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M 
i az a coaching? Ez volt az egyik leggyakoribb kérdés a Nógrádi 

Yfjúság a Jövőért! című projektünk hirdetése során. Ez bizonyítja talán a 

legjobban, hogy egy olyan módszert hoztunk el a projektben résztvevő 

szervezeteknek, amivel eddig még nem találkoztak, ami valami újat ad-

hat nekik. Mivel a magyar terminológia még nem találta meg a szó magyar megfelelő-

jét, mi egyfajta „kísérőknek” írtuk le a coachokat – ők lesznek azok, akik végig fogják kí-

sérni őket az úton, saját miniprojektjeik megvalósítása felé. 

 

Az Egyesek Ifjúsági Egyesület Nógrádi Yfjúság a Jövőért! című projektje az EGT és a 

Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósul meg, célja az ifjúsági és fiatalok-

kal foglalkozó civil szervezetek kapacitásfejlesztése. Ebben a projektben ötvözzük tré-

ningmódszerünket, amelyet 17 éve fejlesztünk nemzetközi környezetben, a coaching 

és folyamatkövetés módszereivel. A projekt folyamán egyaránt hangsúlyos a szemé-

lyes és szakmai fejlődés, kiemelten fontosnak tartjuk a személyközpontúságot, a prog-

ramelemek a résztvevők személyes és szervezeti igényeire épülnek. A bevont szerve-

zetek saját kezdeményezésük megvalósításán dolgoznak, amelyhez sokoldalú szakmai 

támogatást biztosítunk. Ennek egyik legfontosabb formája a coaching. 

 

A név nem megtévesztő, a fókuszunkban Nógrád megye és a helyi civil szervezetek 

állnak. Az Egyesek már több éve dolgozik itt, kifejezetten Hollókőn és a környező tele-

püléseken, ahol felkereső ifjúsági munkát végzünk, valamint nemzetközi képzéseket, 

ifjúsági csere- és önkéntes programokat szervezünk. Az itteni munkánk során azt ta-

pasztaltuk, hogy a régióban sok kis szervezet működik sok lelkes munkatárssal, mégis 

megállítja őket valami abban, hogy elérjék a céljaikat. Nem ismerik egymás munkáját, 

nincs kialakult hálózat köztük. Innen ered projektünk ötlete, amelybe – hogy a legna-

gyobb tanulási teret adjuk meg a résztvevőknek – Nógrád megyén kívülről, az ország 

más pontjairól érkező aktív, tenni akaró embereket is bevontunk.  

 

A projekt az Életműhely nevű képzéssel indult, amelyen 13 lelkes fiatalokkal dolgozó 

és értük tenni akaró résztvevő vett részt az eredetileg bevont szervezetből. A 10 napos 

akkreditált képzésünknek a csendes nógrádi falu, Alsótold és az ottani Toldi-ház adott 
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helyet. A képzés maga gyakorlati elemekből állt, 

a résztvevők tapasztalat útján tanultak, fejlesz-

tették magukat, hogy ezzel változást idézzenek 

elő saját és szervezetük életében egyaránt.  

 

A résztvevők már a képzés során is saját 

miniprojektjeiken, kezdeményezéseiken dol-

goztak, amelyhez különböző projekttervezési 

és vezetési eszközöket kaptak, amelyet szakmai 

támogatással tesztelhettek, így a kreatív, tervező 

folyamat már ezekben a napokban elkezdődött. A 

mi definíciónkban a kezdeményezés egy olyan, a 

szervezetek, csoportok fejlődését szolgáló miniprojekt, 

ami újdonság, szélesebb körben is hat és egyszerre von be 

munkatársakat, külső érintetteket és helyi fiatalokat is, mind alkotóként, mind célcso-

portként.  

 

Fontosnak tarjuk, hogy egy ilyen intenzív tanulási folyamat után ne hagyjuk magára 

résztvevőinket, hanem támogassuk őket a tanultak alkalmazása során is, a kezdemé-

nyezések megvalósításában. Ezért kapcsoltuk be a coaching folyamatot a projektbe: 

célcsoportunknál ez egy viszonylag ismeretlen módszertan, amely új tapasztalatot, mo-

tivációt hozhat nekik és amellyel új szemszögből vizsgálhatják meg saját munkájukat.  

Ahogyan a kezdeményezések formálódtak a képzésen, összeálltak a coaching csopor-

tok, és a 9. napon a résztvevők megismerkedhettek coachaikkal. A projektünkben 2 

szakképzett és tapasztalt coach, valamint 3 fiatal, a coaching szakmát tanuló gyakornok 

coach dolgozik, akik változatos tapasztalatokkal rendelkeznek a coaching és az ifjúsági 

munka területén. A kezdeményezések megvalósítása során 2-3 fős csoportokkal dol-

goznak együtt. A csoportok alacsony létszáma lehetőséget ad arra, hogy egyéni fókuszt 

kapjanak a coachee-k, csoportos találkozóikon pedig tapasztalataikat és eredményeiket 

egymással is megoszthatják, így egyfajta támogató hátteret biztosítanak egymásnak a 

coach mellett.  

 

A coach csoportok megalkotásánál az játszotta a legnagyobb szerepet, hogy a kezde-

ményezés, illetve a résztvevők igényei melyik coach profiljához illeszkednek a legjob-

ban. A következő hónapokban – a megvalósítás szakaszában – legalább 10 alkalommal 

találkoznak majd velük, követik folyamatukat és támogatják őket kezdeményezésük 

megvalósításában és további személyes és szakmai fejlődésükben. 

 

A coaching folyamat nemrég kezdődött, a coachok eddig még csak pár alkalommal ta-

lálkoztak csoportjukkal. Mind a csoportok, mind az egyéni projektek nagyon sokszínű-
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ek. Az első alkalmak még az ismerkedésről, a fókusz megtalálásáról szólnak, vannak, 

akik még hezitálnak, pontosítják, hogy mi is az ő saját projektjük. De már most, a kezde-

ti időszakban is nyilvánvaló, hogy szükség van a kísérésre. Előfordul, hogy a résztvevők 

annyira elvesznek a jelenben és a praktikus dolgokban, hogy nem terveznek, szinte el is 

felejtik, hogy merre tartanak. Mások viszont teljesen belemerülnek a tervezésbe, és köz-

ben elindulni felejtenek el. A résztvevőktől is pozitív visszajelzéseket kaptunk, melyek 

közül az egyik talán legfontosabb a bizalmuk és nyitottságuk. Bíznak a coachaikban és 

abban a módszerben, amivel mi támogatni szeretnénk őket, legyen az bármennyire új 

vagy ismeretlen. 

 

A coaching egyik legnagyobb előnye, hogy teret biztosít arra, hogy ránézzenek a saját 

ügyükre és kihívásaikra, egy másik szemszögből, amely mindig tud újat adni. Így belát-

ható léptékre váltják a gondolkodást: azt tapasztaltuk, ha a céljuk túl messze van, el sem 

indulnak, de ha megtalálják a saját léptéküket, bátrabban teszik meg a következő lé-

pést. A rendszeres találkozók és a coaching folyamat miatt tényleg komolyan veszik a 

kihívásokat, és nagyon sok munkát tesznek bele, hogy közelebb kerüljenek céljaikhoz. 

Sokuknál az egyéni projekt és a személyes cél éppen egybeesik, nem kezelik ezeket kü-

lön, lelkesen dolgoznak a projektjükön és saját magukon is. Tapasztalatunk szerint a 

coaching legnagyobb ereje az, hogy biztonságot ad az egyénnek azzal, hogy azt érzi, 

kíséri őt valaki az útján, miközben az út a sajátja, és ő alakítja ki magának. Kiemelten 

fontosnak tarjuk ezt, azt szeretnénk, hogy önmagukért, saját szervezetükért dolgozza-

nak, olyan célért, amely az övék a megálmodástól a megvalósításig.  

 

És mi vár még a résztvevőkre? A 10 napos képzés után nem csak a coaching és a kezde-

ményezések megvalósítása vette kezdetét. A következő hónapokban mindannyian ellá-

togatnak majd különböző civil szervezetekhez, hogy bepillantást nyerjenek mások mun-

kájába, ezzel is jó gyakorlati tapasztalatokhoz jutva jó gyakorlatokat lessenek el tőlük 

job shadowing keretén belül. Lehetőségük lesz bekapcsolódni egy 4 modulos online 

médiatanfolyamba, amely olyan témákkal foglalkozik majd mint közösségi média a kö-

zösségfejlesztése - kamerás helyzetfelmérés, vizuális dokumentáció és kampány videó 

készítése. A projektet egy tapasztalatmegosztó kampányhéttel fogjuk zárni 2016 tava-

szán.  

 

A jelenleg is zajló coaching folyamat az egyik legfontosabb elem a projektünkben. Hi-

szünk abban, hogy a megfelelő szakmai támogatással, a résztvevők folyamatának köve-

tésével magas minőségű kezdeményezések valósulnak majd meg, amelyek egyszerre 

szolgálják a civil szervezeteket is és a helyi fiatalok életét is. Ezzel párhuzamosan egy 

olyan folyamat indulhat el kifejezetten Nógrád megyében, amely hosszú távú fejlődést 

indít el a helyi ifjúsági életben, a fiatalok bevonódásában és aktív részvételében. 


