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Lelki háttér 

 „Jót cselekedni jó” – annak is, aki kapja, de annak is, 

aki végzi.  

 Jót  JÓL cselekedni: már nem mentes a 

fáradságtól, de egy csöpp jóakarattal és ötlettel máris 

összejön.  



„A jócselekedetet nem 

pénzért teszik” 
(Don Bosco) 

Nagylelkűséged, ha jó szívvel teszed, nem 

csupán „le akarod tudni” a szolgálatodat, az 

téged is fejleszt. 



Közösségi 

szolgálat 

Önkéntesség Társadalmi  

felelősségvállalás 



AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI 

TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA 

Azoknak a tanulóknak, akik 2016. 

január elseje után kezdik meg 

érettségi vizsgájukat, az 

érettségi megkezdésének 

feltétele, hogy 50 óra közösségi 

szolgálatban eltöltött időt 

tudjanak igazolni. 



MIT NEVEZHETÜNK  

KÖZÖSSÉGI 

SZOLGÁLATNAK? 

   A „közösségi szolgálat (…) 
szociális, környezetvédelmi, a 

tanuló helyi közösségének javát 
szolgáló, szervezett keretek 

között folytatott, anyagi érdektől 
független, egyéni vagy csoportos 
tevékenység és annak pedagógiai 

feldolgozása”.  



Azért, hogy kissé 

elmélyedhess egy 

szolgálatban – 

ugyanakkor akarván 

többet megismerhess:    

- Egy helyen egy  fél évet kell 

eltöltened. 

- Fél évkor vagy év végén, ha 

szeretnél, akkor választhatsz másik 

szolgálatot. 

 



Azért, hogy 11.-től tanulhass a 

fakultációkra és az érettségire:    

- a 9. és 10. évfolyamon kell teljesítened 
az IKSZ-et  

(sokan vannak, akik már a 9. évfolyamon 
képesek voltak erre) 

- NYÁRON IS LEHET IKSZ-elni, ha 
szeretnéd! 
 



 A tizenhatodik életévét be nem töltött 
önkéntes által a közérdekű önkéntes 
tevékenységre fordítható idő nem 
haladhatja meg  

 tanítási szünet ideje alatt a max. NAPI 3 ÓRÁT 
és a heti 12 órát; 

 tanítási időben a heti 6 órát és  

  - tanítási napon a napi 2 órát  

  - tanítási napon kívül a napi 3 órát  

 

FONTOSABB  

SZABÁLYOK 



            
A közösségi szolgálat teljesítése körében 

egy órán 60 perc közösségi szolgálati 

idő értendő azzal, hogy a helyszínre 

utazás és a helyszínről hazautazás ideje 

nem számítható be a teljesítésbe.  

FONTOSABB  
SZABÁLYOK 



            
A közösségi szolgálat során a tanuló 

naplót köteles vezetni, amelyben 

rögzíti, hogy mikor, hol, milyen 

időkeretben és milyen 

tevékenységet folytatott.  

FONTOSABB  
SZABÁLYOK 



IKSZ Napló:  

vidd magaddal a szolgálatra, írasd alá.  

  
Elvé
gzett 

óra 

szá
ma 

Dátum 

Végzet

t 

tevéke

nység 

órái: 

tól-ig 

(pl. 15-

16 h) 

A tevékenység leírása néhány szóban Mentor aláírása 

1 
előkészítő óra 1. (ezt nem kell igazolni, mert mindenki részt vesz rajta): 

ismertetés, fölkészítés 

2 
előkészítő óra 2.  (ezt nem kell igazolni, mert mindenki részt vesz rajta) 

ismertetés, fölkészítés 

3 
 előkészítő óra 3. (ezt nem kell igazolni, mert mindenki részt vesz 

rajta) ismertetés, fölkészítés 

4 

Okt. 
11. 

15h
-tól 

Töhötöm 
bá 

5 

Okt. 
11. 

       Játék gyerekekkel  Töhötöm 
bá 

6 

Okt. 
11. 

18h
-ig 

Töhötöm 
bá 





 
„Az ember még nem ember, 

csak hadonászó, veszélyes kamasz. 

Az ember akkor lesz ember, 

ha átvilágítja mélyéig önmagát, 

s a belső világosságból 

a külső világba sugarakat bocsát.” 

 Weöres Sándor: Protohomo   



A Katolikus Karitász  
 beteglátogatásában való részvétel, 

betegekkel foglalkozás, beszélgetés 

 ruharendezés, ruhaosztás, 
élelmiszergyűjtés-osztás, 
rendezvényszervezés  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Plébániai animátorkodás 

Gyerekek étkeztetése, 
akadályversenyek szervezése 

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Kórus 

 ének-zenekar  

 jótékonysági föllépések  

 (iskolaidőn kívül)  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Iskolák 

 Tompa,Putnoki Péczeli 

 kerti munkák, iskolai munkák  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Mezey István Kulturális Központ 
 segítség rendezvények alatti 

felügyeletben 

 közreműködés sport és kulturális 
programok megvalósításában 

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Családsegítő, gyermekjóléti 
szolgálat 

 Múcsony 

 adományosztás  

 gyermekjóléti szolgálat 

 játszóház 

 csoportfoglalkozás 

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Szendrői plébánia 
 kerti munka,  

 házi segítségnyújtás,  

 idősgondozás  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 

Az idősek ellátásában való 

segítségnyújtás (Máltai) 

 feladat a napközi otthonban 

 feladat az otthoni ellátásban 

 egyedül élők segítése 

(beszélgetés, felolvasás, társasjátékozás, 

kézműves foglalkozás) 



Városszépítő Egyesület, 
Gyermekek háza  

 kerti munka,  

 fotózás,  

 kiállítás előkészítés  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Óvodák 
 Angyalkert (gör. kat.), Napsugár, 

Mesevár (Pollack), Csokonai, 
Alsóvárosi Körúti, Füzike, Építők Úti 
Tagóvoda; Izsófalvai Szivárvány 
Óvoda  

 Kerti munka 

 Óvodai munka segítése  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



BHIM RAO Egyesület Szendrőlád  
 felzárkóztatás és fejlesztés 

 korrepetálás  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Vakok és gyengénlátók egyesülete 
 vakok és gyengénlátók segítése  

 bevásárlás  

 Kísérés 

 Hangoskönyv készítése 

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Berentei Szent Borbála  

Idősek Otthona  
 idősgondozás  

 felolvasás  

 sétáltatás  

 dekoráció  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Rudabányai Múzeum 
 adminisztráció segítése 

 kiállítás rendezése 

 programok segítése  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Don Bosco Sportközpont 
 Rendezvények előkészítése, 

lebonyolítása 

 kiállítás rendezése 

 programok segítése  

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



+1. Közreműködés városi 
rendezvények 
lebonyolításában 

 információs feladatok ellátása 

 küldöttségek programjainak 
segítése, kísérete 

  a programiroda munkájának 
segítése 

 

Lehetséges feladatok a 

közösségi szolgálathoz 



Az első alkalom: 

Keresd meg a 
mentorodat telefonon 
(vagy személyesen) – 
lehetőleg az azonos 

szolgálaton lévő többi 
társaddal együtt -  még 
a héten is, egyeztess 
vele, hova és mikor 

mehettek! 



„Légy vidám, tégy jót, 

a verebek meg hagyd 

csiripelni.” 



Közösségi Szolgálat 


