A közösségi szolgálatról
A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT LEHETSÉGES TERÜLETEI:








egészségügyi ,
szociális és jótékonysági,
oktatási,
kulturális és közösségi,
környezet és természetvédelmi,
katasztrófavédelmi,
óvódás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport-és
szabadidős tevékenység

Minden esetben együttmű ködési megállapodás szükséges!!!
EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉGEK KÓRHÁZBAN VAGY MÁS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN:
A tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és módon:
 a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel,
 a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben,
 felolvasás, beszélgetés, beteg mellet tartózkodás, a betegek meghallgatása,
 a betegek kéréseinek tolmácsolása az ápoló személyzet felé,
 egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő feladatok, stb.
SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK:
 idős emberek segítése egyénileg otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés,
takarítás, udvar rendbetétele, favágás stb.)
 idős emberek támogatása szociális intézmény keretei közt (sétáltatás, beszélgetés, szoba rendezése,
étkezésben segítés, ágynemű áthúzása)
 felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek,
 egyéb szociális tevékenységek
OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK:
 korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű intézményben,
 bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel,
 oktatás idősek számára (pl.: számítógép-használat, nyelvtanítás),
 egyéb oktatási tevékenységek.
KULTURÁLIS, KÖZÖSSÉGI TEVÉKENYSÉGEK:
 kulturális intézményekben, múzeumokban kisegítő feladatok elvégzése,
 közösségi tevékenységek: katonasírok gondozása,
 közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása,
 bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (pl. bábjáték,
amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés),
 iskolai programok szervezésében, lebonyolításában való részvétel,
 iskolai szertár rendezése,
 saját iskola közösségének javára történő tevékenységek (pl. teremdekoráció),
 helyi (civil) szervezetek kulturális és sport rendezvényein segítőként való részvétel, stb.
KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK:
Szervezhetők nemzeti parkokban, erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más
szakmai szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál. A nemzeti parkok és erdészetek esetében fel kell venni a
kapcsolatot a helyi intézmények vezetőivel és egyeztetni a lehetőségeket.






parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése,
biciklitároló javítása festése, kerítésfestés,
szociális intézmény környezetének rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése,
környezettudatosságra vonatkozó programokban való részvétel, a programok népszerűsítése,
egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység (állatotthonok, állatmenhelyek munkájának
segítése)
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KATASZTRÓFAVÉDELMI TEVÉKENYSÉG (FELÖLELI A POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉGEKET IS )
Megemlítendő területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi teendőinek ellátásába való
bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból adódó tevékenységekben. Rendkívüli
helyzetben a tanulók kompetencia határain belül végezhető tevékenységek ellátása, pl.: árvízhelyzetben
homokzsákok szállítása, töltése, épületek, ingóságok óvása, jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált
emberek tájékoztatása, segítése stb.
KÖZÖS SPORT-ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG ÓVODÁS KORÚ, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰGYERMEKEKKEL,
TOVÁBBÁ IDŐS EMBEREKKEL



közös programok nehézséggel élő kortársakkal. bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős emberekkel:
sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok,
közös programok (ünnepek, kézművesség, játék, farsang, közös műsor kialakítása, sütés, fodrászat).

Fontos tudnivalók
Az iskolai közösségi szolgálat bármely napon végezhető, így tanítási napon, legalább egy, de legfeljebb
három óra időtartamban, tanítási napon kívül (hétvége, ünnepnap, iskolai szünet) 5 óra teljesíthető amely
az utazással eltöltött időt nem tartalmazza. Egy óra alatt 60 perc értendő.
A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT DOKUMENTUMAI
JELENTKEZÉSI LAP
A tanuló a jelentkezési lap kitöltésével és a kiválasztott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi a közösségi
szolgálatra való jelentkezését, amelyet a szülő jóváhagyó aláírásával kell beadni ill. elfogadni, amennyiben a
tanuló nem töltötte be a 18. életévét. A jelentkezési lapot az osztályfőnöktől kell elkérni illetve neki visszaadni.
SZÜLŐI NYILATKOZAT
A nyilatkozat kitöltésével és aláírásával a szülő tájékoztatást ad a tanuló egészségi állapotáról. A szülői
nyilatkozatot az osztályfőnöktől kell elkérni illetve neki visszaadni.
SZOLGÁLATI NAPLÓ
A tanuló naprakészen vezeti közösségi szolgálati naplóját, amelyben szerepel a dátum, a helyszín, a teljesített
órák száma, a fogadó fél ill. a koordináló pedagógus aláírása. Ajánlott, hogy a tanuló röviden írja le
élményeit, benyomásait. A szolgálati napló alapján az osztályfőnöknek dokumentálnia kell a közösségi
szolgálat teljesítését az osztálynaplóban, a törzslapon, valamint a bizonyítványban.
IGAZOLÁS
Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a
tanulónál, egy példány az intézménynél marad.
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről
megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt
kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.
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