
 well-being ? 

 munka ? 

 boldogság ? 

„Dolgok, amikért  
érdemes élni” 

ÉTA  Tematikus Nap,  
2019. április 26. 

  siker ? 

  együttmű- 

      ködés ? 

 GYIK 

 GYAV 





Mindig                                          Néha    Soha 
Több- 

nyire 
   >50%   <50%    

Hogyan érezte magát az elmúlt 2 hétben? 

1. Jó kedélyű voltam, derűsen éreztem magam  

3. Aktívnak, és élettelinek éreztem magam 

5. A napjaim engem érdeklő dolgokkal teltek  

2.  Nyugodt és relaxált voltam 

4. Frissen és kipihenten ébredtem 



Szimbiózis Alapítvány 



Amyx Wrzesniewsky / Yale:   
 

az emberek karrierje során az egyik legfontosabb dolog, 
amitől jól érzik magukat, hogy segítenek másoknak 

MUNKA 



 
 
 

pozitív érzelmek 

elmélyült cselekvés („flow”) 

Tartalmas: önmagunkon     
                túlmutató élet 



„Siker: az az elismerés,  
amit attól a közösségtől  
kapunk, ahová mi  

magunk is tartozunk.” 

„A siker … mércéiben egyvalami közös: mind  
a külvilággal állnak kapcsolatban, nem pedig  
valakinek a belső világával, azaz a siker  

kollektív, nem pedig individuális természetű.” 



EGYÜTTMŰKÖDÉS* 
A jó csapatok tagjai egymásban megbíznak, érzelmileg 
kényelmesen érzik magukat a többiek között, mert tudják, hogy a 
gyengeségeiket, hibáikat, félelmeiket és viselkedésüket a többiek  
ismerik és jó szándékkal kezelik.  

1.  BIZALOM 

2.  KONFLIKTUSOK  

     FELVÁLLALÁSA 

Azokban a csapatokban, ahol bíznak egymásban a tagok, nem kell 

attól tartani, hogy a témák szenvedélyes megvitatása 
széteséshez vezet. Véleményekkel, ötletekkel lehet egyet nem  
érteni, lehet őket megkérdőjelezni, stb. hisz a cél a lehető 

 legjobb válaszok megtalálása és nem pedig a másik ember ki 
kezdése, a rivális legyőzése.  

Ha a konfliktustól egy csapatban nem kell tartani, akkor minden fontos 

döntést érdemben tudnak megvitatni a tagok. Ha lehet egyet nem 

érteni, akkor kiderül, ha valaki más véleménnyel van. Ha ez a bizalom 
és önbizalom a jó csapat tagjaiban megvan, akkor elő állnak az 
ötleteikkel, módosítási javaslattal, olyan közös célok érdekében, 
amelyeket együtt kell képviselni.  

3.   VALÓDI ELKÖTE- 

      LEZETTSÉG 

*Forrás: https://www.slideshare.net/LemmaCoaching/wiesner-edit-team-bajok-s-a-gygyr-rjuk  
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EGYÜTTMŰKÖDÉS* (folyt.) 

Ahol a csapattagok bíznak egymásban, felvállalják a konfliktust, 
elköteleződnek a döntések mellett és egymáson is számon kérik a 
teljesítményt, ott jellemzően az egyéni igényeiket és  
célkitűzéseiket is a csapat érdekeit előtérbe állítva alakítják.  

Team-betegség, hogyha a közös célok elé kerül a saját részleg, karrier  
ügyeskedés és intrika, a primadonnaság. 

4.  FELELŐSSÉG  
     VÁLLALÁSA 

5. „CSAPAT” előtér- 

      ben az „EGYÉNI” 

     igények és célok 

     meghatározásánál 

Ha egy csapat, team elköteleződik egy döntés és teljesítményszínt 
mellett, akkor az eredményeket egymáson is számon tudják kérni. Sőt 
ezt úgy teszik meg, hogy nem a vezetőnek kell a felelősségre vonásban 
a legfontosabb szerepet játszania  
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EGYÜTTMŰKÖDÉS* 

BIZALOM 

KONFLIKTUSOK  

FELVÁLLALÁSA 

VALÓDI ELKÖTE- 

LEZETTSÉG 

FELELŐSSÉG  
VÁLLALÁSA 

„CSAPAT” ELŐTÉRBEN 
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„GYIK” és „GYAV” 



„GYIK” és „GYAV” 



      3. Szolgáltató 

funkció 

1. Tudás-központ 

„Kemény mag” 

 

Többi alapító/tag 

 

Sorstárs státuszúak 

 

Szimpatizánsok 

 

Szakmai önkéntesek 

 

Erőforrást adó partnerek 

 

Vevő partnerek 

 

 

Egyesületi  
tagok 

NEM  

egyesületi  
tagok 

Térítés 

ellenében 

Térítés  
nélkül 

Vezetés-koordináció / fenntarthatóság 

Külső-belső PR, marketing 

2. Közösség/ 

misszió/vízió 



„GYIK” és „GYAV” 



„GYIK” és „GYAV” 



Chagall írja egyik feljegyzésében:  
 

„Ahogy öregszem, egyre  világosabban látom, mennyire nevetséges 
mindaz, amit nem önmagáért, szívvel-lélekkel, szeretetből csinál az 
ember.” 



Köszönöm  
a figyelmet ! 

Czafrangó János 


