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Hospice-palliatív ellátásban tevékenykedQ  
önkéntesek motivációinak vizsgálata  
a Dél-Dunántúl régióban

E tanulmány az önkéntesség fogalmának meghatározása után bemutatja az önkéntesek le-
hetséges tevékenységi köreit a hospice-palliatív ellátásban, majd rátér a vizsgálat bemuta-
tására. A kutatás során 10 hospice önkéntes motivációit vetettem össze Clary és munkatár-
sai (1998) vizsgálati eredményeivel, amelynek alanyai szintén hospice önkéntesek voltak.

A hazai önkéntesség fejlesztését tekintve elengedhetetlen a motivációk széleskör_ is-
merete, amely a szervezetek számára alapvetQ irányvonalakat határoz meg az önkéntesek 
toborzása és hosszú távú foglalkoztatásának sikeressége szempontjából.

(Az önkéntesség meghatározása) Az önkéntesség egy olyan társadalmi cselekvés, amely-
ben az egyének külön-külön és együttes erQvel is megpróbálják orvosolni a társadalom 
diszfunkcionális m_ködésébQl eredQ hatásokat. Lényeges, hogy ez a cselekvés ne csak 
az egyén számára legyen jelentQs, hanem a közösségek és a társadalom javára is váljék 
(Snyder� Omoto, 2008).

Az önkéntesség a társadalom tagjai által önkéntesen végzett, szolidaritáson alapuló, 
térítésmentes tevékenység, amely révén a társadalmi erQforrások mozgósíthatóvá válnak. 
Az önkéntesség számtalan formáját különböztethetjük meg, a továbbiakban a közérdek_ 
önkéntes tevékenység vizsgálatára vállalkoztam.

A közérdek_ önkéntes tevékenységrQl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény hívta életre ezt 
a kifejezést1, ezzel új jogviszonyt hozva létre� továbbá megvalósult az önkéntes tevékeny-
ségeket koordináló intézményhálózat.

Az Európai Tanács 2009-ben úgy határozott, hogy 2011-et az Önkéntesség Európai Évévé 
nyilvánítja. Az Unió dokumentuma az önkéntességet általános értelemben kezeli, annak je-
lentQsége került a középpontba: „Az önkéntesség egy olyan nem formális tapasztalatot foglal 
magában, amely mind a professzionális képességek, mind a kompetenciák és képességek fej-
lQdését, fejlesztését, valamint az aktív civil részvételt elQsegíti. A különbözQ életkorú emberek 
által végzett önkéntesség döntQ szerepet játszik a demokrácia fejlQdésében, amely az Európai 
Unió alapvetQ elve, és jelentQsen hozzájárul a humán erQforrások fejlQdéséhez és a társadalmi 
kohézió erQsítéséhez.” (COM 254 final, 2009:7� idézi: Bartal� Saródy, 2010:25)

(Az önkéntesek lehetséges tevékenységei a hospice-palliatív ellátásban) A hospice sú-
lyos betegségük végstádiumában lévQ, elsQsorban daganatos betegek humánus, komplex 
ellátását jelenti multidiszciplináris munkacsoport segítségével. A hospice ellátás célja a 
betegek életminQségének a javítása, testi és lelki szenvedéseik enyhítése fizikai és szel-
lemi aktivitásuk támogatásával. Továbbá segítik a hozzátartozókat a betegség terheinek 
viselésében és a gyász idQszakában.2

A palliatív ellátás a WHO 2002-es hivatalos definíciója szerint:
„A palliatív ellátás olyan megközelítés, amely az életet megrövidítQ betegség kísérQ 

problémáitól szenvedQ páciens és családja életminQségét javítja azáltal, hogy megelQzi 
és csillapítja a szenvedést a fájdalom, a fizikai, pszichoszociális és spirituális problémák 
meghatározásával, kifogástalan értékelésével és kezelésével. A palliatív gondozás:
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• csillapítja a fájdalmat és az egyéb kínzó tüneteket
• az életet és a halált normális folyamatnak tartja
• nem tesz semmit a halál megrövidítése és meghosszabbítása érdekében
• integrálja a betegellátásba a pszichológiai és spirituális tényezQket
• támogató rendszert kínál, hogy a beteg a lehetQ legaktívabban élhessen a halálig
• támogató rendszert kínál a család számára a betegség ideje alatt és a gyász idQ-

szakában
• team-munkát alkalmaz, amely a beteg és családja szükségleteire irányul, beleértve 

a gyásztanácsadást, ha az javasolt
• kiemeli az életminQséget, és ugyanakkor pozitívan viszonyul a betegség folyamatához
• alkalmazható a betegség korai stádiumában, az életet meghosszabbító terápiákkal 

– mint a kemoterápia és radioterápia – együtt, és magában foglalja azokat a szük-
séges vizsgálatokat is, amelyek szükségesek a kínzó klinikai komplikációk jobb 
megértéséhez és kezeléséhez.”3

Az Európa Tanács 2003-as, 24. számú ajánlásában, a palliatív szakellátás személyzeti 
követelményeinek felsorolásában a kiképzett önkéntesek is megjelennek. A hazai jogi 
szabályozás is rendelkezik a hospice team összetételérQl [60/2003. (X.20.) ESZCSM 
rendelet 2. sz. melléklet� 1/2012. (V.31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet], mely elQírja a 
multidiszciplináris team meglétét, amelynek tagjai között az önkéntesek is szerepelnek. 
Ugyanez a jogszabály a hospice tanfolyami végzettséget is elrendeli minden munkatárs – 
így az önkéntesek – számára is.

A hospice-palliatív ellátásban önkéntes segítQi tevékenységet vállalók számára szük-
séges a hospice filozófiájának elsajátítása, elengedhetetlen az önkéntesek számára szer-
vezett képzéseken való részvétel és a hospice team tagjaival való szoros együttm_ködés.

Az önkéntesek számára a siker itt átértékelQdik, hiszen a beteg nem épül fel többé, a cél 
az élet utolsó szakaszának a megkönnyítése. Az önkéntes segítQk gyakran találkozhatnak 
a halál, az elmúlás, a veszteség élményével (Charles, 2007). Az életvégi ellátás folyama-
tában lelkierQt sugárzó, empatikus személyek munkája szükséges, akik kellQ önismerettel 
rendelkeznek és feldolgozták, illetve képesek feldolgozni saját veszteségélményeiket. Az 
önkéntes tevékenységével támogathatja a beteget, a családot és az Qt foglalkoztató szer-
vezetet egyaránt (Európa Tanács ajánlása, 2003).

Hatékony alkalmazásuk bQvíti a beteg és a hozzátartozók számára biztosítható szol-
gáltatások körét, továbbá az adott szolgáltatással való elégedettséget, mind az ellátottak, 
mind a hozzátartozóik körében (Hotchkiss és mtsai, 2014).

Az önkéntesek toborzása, felkészítése, a gondozó csoportban betöltött szerepük tisz-
tázása, és az esetmegbeszélések szervezése az önkéntes-koordinátor feladatai közé tar-
toznak. A felkészítés során szükséges hangsúlyt fektetni az igények felmérésére, hogy az 
önkéntes személyiségének, vágyainak és képességeinek megfelelQ tevékenységet tudjon 
ellátni. A titoktartási és etikai nyilatkozat megismerése és elfogadása, továbbá annak 
írásban történQ rögzítése is a felkészítés része, egyúttal elQnyös, ha ez a dokumentum a 
bizalmas információk megtartásán túl alapvetQ irányvonalakat határoz meg a betegekkel 
való bánásmóddal kapcsolatban. Az önkéntes-koordinátor további feladatai az önkéntesek 
motivációjának elQhívása és fenntartása, a tevékenységük ellenQrzése, a felmerülQ konf-
liktushelyzetek kezelése, a tájékoztatás a közérdek_ dolgokról, a képzések, a közösségi 
programok szervezése számukra. Például az önkéntes találkozók jó alkalmat teremthetnek 
tapasztalataik megosztásához. Elengedhetetlen a velük való folyamatos kapcsolattartás 
és az egyéni szupervízió biztosítása. Az önkéntesek betanításán és munkájuk nyomon 
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követésén túl az egészségügyi dolgozókkal való pozitív légkör elQsegítésére is szüksé-
ges figyelnie a koordinátornak, hisz az önkéntesek a multidiszciplináris team tagjaiként 
részt vesznek az ellátásban. Annak ellenére, hogy kötetlenebb keretek között dolgoznak, 
lényeges, hogy a tevékenységük jól átlátható, kellQen szervezett és kiszámítható legyen 
(Finkelstein, 2008� Meggyes� Murányi, 2010).

Más lehet a feladatköre egy otthonápolásban és a kórházban tevékenykedQ önkéntes-
nek. A beteg otthonában elQtérbe kerülnek a mindennapi rutin feladatok, mint például az 
étel elkészítése vagy megmelegítése, a mosogatás, a bevásárlás, továbbá az alapápolási 
tevékenységek és a mobilizálás. Segíthet a beteg ügyeinek intézésében, kérvények meg-érvények meg-ek meg-
írásában, a levélírásban. KülönbözQ programokat szervezhet a beteg igényei szerint, elkí-
sérheti templomba, akár a rokonaihoz (Singer, 2003).

A kórházi önkéntesek feladatai a betegek folyadékpótlásában, táplálkozásában, a 
mozgatásában, a helyváltoztatásában és a sétáltatásában való segítségnyújtás, valamint a 
kompetenciájukhoz illeszkedQ kisebb tevékenységek, mint például az ágy megigazítása, 
a beteg vizsgálatra történQ kísérése, segítés a kórházba bevitt dolgok kicsomagolásában, a 
bevásárlás. E feladatok kiváltásával nagyban csökkenthetik a kórházi dolgozók terheit is. 
Az önkéntes jelenléte minden esetben az ellátás minQségét növeli, hiszen a betegnek ke-
vesebb idQt kell eltöltenie csendben, várakozva arra, hogy „történjen végre valami”. Az 
önkéntesek kitöltik ezeket az üres órákat, ezáltal az adott kórházi ellátást minQségileg 
is jobbnak érzékelhetik a betegek (Pesut és mtsai, 2014). Az önkéntes a gyakran megvi-
selt egészségügyi dolgozók munkavégzésére új szemléletével, frissességével megújító 
erQként hathat. Egy kórházban minél több önkéntes tevékenykedik, annál inkább teher-
mentesítik a szakdolgozókat. Felszabadulnak az apróbb, felmerülQ problémák megol-
dása alól, amelyeket az önkéntes is el tud intézni, több idQ jut szakfeladataik ellátására. 
Mindezek mellett lényeges megemlíteni az önkéntesek PR-tevékenységét, melybQl az 
egészségügyi intézménynek további elQnye származhat, például a kórház kapcsolatai, 
támogatói bQvülhetnek az önkéntesek által (Meggyes� Murányi, 2010).

Függetlenül, hogy a beteget otthonában vagy intézményi keretek között ápolják, 
kiemelt szerep jut a lelki gondozásnak, amely a velük való beszélgetésben, meghallga-
tásban, imádkozásban, felolvasásban is megnyilvánulhat, de a közös együttlétek szer-
vezése, az alkotó tevékenységekbe történQ bevonás, zenehallgatás, filmvetítés, a napi 
sajtótermékek biztosítása is tartozhat az önkéntes feladatkörébe. Az önkéntesnek ideje 
van arra, hogy hosszasan leüljön a beteg ember ágya mellé, és türelemmel, odaadás-
sal meghallgassa Qt, a haldokló megoszthatja vele félelmeit, örömét, bánatát. Ugyanez 
vonatkozik a hozzátartozókra is, mert az orvost és a szakdolgozókat – túlterheltségük 
miatt – ritkán vonják be lelki vívódásaikba, az önkéntes elQtt könnyebben megnyílnak, 
neki van ideje arra, hogy akár órákon át beszélgessen velük (Heged_s, 2006� Meggyes� 
Murányi, 2010).

Nehézségekbe is ütközhet az önkéntes tevékenység megjelenése az ellátásban. 
Konfliktusos helyzet alakulhat ki abból fakadóan, hogy a szakdolgozók úgy érezhetik, 
az önkéntesek az Q munkájukat akarják elvenni. IdQ szükséges ahhoz, amíg felismerik, 
az Q munkájuk válik könnyebbé az önkéntesek tevékenysége következtében. Lényeges 
arra is ügyelni, hogy ne terheljék túl Qket, és szerzQdésben fektessék le a tevékenység 
kereteit (Meggyes� Murányi, 2010). A kompetenciahatárok kölcsönös tisztázása is el-
engedhetetlen a szakdolgozók és az önkéntesek részérQl. Minden esetben jelezniük 
szükséges, ha a beteg ember igényei meghaladják az ismereteiket, képességeiket, ha 
munkájuk során problémáik merülnek fel, ha a beteg állapotában változást észlelnek 
(Heged_s, 2006).
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Az önkéntesek lelkileg is gazdagodnak az itt szerzett tapasztalataik által. Munkájuk 
messze nem csak a szomorúságról és nehézségekrQl szól, ugyanis vannak lélekemelQ 
pillanatok, amikor látják, hogy a gyógyíthatatlan beteg hQsiesen viseli szenvedéseit, és 
lelkileg gyQzedelmeskedik betegsége felett (Baloghné, 2003).

Az alábbi idézetek három kórházi önkéntes4 válaszait szemléltetik – arra a kérdésre, 
mit is jelent számukra az önkénteskedés –, jól tükrözik e tevékenység pozitív hozadékait: 

„Fizikálisan elfáradunk, de lelkileg olyan sokat ad, hogy az mindenképpen helyre-
rakja a fizikai fáradtságunkat is.”

„Öreg vagyok, és már nagyon padlón voltam, hogy minek vagyok, sehova sem kel-
lek. Az unokáim nagyok, aztán kicsit úgy elkeseredtem. Érzem, hogy valamire még jó 
vagyok… Lelkileg ad pluszt. Hozott egy változást. Alig várom sokszor, hogy legyen 
csütörtök…”

„Sokat tanulok itt, a helyzetekbQl is, az emberektQl is, sok mindent másképp nézek.”

(Az önkéntesek motivációi) Az önkéntesek motivációit lehetetlen néhány dimenzió men-
tén összefoglalni, mert komplex, sokszín_ struktúrát alkotnak. A motivációt minden eset-
ben befolyásolja az önkéntes neme, életkora, végzettsége, foglalkozása, a tevékenység 
formája, az önkéntesség helye, ideje és még számos egyéb tényezQ (Bartal� Saródy, 2010).

A 2009-ben készült kutatásból5 kiderül, hogy a vizsgált önkéntesek motivációjában 
legmeghatározóbb, ha elkötelezQdhet egy társadalmi ügy, csoport és a másoknak való 
segítésnyújtás mellett. A motiváció magját tehát a szociális értékek képezik. A második 
helyen az elismertség faktora áll, melybQl az következik, hogy az önkéntes tevékenysé-
get végzQ személyek a társadalmi és munkatársi elismerést, továbbá környezetük meg-
becsülését remélik. A harmadik motivációs okként a szociális interakciót azonosították 
a szerzQk. Az önkéntesek azt várják, hogy tevékenységük által új kapcsolatokat létesít-
hetnek, új embereket ismerhetnek meg, és egy közösség részévé válhatnak. A közösségi 
élmény megtalálása jelentQs motiváló erQvel bír a mai kapcsolat-hiányos társadalmunk-
ban (Bartal� Kmetty, 2010).

Témám szempontjából a szociális-egészségügyi önkéntesek motivációinak ismerete a 
legmeghatározóbb. Esetükben a leghangsúlyosabb háttér-motiváció a különbözQ társadalmi 
csoportok empatikus segítése egy társadalmi ügy keretében, továbbá az önkéntes tevékeny-
ség öröme, a közösségi élmény, és a szervezet munkatársainak elismerése.

E területen az önkéntesek bevonzása és megtartása érdekében lényeges, hogy a szervezet 
világos értékrendet és célokat közvetítsen, félreérthetetlenül határozza meg a misszióját, 
pontosan határolja körül a segítségre szoruló társadalmi csoportot, továbbá dolgozzon ki 
protokollt az önkéntesek elismerésére és támogatására vonatkozóan (Czike� F. Tóth, 2007).

(A kutatás ismertetése) A kutatás a PhD-disszertációm részeként született meg 2012-
ben. A vizsgálatot a Dél-Dunántúl régióban végeztem el: Baranya, Tolna és Somogy 
megyében. Tíz önkéntes segítQvel készítettem félig strukturált interjút, majd az 
interjúkat az ATLAS.ti 4.2. tartalomelemzQ program segítségével dolgoztam fel.

A minta kiválasztása során a nem-valószín_ségi mintavételi eljárások közül a kvótás 
mintavételt alkalmaztam. Ennek során az alapsokaságot felosztjuk a kutatás szempont-
jából lényeges kategóriák mentén és kiválasztunk elegendQ számú személyt minden 
kategóriába (Molnár, 2010). A három megye összes hospice szervezetét felkerestem, és 
a vizsgálat idején önkéntes tevékenységet végzQk közül tíz egyént választottam ki, akik 
önként vállalkoztak az interjúra. Az interjúalanyok szervezetek szerinti megoszlását az 
1. számú táblázat szemlélteti.
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1. számú táblázat: Az interjú alanyainak megoszlása a hospice szervezetek szerint

Hospice szervezet Szervezeti forma Önkéntesek száma (fő)

Méltósággal az út végén Hospice 
Alapítvány, Szekszárd

Tolna Megyei Balassa János 
Kórházon belül működik, in-

tézményi keretek között
1

Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány, 
Pécs

Otthoni szolgáltató 2

Szemem Fénye Alapítvány – Dóri Ház, 
Pécs

Gyermekhospice 1

Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza, 
Pécs

Intézményi szolgáltató 2

Alkony-Támasz Alapítvány, Dombóvár Mobil team 1

Nagyatádi Kórház Hospice Osztály, 
Nagyatád

Intézményi szolgáltató 1

Szociális Háló Egyesület, Pécs Otthoni szolgáltató 1

Nevitt Cindy Otthonápolási Szolgálat, 
Kaposvár

Otthoni szolgáltató 1

Forrás: vizsgálat adatai 

Az interjúkat az etikai szabályok betartásával készítettem el. A kutatás céljának és 
menetének ismertetése után az intézményvezetQ engedélyével kerestem fel a segítQket, 
akikkel elQzetes idQpont egyeztetés után személyes találkozás keretében diktafonon rög-
zítettem az elhangzottakat. Interjúalanyaimat biztosítottam az anonimitásról, és írásbeli 
beleegyezésüket adták az adatok további feldolgozásához.

Ezt követQen megtörtént az interjúk szó szerinti átírása majd feldolgozása.

(Az interjúk elemzése) Az önkéntes interjúalanyoktól megkérdeztem, hogy milyen indít-
tatásból kezdtek el a hospice ellátásban tevékenykedni?

Az önkéntes segítés vállalásának motivációja rendkívül sokrét_, az egyének más és más 
ok miatt vállalhatják ugyanazt az önkéntes tevékenységet és motivációik is változhatnak.

Clary és munkatársai (1998) vizsgálatukban az önkéntesség hat motivációját azo-
nosították hospice-palliatív ellátásban önkéntes tevékenységet végzQk körében. Az 
általam vizsgált önkéntesek motivációi is – egy kivétellel (karrier motivációk) – jól 
beazonosíthatóak e kategóriák mentén.

1. Értékek
E kategóriához az altruisztikus vagy humanitárius érzésekhez kötQdQ értékek kapcso-

lódnak. Ide tartozik a másokon való segítés szándéka, az emberekkel való foglalkozás 
igénye, a szociális problémák iránti érzékenység, az empatikus beállítódás.

Az „értékek” kategóriába tartozó önkéntesek számára a segíteni tudás, mint érték, he-
lyezQdik a középpontba (Clary és mtsai, 1998).
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Az interjúalanyok fQként a segíteni tudás örömét, az ehhez társuló pozitív érzéseiket 
emelték ki. A másoknak nyújtott rendszeres segítség hatással van az önkéntesek életminQ-
ségére és csökkentheti a halandóság kockázatát is (Konrath és mtsai, 2012).

P 3: összes önkéntes.txt - 3:19  (251:252)
Codes:  [MOTsegítQ]

Hát maga a segíteni akarás azt gondolom, belénk van valamilyen szinten kódolva. … 
Van úgy, hogy én missziónak tekintem ezt a tevékenységet.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:79  (1872:1877)
Codes:  [MOTsegítQ] [MOTgazdagodás]

…nem mondom, hogy meg lehet szokni azt, hogy ha az ember egy haldoklóval foglal-
kozik, mert nem, de jó érzés látni azt, hogy ha segíteni tudom bármiben is. Hogy jól esik 
a másiknak segítséget adni. És ez a késztetés belülrQl jön, és ha tudok valakin segíteni, 
akár egy elbeszélgetés, meghallgatni mást.

Claxton-Oldfield és munkatársai (2013) 162 brit hospice önkéntes motivációit vizsgál-
ták, eredményeik szerint a legtöbb segítQ altruista motiváció alapján választja ezt a terü-
letet. A másokon való segítés szándéka, mint motiváció, összefüggésben állt, sok esetben 
elQre jelezte a segítQ tevékenység hosszú távú folytatását is.

 
2. Megértés
A megértés elsQsorban új tanulási tapasztalatok és gyakorlati képességek elsajátítására 

vonatkozik. Az ebbe a csoportba tartozó önkéntesek elsQsorban azért kezdik el tevékeny-
ségüket, mert céljuk újszer_, releváns tapasztalásokra szert tenni az adott területen, és 
jártasságot szerezni a praxis során (Clary és mtsai, 1998).

Az egyik interjúalany a médián keresztül hallott elQször a hospice ellátásról, ez 
felkeltette az érdeklQdését. Elolvasta Elisabeth Kübler-Ross egyik könyvét, ennek 
hatására el is végezte a hospice alaptanfolyamot, és elhatározta, hogy a gyakorlatban 
is szeretné az új ismereteit kamatoztatni. Három éve ezen a területen vállal önkéntes 
tevékenységet.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:86  (2020:2023)
Codes:  [MOTsegítQ]

Ott jobban beleláttam elméletbe, dolgokba, és úgy gondoltam, hogy szeretnék olyan 
embereknek segíteni, akiknek lehet, hogy nagy segítség, ha az életük utolsó szakaszába 
valaki megsimítja Qket vagy meghallgatja Qket, vagy beszélget velük.

Az egyik önkéntes azt fogalmazta meg, hogy szerinte nem elég a halálba kísérés mód-
jairól beszélni, ha valaki ezt a gyakorlatban nem m_veli, akkor nem is tud valódi, mély ta-
pasztalatokat ezzel kapcsolatban megosztani. Számára saját hitelessége miatt is lényeges, 
hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzen e területen.
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P 3: összes önkéntes.txt - 3:524  (2456:2457)
Codes:  [MOTmotiváció]

…tehát nekem ez nagyon fontos motivációs erQ, mert itt megmutathatod tényleg, hogy 
a gyakorlatba, hogy tudod megélni.

Egy másik önkéntes gyermek örökbefogadásán gondolkozik, de elQször szeretné ki-
próbálni magát a gyakorlatban is, vajon elég türelme, ereje lenne-e mindehhez, ezért 
gyermekhospice területen segédkezik.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:864  (2956:2961)
Codes:  [MOTsegítQ]

Azért ez magamba most is itt tartom, hogy ha nekem nem lesz, vagy nem lehet, akkor én 
szeretnék egy ilyen, ahogy Qk magukat nevezik egy „zacis” gyereket. Aztán majd meglát-
juk, hogy mennyire bírok vele, vagy mennyire sem. És hát most így úgy gondoltam, hogy 
szeretnék segíteni másnak és próbára teszem magam.

3. Szociális motivációk 
Az önkéntes tevékenyég vállalásának fQ célja ebben az esetben az egyén szociális kap-

csolatainak bQvítése, megerQsítése. Sokan az elszigetelQdés megelQzése, magányosságuk 
oldása, szabadidejük hasznos eltöltése érdekében törekszenek az önkéntesség által új kap-
csolatok kialakítására és fenntartására (Clary és mtsai, 1998).

A meginterjúvolt egyik önkéntes ezzel a tevékenységgel próbálja hasznosan eltölteni 
szabadidejét, és célja, hogy életének értelmet adjon, kapcsolatot létesíthessen másokkal.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:902  (3622:3626)
Codes:  [MOTértékelés]

Az életem így, most nem eldarabolom, hanem hasznosan töltöm el. ElQször én is úgy 
éreztem, hogy szóval nekem is pótcselekvés megmondom Qszintén, mert ha nekem is lenne 
egy kiegyensúlyozott családi életem, akkor nem tudnék ennyit jönni.

A következQ önkéntes vallási közösség keretében vállalja e tevékenységet.
P 3: összes önkéntes.txt - 3:832  (1646:1648)
Codes:  [MOTmotiváció]

Hát az indíttatást, azt egy picit elmondtam az elején, hogy éppen egy ilyen lelki csoport 
széjjelesése után kerestem a helyemet, hogy hol lesz nekem most a közösségi életem a to-
vábbiakba, amikor ezt meghirdette a jó atya.

Egyikük nyugdíjas biológia tanár, aki örül, hogy szabadidejében gyerekeket taníthat, 
szükség esetén korrepetálhatja Qket.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:886  (3205:3209)
Codes:  [MOTmotiváció] [MOTönkéntes]
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Ja, nyugdíjba jöttem és pár év után jöttem el ide önkénteskedni, mert nagyon nem 
találtam a helyem, hogy egyedül maradtam. A másik, hogy tanítani nagyon szerettem, és 
az életem így úgy éreztem, hogy teljes.

4. Karrier motivációk 
Az e motivációval rendelkezQ önkéntesek célja olyan tapasztalatok szerzése, amely se-

gíti Qket a pályájukon történQ elQbbre jutásuk során. FQként szakmai karrierépítésrQl van 
szó, ahol az itt megszerzett ismeretek sokrét_en kamatoztathatóak (Clary és mtsai, 1998).

E kategóriába egyik önkéntes interjúalany sem sorolható. Ennek fQ okát abban lá-
tom, hogy a haldokló betegek és családtagjaik segítése, maga a hospice ellátás egy 
olyan speciális, „intim” terület, ahol az emberek fQ célja nem a karrier motivációik 
beteljesítése.

5. Önvédelmi motivációk 

Az ebbe a kategóriába tartozó önkéntesek fQ célja személyes problémáik csök-
kentése, saját magukkal kapcsolatos negatív érzéseik negligálása. Az önkéntes tevé-
kenység megfelelQ alkalmat és elfoglaltságot biztosít, hogy az egyén saját érzelmi 
problémáit elfedhesse, és ne kelljen szembenéznie és foglalkoznia ezekkel (Clary és 
mtsai, 1998).

Az interjúalany családi problémáitól törekszik eltávolodni és máshová helyezni az 
energiáit és az érdeklQdését.

P 3: összes önkéntes.txt - 3:629  (2973:2978)
Codes:  [MOTmotiváció]

Nyilván a magánéleti, és családi dolgaimtól is jó kicsit elmenekülni, és én a szabad-
idQmbe, más a szabadidejébe elmegy sportolni, meg kirándulni, én meg ide szeretek jönni, 
mert engem az emberek kórházi élete érdekel, meg maga az ember, a beteg ember, hogy 
vészeli át azt az idQszakot, amit itt tölt.

Egy önkéntes önmaga is érintett, rákos betegek önsegítQ csoportjában hallott elQször 
az önkéntességrQl, mint lehetQségrQl. Esetében a másokon való segítés saját személyes 
problémáinak csökkentését szolgálja.

Az interjú alapján az önkéntes segítQ esetében a helfer-szindróma6 tünetei is azonosít-
hatóvá váltak, melyeket dQlt bet_vel jelzek az alábbiakban, majd ezt követQen az inter-
júból idézek:

• A segítés pszichoterápiás szükségletté válik az életében, mások segítésében látja 
önmegvalósítását (Bagdy, 1999a).

P 3: összes önkéntes.txt - 3:139  (3333:3337)
Codes:  [MOTsegítQ]

Falun nQttem fel és egy kút volt az utca közepén és idQsek vitték a vizet én meg mindig 
futottam, hogy segítek, kilocsoltattam, meg minden, de mindig bennem volt a segíteni aka-
rás és mindig valakin segítek, akárkin, ha mondjuk füvet kaszálnak ott a ház elQtt, adok 
ki nekik hideg üdítQt, vagy valakinek segítek elvinni a boltból valamit.
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• A segítés szükséglete az egyén ingatag pszichés egyensúlyának fennállását szol-
gálja. A helfer-szindrómás segítQ esetében csak a kapcsolat segítQ formája létezik, 
saját maga számára nem kér támogatást (Ónody, 2001).

P 3: összes önkéntes.txt - 3:146  (3392:3399)
Codes:  [MOTválaszt]

Hát tulajdonképpen a klubba, már a klubvezetQ mondta. Amikor egyedül maradtam 
2004-be, akkor indult ez a tanfolyam, de akkor lelkileg nem voltam elég erQs ahhoz. És 
most már tudom, hogy akkor kellett volna rögtön. Rögtön bevállalni ezt a kapcsolatot, 
mert nagyon jó lett volna nekem. Talán könnyebben dolgoztam volna föl a sérelmeket, és 
talán másra gondoltam volna, mint hogy most hogyan tovább. Rövidebb lett volna ez a 
szakasz az életembQl. Most már bánom.

• A helfer-szindrómás segítQ legfQképp azért segít, hogy saját érzéseivel, félelme-
ivel, szükségleteivel ne kelljen szembenézni, a cél azok elrejtése. Tart a spontán 
érzésektQl, a segítéssel egyfajta belsQ _rt törekszik kitölteni (Schmidbauer, 1977).

 
P 3: összes önkéntes.txt - 3:150  (3431:3438)
Codes:  [MOTmotiváció]

Én 2008-ba végeztem. Tehát durván három év. Nagyon érdekes, és nagyon nehéz, 
mert nem is tudom, hogyan vészeltem volna át, egy újabb bajt, mert 2007-be újabb rákot 
találtak nálam. Megm_töttek.

… Elvégzem, és megnézem közelrQl, hogy milyen kegyetlenül nehéz, ami esetleg rám is 
vár. Ez is indíték. Hát most még mindig rákosnak nyilvánítanak, de én úgy vagyok vele, 
hogy hát remélem, hogy ezt is megúszom, próbálok nem foglalkozni vele.

• A segítés, a segítségre szorulókkal való kapcsolat „droggá” válhat, a segítQ függQ 
viszonyok kialakításában és fenntartásában érdekelt. „Az ilyen nagy dózisú drog 
visszaéléshez, majd kiégéshez (burnout) vezet.” (Ónody, 2001:83).

P 3: összes önkéntes.txt - 3:893  (3320:3321)
Codes:  [MOTválaszt]

És hát Qk jelentik nekem most az életet, végül is.

A helfer-szindrómás segítQk esetében a motivációk azonosítása, az önismeret, a rend-
szeres szupervízió biztosítása segítséget jelenthet és preventív erQvel is bírhat a burnout 
szindróma (kiégés szindróma) kockázataival szemben. Pines és Kanner (1982) a segítQi 
pálya választásának motivációit és a burnout-szindróma kialakulásának kapcsolatát ele-
mezve a kettQ között egyértelm_ kauzális összefüggést fedeztek fel kutatásaik során.

6. FejlQdési motivációk 
Ezek az önkéntesek elsQsorban fejlQdési motivációval kezdenek el tevékenykedni, cél-

juk ez által az önfejlesztés és a pszichológiai értelemben vett növekedés megtapasztalása 
(Clary és mtsai, 1998).



DR. MUCSI GEORGINA: HOSPICE-PALLIATÍV ELLÁTÁSBAN TEVÉKENYKEDP... 67

Valóság ザ 2016. június

P 3: összes önkéntes.txt - 3:124  (2959:2960)
Codes:  [MOTmotiváció]

Akkor már érzetem, hogy van bennem egy olyan indíttatás, hogy van egy alap, amire 
tudok építkezni, és tudok másoknak adni, és segíteni és én is növekszem ez által.

Az önkéntesek szerepe és tevékenysége a hospice-palliatív ellátásban kiemelkedQ, Qk 
is a hospice filozófiája alapján a betegek és családjaik számára törekszenek az életvégi 
idQszakot elviselhetQbbé, könnyebbé és értékesebbé tenni.

A hazai önkéntesség fejlesztését tekintve elengedhetetlen a motivációk széleskör_ is-
merete, amely a szervezetek számára alapvetQ irányvonalakat határoz meg az önkéntesek 
toborzása és hosszú távú foglalkoztatásának sikeressége szempontjából.
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JEGYZETEK

1 Mára már igyekeznek az önkéntes munka szót a 
tevékenység szóval felváltani, ennek az oka, hogy 
hangsúlyozni szeretnék a különbséget. Ezért elen-
gedhetetlen a definíció is. Tudatosítani szükséges, 
hogy az önkéntességet senki ne keverje össze az-
zal a munkavégzéssel, amelynek szerzQdéses fel-
tétele a fizetség és nem irányul a munkát végzQn 
túli személyre vagy a társadalomra. Az önkéntes 
tevékenység fogalma lehetQséget ad arra, hogy 
minél tágabban tudjuk értelmezni, ezáltal túlmu-
tasson a munkán, és a közösségért, társadalomért 
végzett értékteremtQ tevékenységként foghassuk 
fel (Czike� Kuti 2006).

2 Az Európa Tanács Rec. (2003) 24. sz. ajánlása, 
a tagországok számára a palliatív ellátás szerve-
zésérQl. Magyarul megjelent a Magyar Hospice-
Palliatív Egyesület kiadásában, 2004-ben.

3 WHO (2002): National Cancer Control 
Programmes. Policies and managerial guidelines. 
Geneva: World Health Organization http://
whqlibdoc.who. int /hq/2002/9241545577.
pdf?ua=1

4 Az interjúk, amelybQl a részletek olvashatóak – 
saját, korábbi vizsgálatom anyagából származik 
–, a Betegápoló Irgalmasrend Pécsi Házi Hospice 
Osztályán készültek 2011 márciusában, „A kórházi 
önkéntesség” témakörében.

5 Bartal Anna Mária és Kmetty Zoltán (2010) kuta-
tásának célja volt a magyar önkéntesek reprezen-
tatív mintáján standardizálni az ausztrál Volunteer 
Motivation Inventoryt� továbbá a hazai önkéntesek 
mintájának eredményei alapján bemutatni az ön-
kéntes motivációkat demográfiai-társadalomsta-
tisztikai és tevékenységtípus szerinti bontásban. 
Az elemzett adatbázis 2319 érvényes válaszoló 
adatait tartalmazta 235 szervezettQl.

6 A helfer-szindróma, a segítQk tünetcsoportja jelen-
ségének leírása Schmidbauer (1977) pszichoanali-
tikus szerzQ nevéhez f_zQdik. A helfer-szindrómás 
segítQ mások kényszeres segítésében látja önmeg-
valósítását, saját ingatag pszichés állapotát törek-
szik ezzel elfedni. Hivatását „drogként” használja, 
munkája során függQ viszonyok kialakítására és 
fenntartására törekszik (Schmidbauer, 1977).


