ÖNKÉNTESSÉGÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE ÁLTAL

3.1. A MÓDSZER: INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉS TAPASZTALATGYŰJTÉS
Annak érdekében, hogy megismerjük és elmélyítsük a fiatal önkéntesek és a TES-szolgáltatások kö-
zötti jelenlegi kapcsolat állapotát, két különböző, de egymást kiegészítő csatornát használtunk, két 
egymást követő időpontban. 
Első lépésben megkértük a projekt résztvevőit, hogy válaszoljanak egy rövid kérdőívre, hogy ren-
delkezésünkre álljon egy vázlatos áttekintés, amely segíthet a feltárandó és közelebbről vizsgálandó 
szempontok azonosításában és felderítésében. Második lépésben 8, a segélyvonalakon belüli chat-tá-
mogatásban részt vevő személlyel készítettünk interjút. Ezek különböző hátterű emberek, akikkel 
együtt megpróbáltuk megérteni, hogy a chat-szolgáltatások hogyan segíthetnek abban, hogy a fia-
talokat11 ne csak, mint szolgáltatást használók, hanem mindenekelőtt, mint támogatást nyújtók is 
bevonódjanak.

3.2. A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐK TAPASZTALATAI A 
CHATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A FIATAL ÖNKÉNTESEKRŐL
Amint azt a 2. fejezetben bemutattuk, a chat-szolgálattal kapcsolatban sok és változatos tapasztalat 
áll rendelkezésünkre: míg vannak olyan szövetségek, amelyek most kezdenek el gondolkodni a chat 
megvalósításának lehetőségén, addig vannak olyanok, amelyek már több mint tízéves tapasztalattal 
rendelkeznek; egyesek konkrétan mobiltelefonokra szánt speciális alkalmazásokat, mások internetes 
felületet használnak, megint mások pedig a már piacon lévő eszközöket adaptálnak (részletes adatok 
a 2. fejezetben). 
Annak elemzéséből, ahogyan az egyes szövetségek a hagyományos telefonos technológiától eltérő 
technológia átvételét kezelték és kezelik, szembetűnő, hogy a működési gyakorlatok megváltoztatá-
sát csupán formális módon tartották szükségesnek.

11 A fiatalok meghatározására nincs megfelelő definíció, a gyermekjóléti szolgáltatások, polgárjogi és tankötelezettség 
ideje elérően alakul az EU tagországaiban. Ennélfogva a statisztikák is különböző életkori csoportokra hivatkoznak, ezért 
a 30 éven aluliakat érti fiatalok alatt ez a kézikönyv.
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3.2.1 A chat-szolgáltatásért felelősek
Majdnem minden TES-szövetségnek van „felelőse/kapcsolattartója” a chat-szolgáltatásnak: kéthar-
maduknak van egy koordinátora vagy menedzsere; a többieknek formális és informális bizottságai 
vannak, amelyek kifejezetten a chattel foglalkoznak.
„Van felelős személy a chat szolgáltatásért?”

Úgy tűnik azonban, hogy ez az egyetlen eltérés a telefonos szolgáltatás általános modelltől. A gya-
korlatilag egyetlen TES-szervezet sem dolgozott ki különböző adatgyűjtési rendszereket vagy módo-
sította a tevékenységhez való hozzáférés szabályait (minimális életkor, követelmények, készségek), 
és nem tartotta szükségesnek az alapképzés tartalmának módosítását sem, kivéve az írásbeli kom-
munikációval kapcsolatos technikai szempontokat; ezzel szemben a telefonos tapasztalatot általában 
elengedhetetlennek tartják ahhoz, hogy a szolgáltatást el tudják látni.

3.2.2 Önkéntesek képzése a chat-szolgáltatáshoz
„Ugyanúgy képzik-e az önkénteseket a chat-szolgáltatásra, mint a telefonos önkénteseket? (gyakori-
ság, oktatók, tartalom)?”

Bár úgy tűnik, hogy a chat egy olyan szolgáltatás, amelyet a fiatalok vesznek igénybe, s akiknek ezt 
népszerűsítik is, ugyanez az eredmény nem látszik a fiatal önkéntesek tekintetében: még nincs kiala-
kított, konkrét szabályzat a chat, mint a fiatalok toborzását elősegítő rendszerként való használatára.
A TES-szervezetek nem alakítottak ki speciális képzéseket a fiatalok számára, illetve nem fogadtak el 
különböző szabályokat a tevékenységekben való részvételükre vonatkozóan.
„Vannak-e különleges szabályok a 25 év alatti önkéntesek ügyeletének időtartamára és gyakoriságára 
vonatkozóan?”
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„Szerveznek-e külön képzést a 25 év alatti önkéntesek számára?”

Nem tűnt szükségesnek a csak fiataloknak szóló vagy elsősorban a fiatal önkénteseknek szánt további 
tevékenységek szervezése sem a képzés, sem a társas összejövetelek terén.
„Kifejlesztettek-e olyan speciális képzéseket, amelyek kizárólag a 25 év alattiaknak szólnak a képes-
ségek feltárása vagy valamilyen kérdés elmélyítése érdekében (a meghallgatási készségek fejlesztése 
és/vagy a személyes fejlődésük érdekében)?”

„Vannak-e a fiatalok számára társas összejöveteli lehetőségek?

3.3. A FIATAL ÖNKÉNTESEKKEL KAPCSOLATOS KÜLÖNBÖZŐ TES-ES 
TAPASZTALATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Annak érdekében, hogy elmélyítsük a begyűjtött adatokból megismerteket, és hogy információt 
gyűjtsünk a különböző tapasztalatokról, interjúkat készítettünk 7 különböző ország egyesületeinek 
kapcsolattartóival. 
A következő összefoglalóban látható, hogy miről számoltak be az alábbi kérdésekre adott válaszaikban:
- A chat-szolgáltatás: eredet; integráció más tevékenységekkel
- A fiatal önkéntesek bevonása: elvárások, kínálat, konkrét kezdeményezések
- A fiatalok chat-szolgáltatásokban való részvételének akadályai és előnyei
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Antonio (Telefono Amico Italia): 
hiányoznak a fiatal önkéntesek
- Technikai alkalmazkodásra és az egyesület gondolkodásmódjának átalakítására volt szükség 
- Kevés a fiatal önkéntes, de az eszközismeret megkönnyíti a munkát
- A szolgálat a fiatal önkéntesek számára lehetőség az érettebbé váláshoz, növekedéshez, támoga-

tott képzéshez 
- A fiatalok megközelítése érdekében workshopokat szervezünk iskolákban és előadásokat az egye-

temen
- Hasznos lenne egy „ifjúsági szekció” kialakítása az egyesületen belül 

Eveline (S.O.S. Amitié, Franciaország): 
a fiatal önkéntesek az életükben történő változások miatt távoznak, de néha 
visszatérnek, mikor már megállapodnak 
- A chat szolgáltatás az írásbeli meghallgatás iránti igényből és a Belgiummal való francia nyelvű 

partnerségből indult ki
- Idővel nőtt a bizalom a chat-szolgálat létjogosultságával kapcsolatban
- Az eszközt főként fiatal felhasználók használják
- A fiatal önkéntesek nagyon dinamikusak, érdeklődőek és érdekesek, de csak rövid ideig maradnak
- Segítene, ha kevesebb ráfordított időt követelne a fiataloktól
- A fiatal önkéntesek felhasználhatják az egyesületben szerzett tapasztalataikat a szociális és hallga-

tási készségek igazolására

Yael (La main Tendue, Svájc): 
a fiatal önkéntesek sok inspirációt adnak
- Kétségek merülnek fel a fiatalok befogadásával kapcsolatban, mivel rövid ideig maradnak, de a 

képzésbe fektetett erőforrások túl magasak
- A chat-felhasználók fiatalok, és ez átalakítja a róluk, a kommunikáció címzettjeiről alkotott képet 

is, mind felhasználóként, mind önkéntesként
- Valamit változtatni kell, hogy befogadjuk őket az egyesületbe
- Ők hozzák a generációjuk jövőképét, készségeit, kommunikációs elképzeléseit
- A TES-nek el kell érni a különböző generációkat és egyesíteni kell őket
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Emma (Awel, Belgium): 
szeretettel fizetünk a fiatal önkénteseknek
- Az egyesület speciális tanfolyamokat kínál középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak. 
- Társas támogató szolgálat is működik egy olyan fórumon keresztül, amelyet kizárólag 25 év alatti 

önkéntesek vezetnek
- A fiatalok jobban ismerik az informatikai eszközöket és a chat nyelvet; a szexuális jellegű kérdések 

kezelésében is nagyobb könnyedségről és nyitottságról tesznek tanúbizonyságot
- Az egyesület lehetőséget kínál a fiatal önkénteseknek, hogy megtanuljanak beszélgetni és nyitot-

tan gondolkodni a közvetlen tapasztalataikon kívüli témákról, olyan készségekről, amelyek min-
den kontextusban hasznosak.  A fiatal önkéntesek „felfedezik” a világot

- A fiatalok szolgálatban tartása érdekében a kiinduló kérdés az, hogy „miért csinálják?”: szocia-
lizálódás, tanulás, készségfejlesztés. Az egyesület társas összejövetelek szervez, képzést kínál a 
számukra érdekes témákban, és lehetővé teszi számukra, hogy rugalmasak legyenek a vállalt köte-
lezettségük teljesítésének módját illetően. Cél, hogy büszkék legyenek arra, hogy részesei lehetnek 
ennek az élménynek

 
Griet and Kirsten (Teleblok, Belgium): 
A fiatal önkéntesek valóban megtapasztalhatják, hogy képesek-e odafigyelni vagy sem 
- Egy társas támogató szolgálat tesztelése: az önkéntesek számára fárasztó volt, mert gyakran ma-

guk is megérezték a nehézségeket, amelyeket meghallgattak, de úgy jellemezték magukat, mint, 
akik elégedettek a tapasztalataikkal

- A fiatal önkéntesek számára értékes tapasztalatot jelent az egyesülettel való együttműködés
- A legjobb gyakorlatok az iskolákkal való együttműködésben a képzés nyújtása, a korlátozott idő-

tartamú elköteleződés és a rugalmasság voltak
- A legnagyobb nehézséget a szolgáltatás minőségének fenntartása jelenti a tevékenységek megsza-

kítása miatt 

Marta (ASITES - Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, Spanyolország): 
Minden önkéntes életerővel bír
- Szándékunkban áll egy chat-szolgálatot indítani
- A fiataloknak kevés ideje van, és nem rendezettek az életkörülményeik. Az önkéntes hallgatói 

munkát nehéznek tartják
- Digitális készségekkel, lelkesedéssel rendelkeznek 
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Reka (LESZ - Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége, Magyarország): 
Sokat tanulhatunk a fiatal önkéntesektől
- A TES-ügyelők minimális életkora 23 év
- A fiatalok változásokon mennek keresztül, költöznek, de változik a hozzáállás is; egyre inkább 

nyilvánvaló a fiatalok hasznossága és hozzájárulása a szervezetekhez
- A fiatalok ismerik társaik problémáit, más szemszögből látják a dolgokat, frissek, lendületesek. Az 

egész csoport képes megváltozni, ha fiatalabbak is csatlakoznak
- Az idősebbekkel való konfrontáció lehetőséget kínál a fejlődésre, megerősödésre, támogatásra. Az 

egyesület pozitív értékrendet is kínál; egy olyan modellt, amely referencia lehet

Lieselot (Tele-Onthaal, Belgium): 
A tapasztalt személyekkel való eszmecsere nagyon sokat jelent
- A chat-felhasználók nagyon fiatalok, de kevés a fiatal önkéntes, valószínűleg azért, mert az önkén-

tességhez szükséges elkötelezettség nagy
- Hasznos lenne, ha fiatalok is részt vennének a csoportban a sokszínűség ösztönzése és a generáci-

ós összehasonlítás lehetővé tétele érdekében
- A fiatalok általában kevés időt szánnak az extra tevékenységekre
- A képzésben való részvétel lehetővé teszi az önreflexiót; hatalmas élményt jelent a személyes fej-

lődés szempontjából és szemfelnyitó hatású a világra nézve 

Rudiger (Telefonseelsorge, Németország): Ez egy többszörösen nyertes helyzet: 
az egyesület, a diákok és a hívók számára is
- Különleges projekt a düsseldorfi egyetemmel: a tanácsadói háttérrel rendelkező hallgatók önkén-

tesként gyakorolhatják a chat-szolgálatot. Egyedülálló képzésben részesülnek a telefonos meg-
hallgatásról és a chatelésről

- A fiatalok nagyon jól ismerik az okostelefon használatát, és segítenek a csoportnak abban, hogy 
azt a krízisintervencióban is használják, mert amikor az ember krízisben van, nem akar változtat-
ni a kommunikációs stílusán; nehéz teher az öngyilkossági gondolat, egyszerű eszközön akarnak 
segítséget kérni ilyenkor

- A fiatal önkéntesek a telefonos hallgatókkal is szeretnének kapcsolatot teremteni, az idősebbek 
pedig javaslatokat kérnek tőlük, mert ők a „szakértők” ezen a területen. Ez az eszmecsere a fiata-
lok számára nemcsak az okostelefonos, hanem az összes technológiával kapcsolatos képességeik 
elismerését is lehetővé teszi

- Általában a diákok 1 évig maradnak a szolgálatban, de néhányan tovább is vagy egy idő után 
visszatérnek önkéntesként; a csoport számára az együttműködés hossza rendben van, mindenki 

- 
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tudja, mi az egyezség és mindenki nyerhet valamit ebből az együttműködésből. Például a szokásos 
képzés során a diákok jelenléte egy korosztály szempontjából más képet mutat, segíthet több fia-
talt bevonzani az önkéntességbe

- A lelkisegély szolgálatoknak célja kell, hogy legyen a fiatalok jelenléte: a fiatalabb generációk vál-
ságban vannak, segítséget kell találniuk; mindent meg kell tennünk, hogy támogassuk őket és 
megelőzzük az öngyilkosságokat. El kell döntenünk, hogy lelkisegély-szolgálatként mit tudunk 
nyújtani, hogy a krízishelyzetben lévő idősebbekre akarunk-e korlátozódni, vagy minden korosz-
tálynak tudunk-e támogatást nyújtani. Heterogénnek kell lennünk

3.4. EREDMÉNYEK  
Az interjúk során néhány téma visszatérőnek tűnt:
•  A rövid távú önkéntesek képzésének költség/haszon aránya.
•  Félelem a fiatalok egyes témákkal kapcsolatos megküzdési képességeitől. 
•  A TES-tevékenységek alacsony jelenléte a „fiatalos helyeken” (pl. egyetemek, fesztiválok, iskolák).
•  A TES megszokottból való kimozdulása alacsony szinten van.
•  A fiatalokkal kapcsolatos hozzáállás átalakítása.
Az interjúkból kinyert adatokat elemezve elmondható, hogy a TES egyesületek többségénél igaz, 
hogy a fiatalok, amennyiben csatlakoznak is az egyesülethez, rövid ideig maradnak ott. 
A motivációk különbözőek lehetnek: az elvárt elkötelezettség szintje nagyon magas; a megjelenő té-
mák nagy érzelmi töltettel rendelkeznek; a telefonos meghallgatást „nehéznek” érzik; vannak olyan 
„extra” tevékenységek, amelyeket a fiatalok nem szívesen végeznek, mert nincs sok idejük; a magá-
néletükkel kapcsolatos igényeik változnak (megházasodnak, elköltöznek a munka miatt, befejezik 
tanulmányaikat stb.). 
Mindezek nagy erőfeszítést igényelnek az egyesületek részéről, melyek olyan embereket képeznek ki, 
akik nem maradnak sokáig.

Érdemes figyelembe venni a fiatal önkéntesek nagyszerű hozzájárulását, melyet magukkal hoznak, 
ebből kifolyólag megjelentek javaslatok jó gyakorlatokra:
•  Ifjúsági szekció a TES csoportban
•  Rugalmasság az elkötelezettség hosszában
•  Konkrét igényekhez igazított képzési kínálat
•  A szakmai életben is hasznosítható készségek tanúsítása
A legtöbb megkérdezett úgy véli, hogy a fiatalok nagyban hozzájárulhatnak a TES-szervezetekhez. 
A fiatalok valójában a technológia szakértői és ez hasznos lehet, különösen a chat-szolgáltatásban. 
Emellett jobban tudnak kommunikálni a társaikkal vagy a még fiatalabbakkal, akik azért fordulnak 
az szolgálathoz, hogy meghallgassák őket. Ezáltal az egyesületek hatékonyabban tudnák segíteni a 
fiatalabb generációkat. A fiatalok továbbá a TES egyesületeken kívül is új kommunikációs ötleteket 
hozhatnának.
Ezért felmerül az az igény, hogy a TES szervezeteken belül valamit felül kellene vizsgálni. A fiatalok 
sajátos igényeiből kiindulva jobb és vonzóbb képzésekben lehetne gondolkodni: úgy, mint az önre-
flexió fejlesztése, mely jelentős tapasztalat a személyes fejlődés szempontjából és segít felnyitni a 
szemüket a világra; a szocializáció, a tanulás, illetve készségfejlesztés. Ha a TES egyesületei társas 
programokat szerveznek, a fiatalokat érdeklő témákban kínálnak képzéseket, lehetővé teszik szá-

- 
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mukra, hogy rugalmasan végezzék a vállalt kötelezettségüket, akkor hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
fiatalok még inkább az élmény részesei legyenek és büszkék legyenek erre.

3.5. MIT MONDANAK A FIATALOK?
Végezetül négy fiatal önkéntes válaszolt arra a kérdésre, hogy miért választották ezt a fajta önkéntes-
séget, és mit tennének annak érdekében, hogy még több fiatalt vonzanak a lelkisegély-szolgálatok-
hoz. Ők mindannyian a Telefono Amico Italia olasz önkéntesei, akik 35 év alattiak.

Az alábbiakban a megkérdezett önkéntesek személyes motivációikról számolnak be:
•  A megszokottól eltérő módon való segítés vágya, hogy nem feltétlenül szemtől-szemben tudok 

segíteni valakinek.
•  Erős hit az önkéntességben; ez a fajta önkéntesség azt is lehetővé teszi, hogy az ember „függetle-

nül” segítsen.
•  Olyan életet éltem, amelyben születésemtől kezdve sok nehézséggel kellett szembenéznem és az 

általunk végzett szolgálat, úgy hiszem, segít enyhíteni a szenvedés terheit és a gyakran ebből faka-
dó megszólalásra való képtelenséget. 

•  Covid időszak megakadályozott abban, hogy biztonságosan folytassam az önkéntesség korábbi 
formáit.

•  Az országos telefonszolgálat sokféle ember és helyzet elérésének lehetőségét biztosítja. Segít ab-
ban, hogy hasznosabbnak érezzem magam, kevésbé unatkozzak, jobban gyarapodjak, minél in-
kább terjesszem a jóllétet és pozitív üzeneteket.

•  Az önkéntesség más formáihoz képest kevesebb közvetlen jelenlétet kíván, ami a szenvedőkkel 
való kapcsolatban való részvállalást illeti. Mivel ezek nem hosszú távú kapcsolatok és nincs fizikai 
kontaktus, az érzelmi terhelés és a személyes felelősség szempontjából fenntarthatóbbnak tartom.

•  Nagyon vonzott a képzés és a továbbképzés gondolata, ami segít a motiváció fenntartásában.
•  Az a lehetőség, hogy meghallgathatok olyan embereket, akik nemcsak szenvednek, hanem hezitál-
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nak is, hogy személyesen kérjenek segítséget és olyan dolgokat is elmondanak, amit élőben nem 
osztanának meg. 

•  Hogy érzelmileg jobban kötődjek másokhoz.

3.6. KÖVETKEZTETÉSEK: ÖTLETEK, HOGY A FIATAL ÖNKÉNTESEK JÓL 
ÉREZZÉK MAGUKAT A TES-SZERVEZETEKBEN
Az önkéntesek reflexióiból származó hasznos ötletek segíthetnek, hogy a TES-szervezeteket közelebb 
tudjuk hozni a fiatalokhoz.
A fiatal önkéntesek úgy vélik, hogy az emberek egyre magányosabbnak érzik magukat, beleértve a 
fiatalokat is. Az erős csoportidentitásra való összpontosítás, mely informális tapasztalatokon és ok-
tatáson keresztül valósul meg, új önkénteseket vonzhat.
Szerintünk egy működőképes stratégia lehetne, ha a TES, számára kedves és a másokhoz való kap-
csolódásról szóló témák köré figyelemfelkeltő kampányt szervez: készségek, amelyekről a fiatalok 
felfedezhetik, hogy rendelkeznek velük, és az életük minden területén hasznosítani tudják őket. 
Egy fiatal önkéntes azt mondta: „Jó dolog segíteni egymásnak, ha tudunk”. Fontos kiemelni, hogy 
a TES szervezeteken belül is van egy olyan csoport, amely segít abban, hogy fejlődjünk: ez a tény is 
közelebb hozhatja a fiatalokat a TES-ben végzett önkéntes munkához.  
A fiatalok életére jellemző időkeret már a különböző országokból érkező önkéntesekkel készített in-
terjúkból is látszik és az olasz fiatal önkéntesekkel készített interjúkban is visszatér: érdemes lenne 
a ráfordított időt csökkenteni, már csak azért is, mert a munkahelyi helyzet miatt nehéz ennyi időt 
befektetni; ráadásul a fiatalok gyakran váltogatják a lakhelyüket, így nem tudják garantálni a folya-
matos és hosszú távú jelenlétet. Segítene, ha otthonról és általában bárhonnan dolgozhatnak, vagy 
rövidebb műszakokat vállalhatnak (három óra helyett két órát). 

Fontos, hogy olyan képzést kell csinálni, amely képessé teszi a fiatalokat az önkéntes munka elvégzé-
sére, de olyan készségeket is kínál, amelyek sokféle szakmai rezümében is felhasználhatóak.
Egy másik téma, amely felmerült: a közösségi hálózatok témája; a közösségi média, például a TikTok 
használata szükségszerű, mivel ez is egy digitális eszköz és jelenleg a fiatalok utolsó menedéke. Ezt a 
kérdést a kézikönyv későbbi fejezete tárgyalja.
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4.
FIATALOKAT TOBORZÓ ORSZÁGOS ÉS HELYI KAMPÁNYOK  

4.1. BEVEZETÉS
Az IFOTES Europe egyik korábbi projektje a YOUThES a fiatal önkéntesek toborzására összponto-
sított. A YOUThES projekt toborzással kapcsolatos következtetései részben hasonlóak voltak jelen 
projektben összegzett megállapításainkhoz: a közösségi média elengedhetetlen a fiatalok eléréséhez, 
és célszerű jobb kapcsolatot kiépíteni velük más környezetben is (pl. egyetemek, fesztiválok). Ez a 
fejezet azt próbálja összefoglalni, vajon milyen egyéb tényezőkre van még szükség a fiatalok tobor-
zásához. 

4.2. KÖZÖSSÉGI MÉDIA
4.2.1. A fiatalok közösségi média jelenléte  
Az Earthweb’s12 Z generáció közösségi médiahasználatáról szóló elemzése szerint a fiatalok jelenleg 
többet használják a közösségi médiát, mint bármely más generáció, beleértve az Y generációt is13 . 
A vizuális platformokat részesítik előnyben, a Snapchat, a TikTok, az Instagram és a YouTube a leg-
népszerűbbek közöttük. 
A TikTok hivatalosan is a fiatal felhasználók kedvenc alkalmazásává vált Észak-Amerikában, és a 
trendek Európában is hasonlóak. Egy kutatás szerint a fiatal európaiak átlagosan napi 6,1 órát tölte-
nek az okostelefonjukon - és ennek az időnek a nagy részét (körülbelül 3,58 órát) a közösségi médi-
ával töltik.14 Ezért, ha a fiatalabb generációkat akarjuk megcélozni, az elérésükhöz a közösségi 
médiaplatformok alapvető jelentőségűek.

Spanyolország - Instagram poszt

12 https://earthweb.com/gen-z-social-media-usage-statistics/
13 A Z generáció az 1997 és 2012 között, míg az Y generáció az 1981 és 1996 között születettek.  
14 https://www.ypulse.com/article/2022/03/10/how-european-gen-z-millennials-describe-their-favorite-social-me-
dia-platforms-in-3-charts/
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4.2.2. A telefonos lelkisegély-szolgálatok közösségi média jelenléte 
A toborzással kapcsolatos rövid felmérésünkben rákérdeztünk a résztvevő szervezetek közösségi 
média jelenlétére, és azt találtuk, hogy minden szervezetnek van Facebook oldala, és a legtöbbjük 
használ legalább még egy további közösségi média platformot, általában az Instagramot és/vagy a 
Twittert. 

Belgium - hirdetések

Bár a telefonos segélyszolgálatok igyekeznek nyitni az új (közösségi) médiaplatformok felé, a fiata-
lok alig használják a Twittert (különösen Európában), és kevésbé használják a Facebookot, mint az 
idősebb generációk, valószínűleg azért, mert jobban kedvelik az (audio) vizuális tartalmakat. Első-
sorban az olyan rövid vizuális tartalmakat kedvelik, mint a YouTube Shorts, Instagram Reels, 
Instagram Stories és főleg a TikTok videók. Sajnos a projekt résztvevők egyike sem említette, hogy 
használja ezeket a média elemeket toborzási kampányaiban.
Bár a résztvevő szervezetek közül sokan készítenek vonzó promóciós anyagokat, például szórólapo-
kat, plakátokat, YouTube-videókat15, Facebook- és Instagram-posztokat vagy felvételeket az új ön-
kéntesek toborzásához; a közösségi médiajelenlét még mindig csupán alkalomszerű a fiatalok által 
leginkább használt médiaplatformokon. Biztató, hogy a legtöbb ország országos és helyi weboldala-
kon online toboroz új kollégákat, és online jelentkezési lapokat használ.

 

15 Videók Franciaországból és Olaszországból: https://banquise-5.wistia.com/medias/0rr6hdzhvm https://www.facebo-
ok.com/telefonoamicopadova/videos/2038018959550384
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4.3. SZAKMAI TÁMOGATÁS 
A YPulse - egy ifjúságkutatással foglalkozó oldal – megállapítása szerint a fiatal felhasználók körül-
belül 80%-a követ legalább egy influenszert. Ezért érdemes lenne több jószolgálati nagyköve-
tet (énekeseket, influenszereket vagy más ismert, sok követővel rendelkező hírességet) alkalmazni, 
akik a telefonos segélyszervezetek üzeneteit el tudják juttatni a fiatalokhoz. Mivel sok művész (pl. 
képzőművész, zenész) nyíltan beszél mentális problémájáról - például öngyilkossági gondolatokról, 
depresszióról, szorongásról - ők még hitelesebb nagykövetek is lehetnének.16

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a megkérdezett szervezetek toborzási kampányaikhoz kérnek-e 
szakmai segítséget. Néhányan ugyan kommunikációs vagy marketingügynökségektől kapnak szak-
mai segítséget, illetve önkéntes támogatást, de a lelkisegély-szolgálatoknak nincsenek fizetett alkal-
mazottai, akiknek a közösségi médiaplatformok életben tartása lenne a feladatuk, legalább heti 4-5 
poszttal.
A fiatalabb generációk (az Y és a Z generáció) a hagyományos média (TV, újság, rádió) helyett sokkal 
inkább a közösségi média csatornáit használják a tájékozódáshoz. Felmérésünk szerint a telefonos 
lelkisegély-szolgálatoknak nincs külön, a fiatalabb generációkra összpontosító toborzási kampánya. 
A marketing szakemberek szerint, egy bizonyos csoport eléréséhez, mindig az adott célközön-
séghez kell igazítani az üzenetet is.17

Tehát a lelkisegély-szolgálatoknak meg kell változtatniuk a Z és az Y generációra összpontosító kom-
munikációs stratégiájukat, ha több fiatalt szeretnének elérni a toborzás során. A TES felmérés azt 
mutatta, hogy a válaszadók egyike sem rendelkezik kifejezetten a fiatalok számára kialakított to-
borzási irányelvekkel. A tagszervezeteknek érdemes lenne más kommunikációs stílusok felé nyitni, 
például rövid videókat készíteni, illetve a Facebook vagy a Twitter helyett a YouTube, a TikTok vagy 
az Instagram használatára összpontosítani.

4.4. HOGYAN LEHET TOBOROZNI?  
4.4.1. A fiatalabb generációk és az önkéntesség
A Galaxy Digital - egy önkéntes menedzsmenttel foglalkozó oldal - szerint a Z generáció bármely más 
korosztálynál nagyobb valószínűséggel végzett már vagy jelenleg is végez önkéntes munkát. Ezen 
fiatalok majdnem fele végzett már önkéntes munkát a múltban és majdnem 25% vallja azt, hogy még 
mindig önkénteskedik.18

Bár vállalnak önkéntes munkát, inkább a mikroönkéntességet részesítik előnyben, úgymint a kö-
zösségi médiában való megosztás és posztolás, az adományozás és a kisebb feladatokban, valamint 
a távmunkában való részvétel, mivel inkább a rugalmas lehetőségeket kedvelik. A lelkisegély-szolgá-
latok számára ezért is jelent kihívást a fiatalok toborzása, hiszen a legtöbb szolgálat 6 és 24 hónap 
közötti képzési ideje túl hosszú a fiataloknak.

16 https://www.researchgate.net/publication/351336295_The_relationship_between_creativity_and_mental_illness_a_
systematic_review 
17 https://rockcontent.com/blog/gen-z-traditional-marketing/ 
18 https://www.galaxydigital.com/blog/gen-z-volunteers
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4.4.2. Fiatalok motiválása  
Egy másik oldal - amely a Z generáció önkéntességgel kapcsolatos szokásaival foglalkozik – megem-
líti, hogy a fiatalok legfontosabb motivációja az önkéntességre a hozzáadott érték, a karrierkész-
ségek növelése, a tanulási lehetőségek, valamint az önbizalomfejlesztés.19  
A segélyvonalak toborzási kampányának alapvető eleme kellene legyen az értékeik hangsúlyozása, 
hiszen a szervezetek támogathatják a fiatalokat személyes fejlődésükben és számos készségük, példá-
ul a kommunikáció vagy az empátia fejlesztésében. Az önkéntesek élettapasztalatot is szerezhetnek, 
úgy érezhetik, hogy szükség van rájuk és képesek változást hozni, arról nem is beszélve, hogy jól 
mutat az önéletrajzukban. 

4.4.3. Közvetlen és közvetett kapcsolatok
A telefonos lelkisegély-szolgálatok toborzási eljárásának sokrétűnek kell lennie.  A közvetlen és köz-
vetett toborzás stílusának és módszerének sokat kell elmondania a szervezetről: a tevékenységéről, 
az imázsáról, a kommunikációs stratégiájáról és szervezeti kultúrájáról is. Ezért nagyon fontos lenne 
egy jól előkészített országos vagy nemzetközi toborzási irányelv megalkotása.

4.5. KÖVETKEZTETÉSEK
A TES felmérésből az is megállapítható, hogy a segélyszolgálatoknak nincs élő, aktív kapcsolatuk a 
fiatalokkal. Az egyetemek, fesztiválok, ifjúsági szervezetek kulcsfontosságú elemei lehetnek a 
fiatal önkéntesek toborzásának. A fiatal generációk elérése céljából érdemes lenne partnerségeket 
kialakítani ezeken a területeken, nem csupán a toborzás érdekében, hanem a szolgálatok rövid üze-
neteinek átadására - például a mentális egészségfejlesztésről – mely alkalmas lehet az érdeklődésük 
felkeltésére is. Így a telefonos lelkisegély-szolgálatok reklámozásával egyben fiatalokat is lehet tobo-
rozni.
 

JAVASLATOK:
-	 Több	és	közvetlenebb	kapcsolat	a	fiatalokkal
-	 Más	közösségi	médiaplatformok	használata	és	a	fiatalok	számára	vonzóbb	kommunikáci-

ós	stílus	kialakítása
-	 Együttműködés	olyan	egyetemekkel	és	intézményekkel,	ahol	lehetőség	van	a	fiatalokkal	

való	kapcsolatépítésre
-	 Komplex	stratégia	a	fiatalok	elérésére	-	szakmai	segítséggel
-	 Ötlet:	A	meghallgatás	világnapja.	Az	IFOTES	és	tagszervezetei	által	népszerűsítendő	egy-

napos	rendezvény	Európa	szerte,	mely	kiemeli	a	meghallgatás	előnyeit	egyéni	és	társa-
dalmi	szinten	-	életkortól	és	körülményektől	függetlenül

19 https://www.volunteerhub.com/blog/engage-generation-z-volunteers/
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5.
IRÁNYMUTATÁS A MINŐSÉGI KÉPZÉSHEZ ÉS ESZKÖZÖK A 

CHAT-ÖNKÉNTESEK SZÁMÁRA

Jelen fejezet a chat-szolgáltatások tapasztalatait és a működő képzési programokat összegzi. 
Az IFOTES tagszervezeteinek komoly múltja van a telefonos önkéntesek képzésében. A képzési prog-
ramok időtartama hosszabb, mint más szervezeteknél, átfogó, több területre kiterjed a kínált szolgál-
tatás minőségének biztosítása érdekében.
A korábbi „EmPoWEring – Oktatási módszerek az érzelmi jóllét támogatásáért” című projektben 6 
készséget azonosítottak: tisztelet, empátia, erőforrások aktiválása, érzelmi egyensúly, aktív hallga-
tás, beszélgetésvezetés. A „MONALiSA – A meghallgatás készségeinek felmérése” című projekt ezen 
tartalmakat fejlesztette tovább, egy webes alkalmazás létrehozásával, mely a meghallgatás készségeit 
teszteli és azok fejlesztésére is kínál gyakorlatokat.

5.1. A KÉPZÉSEK KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSE 
Az IFOTES tagoknak és más segélyszolgálatoknak kiküldött felmérése a következő kérdéseket vizs-
gálta: 
- képzés időtartama 
- képzés módja
- továbbképzések
- önkéntesek megbeszélései 
- képzés tartalmak 
- nehézségek 

Ahogy a 3. fejezetben látható, a 15 válaszadó 66,7%-nak van külön képzése chat-re; a szervezetek 
16,7%-ánál az önkéntesek elsősorban telefonos ügyelők, ezért számukra a chat-képzés rövidebb és 
specifikus. A többi 16,7%-nak nincs speciális chat-képzése. Néhány tagszervezet a chat-képzést a 
szokásos telefonos ügyelői képzésbe integrálta, és a képzés végén az önkéntesek rögtön elkezdhetik 
a chaten keresztül segítést is. 
Egyetlen országban sincs speciális, fiatal önkénteseknek szóló chat-képzés.
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5.1.1. A képzés időtartama 
A válaszadók 20%-a legfeljebb 10 órás képzéssel, 33,3%-a 11 és 30 óra közötti képzésidővel, míg 
46,7%-a több mint 30 órás képzéssel dolgozik a chat ügyelők felkészítésében.

 

5.1.2. Képzés módja
73,3% személyes képzést, a többi 26,7% pedig online képzést használ.

         

 

5.1.3. Továbbképzések
66,7%-nak van a chat önkéntesek számára külön továbbképzése; 26,7%-nak ugyanaz, mint a telefo-
nos ügyelőknek; 6,6%-nál pedig nincs továbbképzés.
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5.1.4. Önkéntesek megbeszélései
A tagszervezetek 66,7%-a szervez a chat önkéntesek számára külön megbeszéléseket, a többi 33,3% 
pedig a telefonos ügyelőkkel együtt tartja ezeket.

         

5.1.5. A chat-képzés tartalma és összetevői
A főbb tartalmak lettek kiemelve, a lista nem teljeskörű
•  Meghallgatás készségei, függetlenül attól, hogy telefonos vagy chates készségről beszélünk: tiszte-

let, empátia, erőforrások aktiválása, érzelmi egyensúly, aktív hallgatás, beszélgetésvezetés.
•  Csoportmunka az elköteleződés és a biztonságos környezet megteremtéséért. 
•  Újraorientációs folyamat fázisai Gerhard Hintenberger Négyszög eljárása nyomán (kezdeti fázis, 

cselekvési fázis, integrációs fázis, újraorientációs fázis).
•  Chaten keresztüli kommunikációs készségek: hogyan kezdjünk vagy fejezzünk be egy beszélge-

tést, hangulatjelek, jelek használata, hogyan fejezzük ki az empátiát írásban, nyitó kérdések, a 
csend kezelése, a fiatalok nyelvének ismerete. 

•  A leggyakoribb problémák és témák: öngyilkosság, szexualitás, magány, zaklatás, erőszak, családi 
problémák, étkezési zavarok stb.

•  Egyéb témák: adatvédelem, egyesületi protokoll, chat szoftverek stb.

5.1.6. Képzés módszertana
A képzés során különböző módszereket alkalmaznak:
• Szerepjáték
• Önkéntesek chatbeszélgetéseinek megismerése, kommentálása
• Valódi chatbeszélgetésekben való részvétel (egyénileg vagy csoportosan), oktató felügyelete mellett
• Gyakorlatok az empátia fejlesztésére vagy a gyakori hibák elkerülésére
• Saját beszélgetés témák átbeszélése biztonságos környezetben
A Függelékben található néhány példa a chat-képzés gyakorlataiból. 

5.1.7. Nehézségek
A chat-képzés fő nehézségei:
• A távoktatás rontja a kapcsolat és kötődés minőségét
• Az önkéntesek kilépnek a képzésből 
• A chat önkéntes figyelmét jelentősen befolyásolja, amikor egyszerre több emberrel is cseveg.
• Meghatározott időkeret hiánya.
• Hiányzik a valós esetek kezeléséhez szükséges gyakorlat. Valós eseteket kell beépíteni a képzésbe.
• A képzések során a haladó önkéntesek elvesztik motivációjukat azokhoz a kezdő önkéntesekhez ké-
pest, akik még soha nem használták a chatet.
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• Az új chat-önkéntesek számára tartott gyakorlati képzések hosszabbak, mint a meglévő telefonos 
ügyelők számára kialakított képzések. Majdnem olyan, mintha új nyelvet tanulnának.
• A chat-szolgáltatások használói fiatalabbak, a lelkisegély-szolgálatok önkéntesei pedig általában idő-
sebbek. Jelentős a generációs szakadék.
• A fiatal önkéntesek toborzása nagy kihívást jelent. 
• A valódi segítségnyújtáshoz hatékony chatelés és ehhez számos készség megléte szükséges. Nem 
egyszerűen csevegni, hanem segítőkésznek is kell lenni.

5.2. AJÁNLÁSOK A CHAT-KÉPZÉSHEZ
Amikor új önkéntesek csatlakoznak egy chat-szolgálathoz, nagyon fontos, hogy mind a meghallgatás 
készségeire, mind az írásbeli kommunikáció sajátosságaira kiterjedjen a képzésük. A chaten keresztüli 
segítő kommunikáció olyan, mintha új nyelvet használnának, meg kell tanulniuk használni azt.
A hatékony képzésnek egyaránt kell tartalmaznia elméleti és gyakorlati témákat is. Kulcsfontosságú, 
hogy az önkéntesek mielőtt valódi beszélgetést folytatnak biztonságos térben gyakorolhassák a chate-
lést. 
A chat-szolgálat önkéntesei közötti csapatmunka ösztönzése érdekében, jó, ha a képzés személyes ok-
tatást is tartalmaz. 
Az alapképzés mellett a folyamatos továbbképzés is fontos; támogatni az önkénteseket munkájuk so-
rán, segíteni nehézségeik kezelését, hibáik javítását és érzelmi támogatást biztosítani nekik.
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6.
AJÁNLÁSOK

Az online segítségnyújtás folyamatosan fejlődik. A kézikönyv utolsó fejezetében a telefonos segély-
szervezetek által működtetett chat szolgáltatásokkal kapcsolatos ötleteket és ajánlásokat gyűjtöttük 
össze, a fiatal önkéntesekre és az ezzel járó kihívásokra összpontosítva. 

6.1. FELKÉSZÜLÉS A CHAT SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSÉRE
Számos TES szolgálat a chat-segítségnyújtásban több éves tapasztalattal rendelkezik.  Az online szol-
gáltatások elindítása előtt szükséges, hogy bizonyos feltételek teljesüljenek: 
•  Előrelátó támogató szervezet: a menedzsment (igazgatók, szolgálatvezetők, alkalmazottak…) se-

gítő hozzáállása elengedhetetlen; tájékoztatás és motiválás terén is. Biztosítani szükséges, hogy a 
chat vonal szupervízióját elég fiatalok végezzék. Ez az idősebb ügyelők számára segít áthidalni a 
digitális szakadékot. A politikai döntéshozók (helyi, regionális, országos szinten) további ösztön-
zést nyújthatnak.  A célközönséggel kapcsolatban álló partneri hálózatot szintén fontos tájékoz-
tatni.

•  Együttműködési kialakítása: a chat-segítésben jártas, tapasztalattal rendelkező lelkisegély-szol-
gálatokkal, segítőkkel, informatikai szakértőkkel, döntéshozókkal, vezetőkkel és csapattagokkal.  
Intézkedési terv elkészítése a személyzet és a jövőbeli chat-önkéntesek képzésére.

•  Idő és megfelelő eszközök biztosítása: időt kell szánni a részletes tervezésre, konzultációra, az 
ötletek bevezetésére, a tanulási folyamatra, valamint a végleges terv kivitelezésére. Meg kell hatá-
rozni a chat szolgáltatás elindítási és fenntartási költségeit, a személyzeti és működési költségek-
kel egyaránt.

•  Megfelelően kialakított munkaterület: meg kell tervezni azt a fizikai teret, ahol a chat-ügyelők 
dolgoznak majd. Világos irányelveket kell megfogalmazni.

•  Érdemes kicsiben kezdeni: jó, ha a chat-szolgáltatás bevezetése fokozatos (heti néhány óra el-
érhetőséggel kezdve). A biztos erőforrások rendelkezésre állása esetén a szolgáltatás bármikor 
bővíthető.  

6.2. KÖZÉPPONTBAN A FIATAL CHAT ÖNKÉNTESEK
A fiatal önkéntesek jelenléte nagyon fontos. A YOUThES (2019) tanulmányból kiderült, hogy a fiatal 
önkéntesek toborzásának legnagyobb akadálya az, hogy viszonylag rövid ideig köteleződnek el a szol-
gálatban. Még, ha csupán egy évig is dolgoznak ügyelőként a fiatalok, akkor is érdemes toborozni és 
képezni őket. A szolgálatoknak szükségük van különböző generációk találkozására és keveredésére.

6.2.1 A fiatal chat önkéntesek jelenlétének előnyei
•  Ismerik a digitális kommunikációt, az informatikai eszközöket és a chat nyelvezetét.
•  Teljesen otthonosan mozognak a fiatalok gondolkodásmódjában és világában, könnyen együtt 

éreznek velük.
•  Fiatalos szemléletmódot képviselnek. Dinamikusak, lelkesek, innovatívok és motiváltak.  Az egész 

csoport megváltozhat, ha fiatalok csatlakoznak. 
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•  A fiatal önkéntesek sokszínűséget hoznak és segítik a generációk közötti együttműködést. Az idő-
sebbekkel való tapasztalatcsere a konfrontációra, fejlődésre és támogatásra nyújt lehetőséget

•  Kapcsolatban állnak más fiatalokkal.

6.2.2. Fiatal chat önkéntesek alkalmazásának nehézségei
•  A fiatalok élettapasztalat híján aggódnak, hogy képesek-e kezelni bizonyos témákat.
•  A telefonos ügyelői képzések jelentős időbeli elkötelezettséget igényelnek. Hogyan lehetne gyor-

sabban képezni fiatal önkénteseket a minőség veszélyeztetése nélkül?

6.2.3. Hogyan lehetne a chat önkéntességet több fiatal számára vonzóvá tenni?
•  Jó gyakorlatok alkalmazása a fiatalok eléréséhez: az iskolákkal és egyetemekkel való együttműkö-

dés, tanfolyamok, képzések és műhelymunkák felajánlása. 
•  Erős csoportidentitás kialakítása (jó kapcsolat az önkéntesek között) informális és képzési prog-

ramokon keresztül. Lehetőséget kell biztosítani az egymással és a gyakorlott önkéntesekkel való 
kapcsolattartásra.

•  Nyitott, befogadó légkör megteremtése és fenntartása, ahol minden elmondható és megosztható. 
Lehetőséget kell adni arra, hogy az önkéntesek aktívan részt vegyenek strukturális és szervezeti 
megbeszéléseken. 

•  Minőségi képzés hangsúlyozása, olyan készségfejlesztő képzési lehetőségek biztosítása, melyet a 
fiatal önkéntesek személyes és szakmai téren is kamatoztathatnak.  Oklevelek felajánlása, melye-
ket az önéletrajzukba is beírhatnak.

•  Rugalmas és csökkentett időbeli elkötelezettség biztosítása (például rövidebb műszakok). 
•  “Másoknak segíteni jó” mottó hangsúlyozása, és hogy a másokon segítés javára válik magának a 

segítőnek is. 
•  Biztosítani azt, hogy az önkéntesek érezzék, hogy a munkájuk értékes és megbecsült.
•  Fontos a szervezet jó hírének fenntartása, mely által a fiatalok is szívesebben csatlakoznak.

6.3. FIATAL ÖNKÉNTESEK TOBORZÁSA
Jól kidolgozott kommunikációs stratégia használata:
•  A fiatal önkéntesek toborzása egy átfogó kommunikációs stratégia fontos része. Jelenleg a te-

lefonos lelkisegély-szolgálatoknak nincs fiatalabb generációkra összpontosító speciális toborzási 
kampánya. Amit érdemes felülvizsgálni: egyes segélyszolgálatoknál az önkéntesség korhatára 21 
év. Az online chat-szolgáltatást a fiatalabb célközönség használja. A kortársak közötti segítség-
nyújtás céljából érdemes lenne 21 év alatti önkénteseket toborozni.

•  Több közvetlen kapcsolatra van szükség a fiatalokkal. Hogyan és hol érhetik el őket a TES szerve-
zetek? Az iskolákkal, egyetemekkel és főiskolákkal való együttműködés lehetővé teszi a fiatalokkal 
való kapcsolat kialakítását. Például: a fiatal pszichológusjelöltek, szociális munkások stb. számára 
nyújtott meghallgatói képzésért cserébe elköteleződnek 1 évre önkéntes ügyelőnek. Érdemes rö-
vid és hosszú távú szakmai gyakorlatokat kialakítani, ahol a fiatalok új készségeiket használhatják 
és fejleszthetik.

•  Érdemes a fiatalok által gyakran látogatott közösségi médiafelületeket használni, a kommunikáci-
ós stílust és az üzeneteket a célközönséghez hangolni. Figyelembe véve, hogy a fiatalabb közönség 
nem egyforma. A fiatalok identitása olyan változatos, mint amilyen sokszínűek az emberek. A 
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különböző csatornákon használt kommunikáció nyelvezete legyen sokszínű és körültekintő.
•  Sok fiatal követ influenszereket. Vannak olyan influenszerek, akik a szolgálatok nagykövetei lehet-

nek, és segíthetnek az üzenetünk terjesztésében? A közösségi médiavállalatoknak fizetett reklá-
mok helyett előnyösebb, ha a szervezet közvetlenül fizet fiatal, népszerű influenszereknek, akik a 
mentálhigiéné fontosságáról beszélnek.

•  Manapság amikor a fiatalok a megélhetési gondokkal küzdenek, a költségtérítés vagy juttatás 
nyújtása is sokat számíthat a fiatalabb önkéntesek toborzásában.

•  Mind a közvetlen, mind a közvetett toborzás fontos. A telefonos lelkisegély-szolgálatok tevékeny-
ségeiről és céljairól szóló gyakorlati információk átadása ugyanolyan fontos, mint például az ér-
deklődést, kíváncsiságot felkeltő mentális jóllétet népszerűsítő rövid hirdetések terjesztése.  

•  Biztosítani kell, hogy a kulcsfontosságú üzenetek összhangban legyenek a fiatalokat önkéntesség-
re motiváló tartalmakkal: a személyes fejlődés, az önéletrajzba is beilleszthető tapasztalatok, a 
változtatás lehetősége és hogy szükség van rájuk.

6.4. A CHAT ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSÉNEK FONTOS KÉRDÉSEI

6.4.1. Az írásbeli kommunikáció speciális készségeket igényel
A chates segítő hozzáállása ugyanolyan, mint a telefonosoké, de a csatorna egyedisége kapcsán a chat 
néhány nagyon speciális készséget igényel. Az önkéntesek számára ez olyan, mintha egy teljesen új 
nyelvet kellene megtanulni.  Meg kell tanulniuk az írást és az olvasást a képernyőn, csak úgy, mint a 
hívóval való kapcsolatteremtés fontosságát. A chat-etikett a jó modorra és a chat-en belüli konvenci-
ók tiszteletben tartására tanít.
A chat-önkéntesek képzésénél különös hangsúlyt kap az empátia írásbeli kifejezésének megtanulása. 
A chat egyedi tulajdonságai miatt (limitált kommunikációs csatorna, kontextusból való kiragadás) 
ugyanis kulcsfontosságú, hogy az empátiát egyértelműen szavakba tudjuk önteni, hogy elkerüljük 
a hűvösség, távolságtartás látszatát. A stabil chat-együttműködés kialakításához írásban is rá kell 
hangolódni a hívóra.

6.4.2. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni
A megfelelő képzés tartalmaz elméletet, de mindenekelőtt sok gyakorlatot, példákat és gyakorlati 
feladatokat is.  Fontos, hogy az új chat-önkéntesek biztonságos környezetben gyakorolhassanak, mi-
előtt valódi hívóknak kezdenek segíteni. A gondos szupervízió, az egymással és a gyakorlott chat-ön-
kéntesekkel való eszmecsere hasznos és tanulságos.  A chat-szolgálat önkéntesei közötti csapatmun-
ka ösztönzése érdekében jó, ha a képzés személyes képzési napokat is tartalmaz.
Az alapképzés mellett fontos a folyamatos továbbképzés, az önkéntesek támogatása a munkájuk során 
a, a nehézségeik kezelése, a hibák kijavítása és az érzelmi támogatásuk. Ajánlott, hogy a chat-ügyelet 
során legyen olyan háttértámogatás, akit az önkéntesek azonnal felhívhatnak, ha nehéz helyzetbe 
kerülnek. Az a tudat, hogy nem kell egyedül megbirkózniuk egy nehéz beszélgetéssel, komoly támo-
gatás a chat önkénteseinek.

6.4.3. A meghallgatás és a megértés oktatása 
A tapasztalatok szerint bizonyos témák gyakran jelennek meg a chat segélyvonalakon úgy, mint ön-
gyilkosság, önkárosító magatartás, szexuális visszaélés, étkezési zavarok, zaklatás. A cél nem az, hogy 
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a chat önkéntesek ezen témák szakértői legyenek, hanem hogy segítséget kapjanak abban, hogy ár-
nyaltan és értő figyelemmel tudjanak minden lehetőséget felhasználni és jó párbeszédet alakítsanak 
ki a hívóval.
A chat-képzés sikeréhez hozzájárulhat, hogy a chat-önkéntességre készülők részletes információkat 
kapjanak arra vonatkozóan, hogy a fiatalok milyen környezetben nőnek fel manapság, milyen a gon-
dolkodásmódjuk, hogyan látják a körülöttük lévő világot és miben különböznek a felnőttektől.
A fiatal chatelőkkel való kapcsolatteremtés kulcsa az önkéntes nyitottsága, illetve annak megtanulá-
sa, hogyan alakítson ki megfelelő hozzáállást, ami elősegíti a párbeszédet. Az ilyen közegben szerzett 
tapasztalat és fejlődés gazdagítja mindazokat, akik részt vesznek chat-segítségben.

6.5.  EGYÉB NEHÉZSÉGEK
6.5.1. Mennyire alakítható rugalmasan az elköteleződés az önkéntes 
munkában?
Hogyan lehet megfelelni annak az igénynek, hogy rugalmasabbá és vonzóbbá váljon az önkéntesek 
elköteleződése, anélkül, hogy a segítségnyújtás minősége csorbát szenvedne?   
Lehetne-e a képzés rövidebb, esetleg házi feladatokkal, nagyobb felügyelettel és intenzívebb szuper-
vízióval? Lehetnek-e rövidebbek a műszakok, lehetséges-e kevesebb műszak vállalása, dolgozhat-
nak-e az emberek többet otthonról az önkéntesek közötti támogató kapcsolat biztosításával? Nem 
cél, hogy „magányos ügyelők és csetelők” legyenek a szolgálatokban. Lehetséges-e a szolgálatban 
egyfajta egyénre szabott munkamódszert kialakítani?  Lehet-e például mentesíteni a diákokat vizs-
gaidőszakokban és szünetekben? Meddig lehet elmenni az elköteleződés rugalmassá tételében?

6.5.2. Hogyan lehetne a fiatalokat jobban elérni? 
A lelkisegély szolgálatok önkéntesei anonimek. A hívók számára alacsony küszöbű ellátást bizton-
sít.  Az anonimitás számukra diszkréciót, titoktartást és biztonságot jelent. Az anonimitás szigorú 
szabálya azonban azt is jelenti, hogy az önkéntesek nem fedik fel a környezetük előtt sem, hogy ők 
önkéntes ügyelők. Olaszországban az anonimitást másképp értelmezik: az önkéntes az ügyeleti idő 
alatt 100%-ban köteles névtelen maradni, viszont az önkéntes munkán kívül nem. Ennek a hozzáál-
lásnak komoly előnye, hogy így a fiatal önkéntesek más fiataloknak is mesélhetnek a munkájukról. Az 
önkéntesek a legjobb nagykövetek, akik inspirálhatják és ösztönözhetik a többi fiatalt a szolgálathoz 
való csatlakozásra.

6.5.3. Megoszthatók-e a chat-képzések jó gyakorlatai?
A telefonos segélyszolgálatok komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek a chat-képzésben. Vajon 
megosztható-e egymással mindez a szaktudás és jó gyakorlat? Látható, hogy az országokon belül ez 
a tapasztalatcsere már most is működik a szolgálatok között; szeretnénk ösztönözni az országhatáro-
kon átívelő együttműködést is.

6.5.4. Hogyan támogatható az önkéntesek közötti kötődés?
A fiatalok számára a segélyszolgálatnál végzett önkéntes munka fő motivációja egyrészt az az érzés, 
hogy képesek másoknak adni, változtatni helyzeteken és hogy ehhez közben szaktudást is szereznek; 
másrészt pedig az, hogy sok mindent kapnak, ami a magánéletükben is hasznosítható. Az önkéntesek 
közötti jó kapcsolat pedig hab a tortán. Ezt a jó kapcsolatot különböző tényezők kombinációjával le-
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het elérni: egy jó ügy érdekében végzett közös munka, inspiráló eszmecserék a stábokon, informális 
kapcsolatok kialakítása. A fiatalok kedvelik a számukra kialakított egyfajta „ifjúsági tagozatokat”. Ez 
kialakítható egy stábon belül, de akár stábok között is.

6.5.5. Hogyan lehet a meghallgatás készségeinek fontosságát hangsúlyozni a 
társadalom széles rétegeiben, különösen a fiatalok között?
A telefonos segélyszolgálatok önkénteseiket a meghallgatásra, az empátiára, az elfogadásra, a nyi-
tottságra, a tiszteletre, a szolidaritásra, a felelősségvállalásra képezik... Az önkéntesek a képzésből 
számtalan előnyhöz jutnak melyet személyes, szakmai és társadalmi életükben is felhasználhatnak. 
Elkötelezetten dolgozó állampolgárokká válnak, megtanulják, hogy a beszélgetés igen is segíthet, és 
hogy a meghallgatásnak komoly hatása van.
Érdemes megfontolni az olyan könnyen hozzáférhető lehetőségeket is, mint a fiatalok által gyakran 
látogatott helyeken megjelenített vizuális tartalmak használata vagy a közösségi médiában közzétett 
tippek és példák a jó meghallgatói készségek fontosságáról.
A fiatalok érzékenyítését elősegítené a meghallgatói készségekkel kapcsolatos rövid képzések, mű-
helymunkák szervezése iskolákban, főiskolákon és egyetemeken. További motivációt jelenthetne a 
képzésen megszerzett eredményekről és gyakorlatokról kiállított oklevél. A fiatal felnőttek ilyen kész-
ségeket fejlesztő képzése hozzájárul a társadalom egészének fejlődéséhez. Az ilyen típusú worksho-
pok által a fiatalok szolidaritását és embertársaik iránti nagyobb felelősségvállalását is növelni lehet. 

Hivatkozások:
- IFOTES weboldal: www.ifotes.org
- Webinar onlinehulp en blended hulp. SOM - juni 2021. SAM, steunpunt Mens en Samenleving 

https://peepl-prd-media.s3.eu-central-1.amazonaws.com/773/documents/18899/3054db24-
093c-4f6b-ace1-a58007ec3a10/2021-06-22_Webinar_Online_hulpverlening.pdf

- YOUThES - Recruiting young volunteers for crisis help-lines, 2019
 https://www.ifotes.org/en/projects-and-congresses/projects/youthes-
- Digital loneliness, digital relationships. Prof. Luca Chittaro. Ifotes Congress, Udine 2019
 https://www.youtube.com/watch?v=nXfJ-hIGtPA
- Project Report: Strategy recommendations for Kirkens-SOS in Norway (2021)
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2. fejezet függelék

2021-es adatok

A lelkisegély vonalak hívásainak fő problémái 

A chat beszélgetésekben megjelenő problémák 

A telefonos lelkisegély-szolgálatok hívásaiban megjelenő problémák 
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Nemek aránya chat hívók/ügyelők 

Nemek aránya telefonos hívók/ügyelők 
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Kor szerinti arány chat hívók/ügyelők

 

Kor szerinti arány telefonos hívók/ügyelők
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4. fejezet függelék 

Különböző típusú reklámanyagok: 

Szórólapok, brosúrák - SOS Amitié, Franciaország: 

Közösségi média hirdetések: (forrás: Tele-Onthaal, Belgium): 

Videó, SOS Amitié Franciaország: https://banquise-5.wistia.com/medias/0rr6hdzhvm  (2022.01.11.)
Indirekt reklám, LESZ Magyarország: https://www.youtube.com/watch?v=utTYRXIkPFY&ab_chan-
nel=T.Danny  (2022.01.11.)
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5. fejezet függelék 

A chat képzés gyakorlati példái 
A Tele-Onthaal (Belgium) szíves hozzájárulásával. 

1. gyakorlat. Fedezd fel a hibákat
Milyen tipikus kezdő hibákon csúszik el ez a chatbeszélgetés?

Hívó: hello
Ügyelő: hello
Hívó: kérdezhetek valamit?
Ügyelő: igen, persze
Hívó: Kezdek megőrülni. Állandóan veszekszünk
Ügyelő: Megértem, hogy kicsit feldúlt amiatt mert… 
Hívó: és most meg is üt
Ügyelő: gyakran vitáznak
Ügyelő: valaki megütötte? 
Hívó: Igen, a barátom túllőtt a célon. El akarok húzni innen :(
Talán tapasztaltad már ezen hibák némelyikét. Vagy akár olyanokat is találsz ezek között, melyekről 
nem is tudtál. Van esetleg olyan példa mely nincs rajta a listán? Ha igen, add hozzá a listához. Ha 
bármi kérdésed van, tedd fel nyugodtan.
    • hűvös üdvözlési mód
    • túl gyors értelmezés
    • figyelmen kívül hagyja az átélt élményt és a hívó hangulatjeleit 
    • a kifejezett érzelem lebecsülése 
    • túl korai reflexió 
    • túl gyors vagy lassú reakció, a hívó fél gépelési sebességének figyelmen kívül hagyása

2. gyakorlat. Jelek = írott intonáció
Avatkozz be és változtass.
A következő beszélgetésrészletben a hívó fél számos írásjelet használ. Mit jelentenek ezek a jelek? 
Mit csinál az önkéntes ezekkel a jelekkel? Te mit tennél? Avatkozz be a chatbeszélgetésbe egy általad 
választott résznél. Kezd a hívó utolsó mondatával, majd jegyezd fel a beavatkozást. 

Becenév: BYExF*CKxWORLD

Ügyelő: Üdv a chatben 
BYExF*CKxWORLD: Hali
Ügyelő: mi hozta ide ma este?
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BYExF*CKxWORLD: Hát, NEKEM MINDENBŐL ELEGEEEEEEEM VAAAAAN!! :( EL AKAROK 
MEEENNNIII!  ANNYIRA ELEGEM VAN A FOLYTONOS SÍRÁSBÓL! UTÁLOK MINDENKIT! ÉS 
MINDENKI UTÁL ENGEM! EL AKAROK TŰNNI!
Ügyelő: Ez úgy tűnik igen komoly és súlyos!! 
Ügyelő: mintha mindjárt felrobbanna 
BYExF*CKxWORLD: AAARRRGGGHHH! UTÁÁÁÁÁLOK MINDENT ÉS MINDENKIT!
BYExF*CKxWORLD: Nem tudom mi van velem 
BYExF*CKxWORLD: Szörnyen érzem magam :(
Ügyelő: annyi minden van, hogy nem is tudja hova forduljon 
BYExF*CKxWORLD: :’(
Ügyelő: úgy érzi tele van utááááááálattal 
Ügyelő: van más is?
BYExF*CKxWORLD: Nem tudom!
BYExF*CKxWORLD: Nem tudok már semmit!
BYExF*CKxWORLD: Annyira elegem van mindenből!
Ügyelő: már azt sem tudja, hogy mit érez

3. gyakorlat. Kihívás: az empátia kifejezése szavakkal!
A chatbeszélgetések során fontos, hogy az érzések, érintettség vagy együttérzés mielőbb kifejezésre 
jusson. Ez nélkülözhetetlen a kapcsolat létrejöttéhez. A chatben ezt írott szavak által kell kivitelezni. 
Hiszen a hívó fél nem hallja a segítő hangját és nem tudja érzékelni az együttérzését sem ebben a 
nonverbális formában.
Az empátiás készségedre itt nagy szükség van.  Itt az idő egy kis ismétlésre és gyakorlásra!  Mi is az 
az empátia? 
- A hívó világának átélése, megpróbálni elképzelni, hogy a hívó mit gondol, mit él át, mit érez 
- Szavakba önteni az érzéseit, véleményét, kívánságait, gondolatait
- Visszatükrözni ezeket neki

Például hangolódni lehet kérdéseken keresztül:
Hívó: “Uhh, annyi mindent kell tennem idős, rászoruló szüleimért, azt sem tudom, hol kezdjem…”
Ügyelő: “Nagyon szeretne gondoskodni a szüleiről, de úgy érzi, hogy ez túl sok?”
Ügyelő: “Úgy érzi, hogy ez kezd túl sok lenni?”

Például visszajelzésekkel: 
Hívó: “Annyira elegem van ebből:’-(“
Ügyelő “Látom, hogy el is szomorítja...”

Parafrázisok? Igen, mindenképpen!
De vigyázni kell, nehogy a hívó szavait papagájként ismételjük.
Akárcsak egy telefonbeszélgetésnél, ez is meglehetősen furának tűnik. Chatben ez még inkább taszító, 
mintha egy számítógép lenne a beszélgetőpartner.  Egy nehéz vagy jelentőséggel bíró szót azonban 
meg lehet ismételni. 
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Írj együttérző választ az alábbi kitalált állításokra
C: „Pénteken vissza kell mennem a kórházba ellenőrzésre és már nagyon várom.”
C: „A kollégám egy görény. Nem érzem jól magam.”
C: „Nem tudom, mi baj velem, de nem vagyok már boldog a házasságomban.”
C: „Anyám mindig azt kérdezi, miért nem látogatom meg gyakrabban.”
C: „Amúgy hány éves vagy? Olyan lazán beszélsz.”
C: „Eső, hó, olvadó hó, szél és hideg... milyen rohadt ország ez!”

4. gyakorlat. Az értelmezés elengedése.
Ebben bizony nagyot lehet tévedni!

Lássuk, milyen kép jut spontán eszünkbe a következő mondatokról.
    1. Minden mondat után írd le spontán elképzelésed (nem, életkor, hangulat, ...). Hogyan reagálnál? 
Fogalmazz meg (együttérző) választ.
C: “Elegem van mindenből... Véget vetek ennek.”
C: “Egy évvel ezelőtt súlyos balesetem volt. Szerencsére élve megúsztam. Örülök, hogy túléltem, de 
még mindig szenvedek attól, ami történt és mintha senki sem értené meg.”
C: “Anyám állandóan panaszkodik. Mindent véleményez, szerinte semmit sem csinálok jól.”

5. gyakorlat: Nyelvezet típusai
A három hívásrészletben látható, hogy különböző típusú nyelvezetet használnak.
- A túl kötetlen nyelvezet, vagy csevegőstílus használatával túlzottan közel kerülhet a segítő a hívó 
félhez.
- A túl hivatalos nyelvhasználat, például túlzottan szabályos nyelvezet vagy egyes nyelvekben („u” a 
hollandban, „vous” a franciában) az „Ön” magázódó szó használata túlzott távolságot teremt a hívó 
és segítő között. 
- A beszélt nyelv írásbeli formájának használatával viszont kifejezheti a hívó fél iránti elköteleződést, 
egyben megfelelő távolságot is tartva.

Próbáld ki a különböző stílusokat ebben a gyakorlatban.  Az egyes mondatokra először nagyon infor-
málisan, vagy “csevegő” stílusban válaszolj (TO1).  Majd próbálj meg formálisan, nagyon hivatalosan 
válaszolni (TO2). Végül válaszolj elkötelezetten, a beszélt nyelv írott formájában (TO3).

C: „Még mindig szeretem a barátomat, de ez már nem működik.”
C: „igen, de ha a hülye bíróság mond valamit, akkor biztosan bajban vagyunk.”
C: „GRR, az a szemét tanár, mindig valami baja van velem GRRR”
C: „B*meg, Nem bírom tovább az otthoni nyafogást”
C: „Kösz, hogy hagyta, hogy kicsit kiszellőztessem a fejem, tényleg jobban érzem magam”
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6. gyakorlat: Tempó és lasszók
Lasszó: amikor több rövid üzenetet küldünk egymás után ugyanannak a személynek.  A lasszó állhat 
teljes, befejezett mondatok láncolatából vagy felépülhet ugyanannak a mondatnak a részeiből.
A hosszú üzeneteket nehéz elolvasni.  Hosszú üzenet gépelésekor a hívó félnek is sokáig kell várnia, 
amíg el tudja azt olvasni.  Ez ronthatja a hívóval való kapcsolatot.  Ennek megelőzésére érdemes in-
kább szövegrészleteket (lasszókat) használni.   A hívó fél rögtön láthatja az üzenetet, és nem kell túl 
sokat várnia.
Oszd fel a szöveget lasszókra.  Olvasd el a szituáció lényegét, és képzeld magad a hívó helyébe.  Ezután 
olvasd el az ügyelő üzenetét is.  Hogyan „fogadnád” az üzenetet a hívó helyében?  Fel tudnád osztani 
az ügyelő üzenetét lasszókra?
Helyzet leírás: a hívó egy fiatal nő, aki párkapcsolati erőszakkal kapcsolatban kér segítséget. Nem bírja 
tovább a helyzettel járó feszültséget, közben próbál kitartani a gyerekei mellett és a munkahelyén, de 
nem igazán sikerül, nem képes jelezni a környezetének, hogy kezd összeomlani. Egy adott ponton az 
ügyelő összefoglal és magyaráz.
Ügyelő: „Úgy látom, hogy nagy felelősséget vállal azzal, hogy megpróbálja magát erősnek mutat-
ni, amikor épp összeomlik. Egy ideig lehet egyedül küzdeni, de mi van, ha nem bírja már tovább? 
Gondolt már arra, hogy mit tud vagy akar tenni abban a pillanatban, amikor már tényleg nem bírja 
tovább?”
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Telefono Amico Italia: Monica Petra, Giada Fratantonio (Olaszország)

SOS Amitié France: Catherine Krebs, Elisabeth Hoffmann (Franciaország)

LESZ: Brandisz Éva, Szente Réka (Magyarország)

ASITES: Samikannu Peter Jeganatha Pillai, Celia Castro (Spanyolország)

ARTESS: Diana Rucli, Elena Misdariis, Giorgia Pontoni (Olaszország)

Tele-Onthaaldiensten: Mit Van Paesschen, Julia Lieske (Belgium)

Országok,	ahol	IFOTES	tagszervezetek	telefonos	segélyszolgálatokat	működtetnek,	a	projekt	terjesztői:
Ausztria
Telefonseelsorge http://www.telefonseelsorge.at/ 
Belgium
Fédération des Centres de Télé-Accueil de Belgique http://www.tele-accueil.be/
Federatie van Tele-Onthaaldiensten http://www.tele-onthaal.be/
Telefonhilfe - Anonyme Lebenshilfe http://www.telefonhilfe.be/
Cseh Köztársaság
Modrá linka http://www.modralinka.cz/ ; Linka Seniorů https://www.elpida.cz/linka-senioru
Dánia
Startlinjen http://www.startlinjen.dk/
Finnország
Kirkon keskusteluapua https://www.kirkonkeskusteluapua.fi/
Franciaország
SOS Amitié http://www.sos-amitie.com/
Németország 
Telefonseelsorge http://www.telefonseelsorge.de/ ; Muslimisches SeelsorgeTelefon http://www.mutes.de/
Magyarország
LESZ https://sos116-123.hu/
Izrael
ERAN http://www.eran.org.il/
Olaszország
Telefono Amico Italia: www.telefonoamico.it
Lettország
SKALBES http://www.skalbes.lv/en/
Luxembourg
SOS Détresse http://www.454545.lu/en
Norvégia
Kirkens SOS I Norge http://www.kirkens-sos.no/
Peru
La Voz Amiga http://www.lavozamigaperu.org/ 
Portugália
SOS Voz Amiga http://www.sosvozamiga.org/
Szingapúr
Samaritans of Singapore https://www.sos.org.sg/
Szlovénia
Association of Slovenian TES http://www.telefon-samarijan.si/
Spanyolország
Teléfono de la Esperanza http://www.telefonodelaesperanza.org/
Svédország
Priest on call - Church of Sweden https://www.svenskakyrkan.se/fa-hjalp
Svájc
Die Dargebotene Hand https://www.143.ch/
Ukrajna
Hotline Stavropyghion http://www.dovira-1558.lviv.ua/Hotline Stavropyghion http://www.dovira-1558.lviv.ua/ 
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This manual was published in February 2023

Further information

IFOTES  
www.ifotes.org

Contacts: 

IFOTES Europe e. V., Hagen, Germany
europe@ifotes.org

IFOTES, Zurich, Switzerland
info@ifotes.org






