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Tájékoztató ifjúsági referenseknek a 72 óra kompromisszum nélkül helyi 

koordinátori rendszerének átalakulásáról 
 

Az utóbbi évek szervezésének tendencia-szerű tapasztalata volt, hogy a koordinátorok nehézkes 

összegyűjtése mellett a végül összeálló szervezői csapat elkötelezettsége, lelkesedése és 

megbízhatósága nem érte el azt a szintet, ami egy ilyen volumenű rendezvény kellő színvonalú, 

zökkenőmentes lebonyolításához szükséges lenne. 

 

Sajnos konzisztensen az volt a tapasztalatunk, hogy habár a koordinátori munka – a koordinátori 

visszajelzések alapján is – egy nagyon élményszerű, jó lehetőségeket tartogató és nagy önfejlesztési 

potenciállal rendelkező feladat, a végül összeálló csapat leginkább túlterhelt tagokból áll, akik a 

pozitívumok ellenére is sokszor nyűgként élik meg a szerepet. Így sajnos nem tudnak kellő 

mértékben elköteleződni a feladat mellett, holott talán sok más fiatalnak (vagy akár nekik is, ha más 

megvilágításból találkoztak volna a felkéréssel), óriási lehetőségeket tartogatna ugyanez a szerep. 

 

Ezért az idei évben az a célkitűzésünk, hogy középpontba tudjuk állítani a koordinátori munka vonzó 

oldalát, hogy egy lelkes, elkötelezett csapat tudjon összeállni, akik valóban egy lehetőségként 

értékelik ezt a feladatkört. 

 

Ezeknek megfelelően idéntől a következő változtatásokat vezetjük be a koordinátori rendszerben: 

 

1. Nyílt jelentkezéses rendszerrel választjuk a ki a koordinátorokat. Ennek kettős az oka: 

 Vonzóbbá tenni a helyi koordinátori munkát a potenciális jelöltek számára 

 Előre tisztázni az elvárásokat, erősíteni a HK-kban az egyéni elköteleződést 

 

2. A jelentkezőktől papi, lelkészi vagy hitoktatói ajánlást kérünk, és felvételire hívjuk őket, amire 

két alkalom lesz. (márc. 18. és 20.) 

 A felvételi nem csak a teljesen „ismeretlen” jelentkezők miatt van, hiszen aki referensi 

ajánláson keresztül érkezik, azzal is nagyon jó lehetőség ez a megismerkedésre és a 

feladatok, elvárások tisztázására. 

 

3. A jobb közös munka érdekében két előkészítő találkozót/képzést is fogunk tartani, egyet a 

szokásos késő tavaszi időpontban, egyet pedig ősszel. (április 24-25, szeptember 4-5.) 

 

4. Előre leszögeztük az összes dátumot (képzések, zárótalálkozó), hogy jobban lehessen előre 

tervezni. 

 Mivel nagyon fontosnak tartjuk, hogy személyesen, együtt tudjunk készülni a 72 órára, ezért 

idén az elvárások részévé tesszük az alkalmakon való részvételt, hiszen már a jelentkezéskor 

lehet a dátumokkal számolni, és mérlegelni, hogy belefér-e a munka mindenestül. 

 

A dátumok összefoglalva: 

 felvételi: március 18. vagy 20. 

 első képzés: április 25-26. 

 második képzés: szeptember 4-5. 

 72 óra: október 8-11. 

 zárótalálkozó: november 7-8. 
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A jelentkezéshez készítettünk egy külön weboldalt, ami egyrészt röviden ismerteti a rendezvényt és a 

koordinátori munkát, külön kihangsúlyozva a vállalandó kötelezettségeket, másrészt arra hivatott, 

hogy belelkesítse a potenciális jelölteket. Ez itt található: http://bit.do/HK-72h 

 

Az ifjúsági referensektől azt szeretnénk kérni, hogy körzetünkben a lehetséges csatornákon 

terjesszék a felhívást (72h-HK_kereses.pdf), valamint személyesen is szólítsák meg a munkára 

alkalmasnak ítélt fiatalokat, és ajánlják figyelmükbe a lehetőséget. 

 

Köszönettel, 
Darvas Márton 

főkoordinátor 

darvas.marton@72ora.hu 

+3630-475-2407 
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