Kedves Fiatal Olvasó!
Amikor egy olyan kiadványt tartasz a kezedben,
amely az állampolgári részvételről és a közösségi
szerepvállalásról szól, talán elsőre idegennek, távolinak tűnhetnek ezek a fogalmak számodra. Mi közöm van nekem ezekhez, kérdezed talán. A válaszom ez: sokkal több, mint gondolnád.
Az állampolgári részvétel, a közösségi szerepvállalás ridegen hivatalos megnevezése olyan hétköznapi tevékenységeknek, amelyeket te is, én is,
mindannyian végzünk, végezhetünk. Ha részt veszel a diákönkormányzat munkájában vagy a tagok megválasztásában, ha elmész egy engedélyezett tüntetésre vagy gyűlésre, ha 18. életéved
betöltését követően részt veszel a választásokon,
ha aktívan kifejezed a véleményedet, ha külföldi
ifjúsági csereprogramokban veszel részt, ha önkéntesként segítesz másoknak, akkor tetté váltod ezeket a távolinak tetsző rideg fogalmakat.
A részvétel és a szerepvállalás azt jelenti, hogy
személyesen, véleményed kinyilvánításával, cselekedeteiddel teszel hitet amellett, hogy fontos
neked a körülötted lévő világ, fontosak neked
azok az értékek, amelyekben hiszel, és fontosak
neked azok az emberek, akikkel együtt élsz. Ezáltal életet lehelsz egy másik, távolinak tetsző,
hideg fogalomba: a demokráciába. A demokrácia ugyanis ez: értékek, vélemények, cselekedetek képviselete, békés versenyeztetése a közösség érdekében.
A demokráciával szorosan összefüggő fogalom
az önkéntesség. Az önkéntes tevékenység a legnagyobb ajándék, amit adni tudsz: a saját idődet,
a saját energiádat mások érdekében, mások javára ajándékozod. Az önkéntesség lényege, hogy
az emberek boldogabbak lesznek a veled való találkozás után, mint előtte voltak, és ebből te is gazdagodsz, feltöltődsz és
még értékesebb emberré válsz.

“
KÖSZÖNTO
Zárásként engedd meg, hogy Kalkuttai Teréz
anya bölcsességét ajánljam figyelmedbe, hogy
soha ne csüggedj, ha a világ jobbá tételéért teszel valamit:
„Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó
gondolat vezérli cselekedetedet, mégis tégy jót!
A jó, amit teszel, holnap feledésbe megy, mégis
tedd a jót! A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt! Az embereknek szükségük van a segítségedre, és ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts! A legjobbat
add a világnak abból, amid csak van, és ha verést kapsz is cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!”
Mák Kornél
Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere

“
KÖSZÖNTO
„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat – és képzelőerő,
az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy
győzelme a lustaságon.”
Albert Schweitzer
Kedves Barátom!
Szeretettel köszöntelek a Kecskeméti Ifjúsági
Kerekasztal (továbbiakban: KIK) nevében.
Fiatalon, általában csak a középiskola elvégzése,
illetve a diploma megszerzése után történik gyökeres változás életetekben - addig a megszokott
környezetben, a család, az iskolai és baráti közösség oltalma alatt éltek. Majd csak ezt követően
kerültök ki az úgynevezett „nagybetűs ÉLET” forgatagába, amiről addig csak közvetett ismereteitek voltak.
Ettől a tanévtől - az iskolai közösségi szolgálat
bevezetésével - közvetlen lehetőségetek nyílik,
hogy már a középiskolás éveitek alatt megtapasztalhassátok, megismerhessétek, és a gyakorlatban ki is próbálhassátok a közösségi részvétel különböző területeit, szépségeit – de egyúttal nehézségeit is.
Ez a tapasztalat fontos lehet számotokra, mert
amikor munkába álltok, már nagyon sok hasznos
ismerettel rendelkezhettek; nemcsak a munkavégzésről, hanem a munkamorálról, a munkatársakkal való kapcsolatról is. Sokkal könnyebb dolgotok lesz megválasztani, mely területen szeretnétek elhelyezkedni, mindezek mellett pedig az
is jó érzéssel tölthet el benneteket, hogy valami
hasznosat tehettetek, adott esetben segíthettetek másokon.
Amikor 10 évvel ezelőtt én is középiskolás diák voltam, teljesen más volt a világ. Azóta minden felgyorsult és folyamatosan változik. Felgyorsultunk mi is: a gyorsuló világ lüktetését mindannyian érezzük magunkon, kisebb nagyobb mértékben. Ahogy én is, Ti is büszkék lehettek arra, hogy
kecskeméti iskolában végezhetitek tanulmányaitokat. Nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
hisz Kecskemét országos mércével mérve az
egyik legkiemelkedőbb település az
Ifjúság támogatását tekintve.

¶2¶

KIK is vagyunk?
A KIK informális szervezetként 2010-ben alakult,
elsősorban azzal a céllal, hogy együttműködési
keretet biztosítson a kecskeméti ifjúsággal foglalkozó szakemberek, az ifjúságért tenni akarók,
és maguk a fiatalok számára. Mára 20 szervezet/
intézmény csatlakozott kezdeményezésünkhöz,
mely alapján elmondhatjuk, hitelesen képviseljük a helyi gyermekeket, diákokat és ifjúságot.
A szervezet irányítását az első három évben a
Twist Olivér Gyermek- és Ifjúságvédelmi Egyesület végezte, 2013 márciusától a képviseletet a
Nyitott Szemmel Egyesület látja el.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal között 2011ben jött létre az a megállapodás, mely alapján
az önkormányzat és az ifjúsági civil szféra közötti
együttműködés fejlesztését végezzük, illetve részt
veszünk az Önkormányzat ifjúsággal/ifjúságpolitikával kapcsolatos döntés-előkészítési munkájában - kiemelten Kecskemét Ifjúsági Cselekvési Tervének előkészítésében és megvalósításában.
Úgy gondolom, egyetlen dolog kell, hogy a szemünk előtt lebegjen: kerekasztalunk arra hivatott, hogy a fiatalsággal együtt olyanná formáljuk Kecskemét életét, ahol legjobban el tudjuk
képzelni jövőnket.
Ha Európáról van szó, Rólad van szó!
A 2013-as évet az Európai Unió A polgárok európai évének hirdette meg. Ehhez kapcsolódóan is, kiadványunkban összegyűjtöttünk minden olyan lehetőséget, mely a helyi, nemzeti, illetve európai ügyekben való részvételeteket segítheti, továbbá az
iskolai közösségi szolgálat
eredményes és hatékony
teljesítését támogathatja!
Forgassátok szeretettel!
Molnár Árpád Szilveszter
KIK elnök

BEVEZETO“

POLGÁROK EURÓPAI ÉVE
Van véleményed az Európai Unióról? Kíváncsi
vagy hogyan működnek az uniós intézmények?
Kérdésed van az EU-val kapcsolatban, de eddig
még nem kaptál rá választ?
Van egy remek hírünk! 2013 a Te éved, hiszen
A polgárok európai éve keretében nemcsak a kérdéseidre kaphatsz választ, de tevékenyen részt is
vehetsz az Unió működésében. Az európai év célja, hogy ösztönözze a párbeszédet a kormányzat
minden szintje, a civil társadalom, és a gazdasági
élet szereplői közt.
Érdemes belegondolni: vajon mikor érzünk magunkénak egy nagy léptékű beruházást, vagy egy
olyan politikai döntést, amely a mi életünket is
közvetlenül befolyásolhatja? Természetesen akkor, ha úgy érezzük, a minket érintő folyamatokba mi magunk is ténylegesen beleszólhatunk, ha
megoszthatjuk véleményünket a döntéshozókkal.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőket fogalmazta meg: „Elmúltak már azok az idők, amikor az európai integráció polgárainak hallgatólagos beleegyezésével zajlott. Európa nem válhat a
technokraták, a bürokraták vagy akár a diplomaták terepévé. Európának egyre demokratikusabbá kell válnia”.
Az Európai Uniót is súlyosan érintő gazdasági
világválságból való kilábalás egyik eszköze lehet, ha az uniós polgárok tudatosan, jogaik teljes ismeretében cselekszenek.
Tegyünk így mi is, rajtunk ne múljon!

TARTALOM
A Kiadvány tartalma

A polgárok európai éve 2013 épp erre az eszmére
épül. Azokra a jogokra hívja fel a figyelmet, amelyek uniós polgári státuszából eredően az Európai Unióban élő valamennyi személyt automatikusan megilletnek.
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I. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL
A fiatalok érdeklődésének felkeltése és bevonása az őket érintő ügyek döntéshozatalába egy
egészségesen gondolkodó, felelős, törődő és erős
közösség alapeleme.
A fiatalok társadalmi részvételével kapcsolatban még ma is sok a tévhit, és félreértelmezés.
A hazai felnőtt társadalom meglehetősen szűklátókörű a témával kapcsolatban, a „fiatalok részvétele, bevonódása” kifejezés hallatán sokaknak csupán az jut eszébe, hogy a fiatalok, mint befogadó,
passzív közönség részt vehetnek a felnőttek által
kezdeményezett és irányított programokban, eseményekben, azokat végignézhetik, meghallgathatják – ugyanakkor formálni nem formálhatják.
Az sem ritka, hogy a részvétel csak egy kis szelete
sejlik fel a kifejezés hallatán: a parlamenti választásokon való részvétel képében. Ám az állampolgári részvétel és a közösségi szerepvállalás ennél lényegesen nyitottabb és többjelentésű fogalmak.
Egy modern, haladó társadalom számára a fiatalok a változást magával hozó erőforrást jelentik,
nem pedig a problémák kiindulópontját. Ez, a fiatalokat partnernek, és a jövőt alakító erőnek tekintő felfogás ad alapot az ifjúsági részvétel kiszélesítéséhez.

• vagy egyszerűen együtt érzel a kortársaiddal, és
ezért állsz melléjük.
Döntéshelyzetbe hozod magad
Lehetsz a közélet alakítója, aki a saját hatáskö
rében önállóan, másoktól függetlenül is megtehet valamit. Ha te mégis a többiekkel egyetértésben határozol és velük együtt teszed meg azt,
abban az esetben a saját környezeteddel vállalsz
közösséget, a saját életed a társas élet terepére
viszed (pl. diákpolgármesterként).
Beleszólsz a döntésbe
A közélet alakítója lehetsz azzal is, ha konfliktust vállalsz más érdekcsoporttal: ha olyan területen kezdeményezel, vagy olyan ügyeket
támogatsz, amelyben mások éreznek és élveznek illetékességet.
Természetesen az is egy döntés, ha valaki tudatosan választja a passzivitást egy adott helyzetben
azzal, hogy: „ebből jobb kimaradni…”, de mi erről az esetről szeretnénk a legkevesebb szót ejteni ebben a kiadványban.
Valós részvétel-e az, ha LIKE-olsz
valamit a Facebookon, vagy megosztasz
közcélú kampányokat, felhívásokat?

RÉSZVÉTELI FORMÁK

Természetesen értékelendő, hogy figyelmet
fordítasz társadalmi jelenségekre, közösségi megmozdulásokra, ez azonban még nem
feltétlenül részvétel, inkább egyfajta érzékenység a témára. Onnantól tekinthető aktív részvételnek, ha emellé gondolataidat is
kifejted, vagy tudatosan, célzottan szólítasz
meg vele olyanokat, akik szerinted nálad
többet tudnak tenni az adott ügyért!

MILYEN MINŐSÉGBEN VEHETSZ RÉSZT?
Kezdeményezel
• mert felismerted, hogy egy ügy, vagy probléma
nemcsak a saját életed érinti, hanem kortársaidét is,
• lépéseket teszel annak érdekében, hogy ezt mások is felismerjék, és együttesen, vagy legalábbis többek nevében fogalmazol meg igényt, teszel megoldási javaslatot, találkozót szervezel,
levelet írsz – egyszóval közéleti szerepet vállalsz, közügyet csinálsz valamiből.
Támogatsz egy ügyet
Azaz támogatóan veszel részt közéleti szerveződésben,
• mert úgy találod, hogy ez a dolog, bizony téged,
személyesen is érint,

¶

NÉHÁNY PÉLDA IFJÚSÁGI RÉSZVÉTELRE:
• Aláírsz egy petíciót
• Támogatókat gyűjtesz egy petícióhoz, kampányhoz
• Részt veszel egy közcélú flashmob-on
• Részt veszel egy demonstráción
• Részt veszel, vagy te magad szervezel lakóközösségi, szomszédsági akciókat
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I. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL

• Megszervezel egy közcélú akciót
• Szót emelsz az iskolai diákönkormányzatban
valamiért
• Tisztséget vállalsz a diákönkormányzatban, és
képviseled társaid kezdeményezéseit, véleményét
• Projektet szervezel valami új szolgáltatás bevezetése, vagy program, rendezvény megvalósítása érdekében
• Közösségi médiumot hozol létre vagy működtetsz (rádió, újság)
• Kapcsolódsz egy társadalmi szervezethez, és aktívan részt veszel küldetése megvalósításában
• Önkéntes munkát vállalsz egy közcélú szervezetnél (lásd következő fejezet a kiadványban)

A fiatalok társadalmi részvételének
fokozatai
A fiatalok manipuláció alatt állnak < A fiatalok,
mint dísz jelennek meg < A fiatalokat jelképesen meghallgatják < A fiatalok jogosultságot
szereznek és információkhoz jutnak < A fiatalokkal konzultációt folytatnak < Felnőttek kezdeményezésére a döntéseket megosztják a fiatalokkal < A fiatalok kezdeményeznek és irányítanak < A fiatalok kezdeményeznek,
és a döntéseket megosztják a
felnőttekkel

¶

5¶

I. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL

A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL
SZÍNTEREI KECSKEMÉTEN
6PONT VÁROSRÉSZI KÖZÖSSÉGI TEREK
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Támogatási Programjával és ifjúságpolitikai célelőirányzatával is segíti, hogy a fiatalok
közvetlen lakókörnyezetükben kapjanak lehetőséget ifjúsági közösségi terek működtetésére,
helyi klubok, öntevékeny csoportok kialakítására, saját kezdeményezésű programok megvalósítására.
2010 óta 5 városrészben, összesen hat ifjúsági
közösségi térben működik nyitott ifjúsági szolgáltatás, mely magában foglalja a fiatalok naprakész tájékoztatását, egyéni és közösségi fejlesztését, szabadidős programok szervezését, önálló
kezdeményezéseik támogatását.
A közösségi terek hálózati rendszerben működnek együtt, egységes alapelvek mentén fogadják
a látogató fiatalokat:
• NYITOTTAN valamennyi fiatal és ifjúsági csoport
felé (12-29 éves korig bárki igénybe veheti),
• INGYENES szolgáltatásokkal a hozzáférés széleskörű biztosítása érdekében,
• vallásoktól, pártoktól és más ideológiáktól
FÜGGETLENÜL,
• a fiatalok RÉSZVÉTELÉT tartva a középpontban,
• a fiatalok SZABADIDEJÉHEZ IGAZÍTOTT nyitva
tartással,
• lehetőséget teremtve a GENERÁCIÓK KÖZÖTTI
kapcsolatteremtésre, párbeszédre.
DOBJ HATOST ÉS LÉPJ BE!
2014 JÚNIUSÁIG AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, A NYITOTT KAPUK PROGRAM KERETÉBEN
VALAMENNYI HELYSZÍNEN fiatalos hangulat 
csocsó  pingpong  wifi  zene  társasjáték
 újságok  babzsák fotelek  verseny  tea 
világnapok  akciók  közösség  programok
 önkéntesség  elismerés  felismerés  bizalom VÁR BENNETEKET!

¶

A közösségi terek nem csak a szabadidőd hasznos
eltöltésében segítenek, de információs pontokként is működnek, és kifejezetten a számotokra
szervezett segítő szolgáltatások is hozzáférhetőek bennük: egyéni és kiscsoportos tanácsadás
pályaorientáció  pályakezdés  munkavállalás
 pénzügyi ismeretek  önismeret  életvezetés  önálló életvitel  párkapcsolati problémák
 és igény szerinti témakörökben.
A VÁROSRÉSZI KÖZÖSSÉGI TEREK
ELÉRHETŐSÉGEI:
KÖZ-TÉR/10 PERC IFJÚSÁGI KLUB
(PINCEKLUB)
Működtető: Kecskeméti Ifjúsági Otthon
Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.
Elérhető: szerdán és csütörtökön 14–20 óráig,
pénteken 14–22 óráig
Vezető: Ferenc Klaudia; telefon: (76) 481-523
E-mail: ferencz.klaudia@gmail.com
Weboldal: www.kio.hu
Facebookon keresd a KÖZ-tér/10 perc címet!
MALOM TÁRSALGÓ
Működtető: Twist Olivér Gyermek-és
Ifjúságvédelmi Egyesület
Cím: 6000 Kecskemét, Korona utca 2.
(MALOM KÖZPONT)
Elérhető: kedd, szerda 15–19, csütörtök 16–19,
péntek 14–20 óráig
Vezető: Molnár Ilona Eszter; telefon: (70) 947-9479
E-mail: twist.oliver060223@gmail.com
Facebookon: Malom Társalgó - Kecskemét
ELEVEN SZÉCHENYIVÁROSI IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGI TÉR
Működtető: HELPI Ifjúsági Iroda
és Fejlesztő Műhely
Cím: 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.
Elérhető: szerdán és csütörtökön 14–20,
pénteken 12–20 óráig
Vezető: Borda Balázs; telefon: (76) 320-377
E-mail: eleven@helpi.hu
Weboldal: www.helpi.hu/eleven
Facebookon keresd a Helpi/Eleven címet!
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I. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL
HUNYADIVÁROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
Elérhető: hétfőtől – péntekig 14.30–18.30 óráig
Cím: 6000 Kecskemét, Daróczi köz 14.
Vezető ifjúságsegítő: Hájas Réka
E-mail: hunyadihaz@gmail.com

Jó példa: BEMUTATKOZIK A KÖZ-TÉR
A KÖZ- tér ifjúsági klub a Kecskeméti Ifjúsági Otthon
pinceklubjában található közösségi tér, mely tanítás utáni időszakban teret ad a fiatalok hasznos szabadidő eltöltésének. Nyitott ifjúsági munka jellemzi,
információs, tájékoztató és tanácsadó szolgáltatás.
A KÖZ- tér szabadon látogatható klub, szabadidős programokat nyújt, segíti az önszerveződést, az önkéntességet és az alulról jövő kezdeményezéseket.
Helyet ad: kötetlen ifjúsági programoknak, koncerteknek, előadásoknak, vetélkedőnek, ifjúságszakmai képzéseknek, diák önkormányzati találkozóknak. Információs, prevenciós, pályaorientációs, ismeretterjesztő, művészeti programoknak.
Közösségi szolgálatod során a KÖZ-tér ifjúsági
klub, illetve az Ifjúsági Otthon más programjait
is megismerheted: környezetvédelmi - zöld programok, FRINGE fesztivál, gyermekrendezvények,
nyári táborok, szabadidős és nyári munka börze,
városi extrém sportnap.

KERTVÁROSI IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR
Működtető: Corvina Óvoda és Általános Iskola
Kertvárosi Általános Iskolája
Elérhető: hétfő, kedd 13–18,
péntek 12–18,
szombat 9–13 óráig
Cím: 6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.
Vezető ifjúságsegítő: Szabó Henrietta
Telefon: 76/414-587
E-mail: mukert@index.hu
Weboldal: www.kertvarosi-iskola.hu
HETÉNYEGYHÁZI IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGI TÉR
Működtető: Móricz Zsigmond Közművelődési
Alapítvány
Elérhető: hétköznapokon 13–17 óráig,
illetve programtól függően
Cím: 6044 Kecskemét – Hetényegyháza,
Kossuth L. u. 83.
Vezető: Bakró Barbara Ilona
Telefonszám: (76) 472-713
Facebookon: Hetényegyházi Közösségi Tér

PROGRAMJAINK A KÖZ-TÉRBEN:
• Utolsó járat – csütörtökön, pénteken koncertek,
versenyek, karaoke, süti sütés a klubban,
• Meet-art – tárgyalkotó műhely, animáció-film készítés, falfestés, graffiti, stencil, fazekas foglalkozások, nemezelés, batikolás, kreatív tárgykészítés,
•S
 potlight Nyelvi Klub – minden szerdán este hattól, ahol külföldi fiatalokkal beszélgetve fejlesztheted az angol nyelvi tudásod,
•Ö
 nkép – önismereti beszélgetések, ha kibeszélnéd magadból, ahelyett hogy bebeszéled magadnak,
• Pódiumbeszélgetések – érdekes témákat, embereket, hivatásokat mutatunk be veletek
közösen,
• Világnapok – kapcsolódva az aktuális ünnepkörökhöz, akciókhoz, világnapokhoz közösségi
programokat szervezünk,
• Diákönkormányzati találkozók és Fórum – minden hónap első keddjén 16 órától találkozó a pinceklubban, illetve évente egy alkalommal Fórum,
melyen a városban tevékenykedő diákok városi
szintű összefogása, tapasztalatcseréje, csapatépítése történik.

¶
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I. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL
VÁROSI IFJÚSÁGI PÁRBESZÉDRENDSZER
Vélemények a köz-térről
„A 10, ahogy csak mi becézzük, az a
hely, ahol mindig frankó dolgok történnek, nem utolsósorban a baráti társaság családként, ha lejön ide, akkor hazajön. Kicsit talán ömlengősnek hangzik, de
a hely valahogy összetart minket. Nem igazán kell megbeszélni a találkozót, mert
mindig következő nap ugyanott, ugyanakkor találkozunk. Sok felnőtt mondogatja, hogy bezzeg az én időmben csak lementünk és a játszótéren találkoztunk, nem kellett neten, telefonon megbeszélni. Na, a 10
perc esetében mi visszatértünk a régi gyakorlathoz.” (Kollár Alíz, fotós)
„Hidegben a meleg tea nagy kincs, és abban
itt sosincs hiány. A társaság jó és könnyű itt
barátságokat kötni. A fiatalok számára ideális időtöltési lehetőség és a legjobb az egészben, hogy ingyenes. Ide bárki lejöhet, aki képes elfogadni az alapvető szabályokat”
(Szrnka Dávid, Bányai Júlia Gimnázium)

Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal - KIK
A KIK 2010-ben alakult, elsősorban azzal a céllal,
hogy együttműködési keretet biztosítson a kecskeméti ifjúsággal foglalkozó szakemberek, az ifjúságért tenni akarók, és maguk a fiatalok számára. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal között
2011-ben jött létre az a megállapodás mely alapján az önkormányzat és az ifjúsági civil szféra közötti együttműködés hivatalos keretek között
működik és a fórum részt vehet az önkormányzat
ifjúsággal/ifjúságpolitikával kapcsolatos döntéselőkészítési munkájában, ezek közül is kiemelten a város Ifjúsági Cselekvési Tervének előkészítésében és megvalósításában. A kerekasztal ma
20 tagszervezettel rendelkezik, tagja lehet olyan
ifjúsági csoport is, melynek formális szervezeti
háttere nincs, de szeretne részt venni a városi ifjúságpolitikában.
Vegyél részt Te is a munkánkban!
Ha kedvet érzel, hogy részt vegyél a következő
VIP Nap vagy egyéb ifjúsági akció megszervezésében jelentkezz a nyitottegyesulet@gmail.
com címen!

KÖZösségi SZOLGálat A köz-térben
„Első hallásra kicsit kötöttnek hangzott az
a kifejezés, hogy „közösségi szolgálat”, de
amikor megtudtam, hogy a KIO-ban is el lehet tölteni rögtön tudtam, hogy ez a nekem
való hely. A programok szuperek és a társaság egyszerűen nagyszerű, szerintem ez a lelke ennek az egész programnak.”
(Balogh Dániel, 9. o Református
Gimnázium)

Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja – VIP NAP
Kecskemét Megyei Jogú Város a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal együttműködésével 2013 április
26-án már harmadik alkalommal szervezi meg a
VIP Napot, melynek legfőbb célja a figyelem felkeltése a városban történő ifjúsági fejlesztésekre,
valamint lehetőség biztosítása az ifjúság, a városi
döntéshozók, illetve a település felnőtt lakossága
közötti párbeszédre.

¶
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I. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL
DIÁKÖNKORMÁNYZAT, DIÁKEGYESÜLET

AHOL TALÁLKOZHATSZ A „DÖKÖSÖKKEL”

A kecskeméti középiskolákban, kollégiumokban
működő diákönkormányzatok (DÖK) városi szintű összefogása sok éve része a Kecskeméti Ifjúsági Otthon fiatalok érdekképviseletét segítő tevékenységeinek.

Fórum

A DÖK feladata, hogy Benneteket, diákokat és
közösségeitek érdekeit képviselje. Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekhez kapcsolódó feladatokat törvényi és rendeleti szinten
szabályozzák. Ezek alapján a diákönkormányzat
döntési hatáskörrel, egyetértési, kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési és tájékoztatási joggal rendelkezik. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti.

A városban 2009 óta évente megszervezett tavaszi Kecskeméti Diákönkormányzatok Fóruma alkalmat ad a diákoknak a tapasztalatcserére és tudásuk bővítésére. Az egész napos program gyakorlatorientált, kötetlen hangulatú előadásokkal
kívánja a DÖK-ben tevékenykedő diákvezetőket
képezni. Szó esik a diákságot érintő jogi, ifjúságügyi aktualitásokról.
Találkozók a klubban
Minden hónap első keddjén a KIO pinceklubjában dökös találkozókra várunk Titeket, illetve ha
kérdésed van, információra van szükséged, vagy
éppen helyet keresel egy programhoz a csapatod számára, hétköznap térj be az Otthon pinceklubjába és kérj további segítséget.
Az egyesület

További hasznos információkat találsz a
www.diakonkormanyzat.hu oldalon.
TÖRVÉNYI HÁTTÉR
A 2011. évi Köznevelési törvény határozza meg a
DÖK intézményen belüli szerepét, a következők
szerint:
• Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.
• A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - saját
közösségi életük tervezésében, szervezésében,
valamint tisztségviselőik megválasztásában, és
jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
• A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt,
- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
- a házirend elfogadása előtt.

¶

Te is élhetsz a lehetőséggel, hogy tagja légy a
KDDE szervezetének és a szervezet működése
során akár a diák polgármesteri, illetve más egyesületi feladatokat tölts be. Mi célból jött létre?
Az alapító okirat szerint 1999-ben „Kecskemét város diákjai annak érdekében, hogy a társadalom
polgárosodási folyamatának, s felnőttként a demokrácia nyújtotta kötelességek - a jogok gyakorlásának tudatos, cselekvő részesei legyenek, demokratikus elveken alapuló független, városi egyesületet hoztak létre”, azaz megalapították a Kecskeméti Diákok és Diákönkormányzatok Egyesületét. Diákpolgármester választás, városi szintű
diákrendezvény, csapatépítés, diákújság köthető a KDDE társaságának akcióihoz. Az egyesület
működésének az Ifjúsági Otthon ad helyet.
Továbbra is nyitott kapukkal vár, hogy tovább
működtessétek és képviseljétek városi szinten
a diák önkormányzatban tevékenykedő fiatalok
közösségét.
További információ:
Ferencz Klaudia, ferencz.klaudia@gmail.com
Kecskeméti Ifjúsági Otthon, KÖZ-tér/10 perc
Ifjúsági Klub (pinceklub)
Nyitva tartás: szerda – csütörtök 14–20 óráig,
pénteken 14–22 óráig
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INFORMÁLIS IFJÚSÁGI CSOPORTOK
Vélemények
a diákönkormányzatról
„Jók ezek a DÖK Fórumok. Hogy miért? – kérdik azok, akik még soha nem voltak egy ilyen
fórumon, vagy akár egyetlen DÖK-gyűlésen
sem az iskolában. A diákönykormányzat
nevében benne van, hogy önkormányzat,
ezért soha nem lesz szimpatikus egy diáknak
sem. De belegondoltatok már, hogy az iskolai programokat, diáknapot, iskolától függően esetleg szakmai programokat kik szervezik? A legtöbb esetben a diáktársaitok, akik
minden egyes alkalommal ott ülnek a DÖKgyűléseken, és próbálnak rájönni, hogy mi is
lehet az igényetek, milyen programokat, versenyeket szeretnétek. Az olyan stílusú programok, mint egy DÖK-Fórum az ilyenekben
segít elindulni.”

Informális csoportnak nevezzük azokat a csoportokat, amelyeket nem formális szabályok határoznak meg (nem írott jogszabály vagy alapszabály), hanem személyes kapcsolatok, szimpátiák,
közös érdekek és azok képviselete tart össze.
Vettél már részt közösségi oldalakon szervezett
flashmobon? Tevékenykedtél már valami alkalmi
programhoz szervezett ifjúsági csoportban? Ha igen,
akkor már Te is tagja voltál informális csoportnak!
Kecskeméten a legismertebb informális csoport
a főtéri Párnacsatát és Vízi csatát évről-évre megszervező KÁEFTÉ! Bár működésük folyamatos, és
rendes tagsággal rendelkeznek, írott szabályokat
nem kell követniük. Így például a hivatalok számára nem is léteznek, pedig amúgy nagyon is!
JÓ PÉLDA: BEMUTATKOZIK A KÁEFTÉ
„Reszkess, Kecskemét! - Ami necces, vicces, érdekes,
mi megcsináljuk!” Hirdette rólunk régebben a honlapunk. Azonban ma már ez a felirat látható: [Élj!
| Játssz! | Nevess! | KÁEFTÉ] - Ifjúság a közösségért!
Ez is nagyon jól mutatja azt a változást, amely a
KÁEFTÉ (Kecskeméti Fiatalok Társasága) megalapítása után igen gyorsan bekövetkezett. Az egykori
„hülyéskedést” felváltotta a közösségépítés.

Puliusz Vivien (Széchenyi I. SZKI. )
Ahogy a diákpolgármester látja:
„A fiatalok közösségi élete nagyrészt az iskolapad köré szerveződik, de van élet a tanítás után is. A kecskeméti diákélet szervezésének egyik oszlopa kell legyen a Városi Diákönkormányzat szervezete. A programszervezés mellett fontos, hogy legyen
egy fiatalok által működtetett és a fiatalokért dolgozó szervezet, amely közösségépítő tevékenységet valósít meg azáltal, hogy
felismeri azokat az igényeket, amelyeket a
mai diákság kommunikál az értük dolgozók felé. A Városi Diákönkörmányzat hivatalos szervezete alkalmas arra, hogy összekötő kapocs legyen az iskolák, a város és a
diákság között, így áthidalva a kommunikációs problémákat és a „diákok kontra
felnőttek” felfogásból eredő ütközéseket.”

2009 nyarán döntöttük el, hogy megszervezzük az
első akciónkat, a Zebrakciót. Ez volt az első lépés a
KÁEFTÉ megalapítása felé. Ekkor még nem gondolkoztunk a folytatáson. Végül a nyári unalom ki nem
hozta azt belőlünk, és a harmadik akciónk alkalmával már használtuk a Kecskeméti Fiatalok Társasága elnevezést, bár ekkor még a KFT rövidítéssel.
Körülbelül egy hónap elteltével kezdtük el KÁEFTÉ
néven szervezni programjainkat. Ekkor jelent meg
az „Ifjúság a közösségért!” szlogen is.
Fő célkitűzésünk, hogy a szürke hétköznapokba
egy kis színt vigyünk, megnevettessük az embereket, miközben mi is jól szórakozunk. Megalakulásunkkor egy színesebb, fiatalosabb Kecskemét megformálását tűztük ki célul. Itt jegyezném
meg, hogy papíron nem létezik a KÁEFTÉ. Hivatalosan nem vagyunk nyilvántartva, inkább, mint
ifjúsági csoportosulás létezünk. (Sokszor jól jönnek az ebből fakadó kiskapuk, viszont így nem
pályázhatunk támogatásokra.)

(Morisson Márk, jogász hallgató, SZTE /
Kecskeméti Diákok és Diákönkormányzatok Egyesülete, elnöke / Kecskemét diákpolgármestere 2007- 2010)

¶
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I. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL
Kezdetben a szüleim nem fogadták jól az ötleteimet és ezt az egész Káeftésdit. Például a
Zebrakciót, mert lehet, hogy a kocsik nem állnak meg, vagy a Párnacsatát, mert a tollat nehéz feltakarítani. Mostanra megváltozott a véleményük és a háttérből támogatnak engem, minket. Gondolok itt különböző eszközök kölcsönadására, esetleges segítségre, szállításra. (Még
szerencse, hogy akkoriban nem álltam le a szülői szigor ellenére sem.)
A Zebrakcióhoz, az első „eksönhöz” – ahogy mi
nevezzük – egy videó adott ihletet, amelyet egy
videómegosztó-honlapon találtunk. A videón
Remi Gaillard és barátai körülbelül másfél percen keresztül folyamatosan átsétálnak a zebrán
feltartva az autósokat. Mi ezt vettük alapul, hogy
felhívjuk a figyelmet a Kada melletti zebra elhelyezkedésére.
A többi akció főleg világnapokhoz, ünnepekhez kötődik, a legtöbbet saját kútfőből hoztuk össze. Számos programot szerveztünk az
elmúlt évek során, többek között párnacsatát,
vízi csatát, „Keresd a zászlót!” játékot, shuffle
táncversenyt, ingyen ölelés napot, illetve számos nagyobb rendezvényhez kapcsolódtunk
akcióinkkal. Hozzáfűzném, hogy mindet saját
zsebből fizetjük, a programok mégis ingyenesek, és ez ma nagy szó.
Kecskeméten a Helpi-vel van kapcsolatunk, más
ifjúsági körről nem tudok. De ha lenne, szívesen
összefognánk vele legalább egy-egy akció erejéig. Kecskeméten a fiatalok együttműködőek,
ami véleményem szerintem főleg annak köszönhető, hogy sokan vannak, akik szeretnének valami „őrültséget” és egyben hasznosat csinálni. Manapság sok programlehetőség közül választhatunk, de szerintem nincs számottevő, kimondottan fiatalokat, 14-25 éveseket célzó megmozdulás. Ami pedig a létezőket illeti, nem övezi őket nagy figyelem. A fiatalok általában csak
barátaikkal, társasággal szeretnek bárhova is kimozdulni, ezt saját példánk is bizonyítja, hiszen
kezdetben a KÁEFTÉ egy baráti társaságból tevődött össze, ma viszont már „külsősök” is egyre többen vannak köztünk. Jelenleg az egyik legnagyobb előnyünk a közösségalkotás és a közösségformálás.

¶

Nagy örömmel – és elégedettséggel – tölt el bennünket, hogy az emberek jól érzik magukat azon
a rendezvényen, amelyet nekik szervezünk. (Bár
mindennek van rossz oldala. Mi például a takarítást tartjuk annak.)
A rendezvényeink ingyenesek, teljesen nyíltak,
saját szervezésűek, csupán a számuk sajnos évi
2-3-ra szűkült, ugyanis nehéz összeverbuválni a
társaságot, mert mindenki messze került Kecskeméttől. (Én jelenleg Szegeden tanulok, és nincs
annyi időm, mint kezdetben.) De a már hagyománynak számító Párnacsatát és Vízi csatát
minden évben megtartjuk.
A programokon számítunk mindenkire, aki szerint a közterületek nem csak szemlesütött közlekedésre valók, aki lazítani szeretne vizsga vagy
érettségi előtt, és természetesen szeretettel várjuk az idősebb korosztály képviselőit is. Igyekszünk minél több embert mozgósítani és bevonni a szórakozásba.

Az eseményeket főleg közösségi oldalakon, középiskolákban hirdetjük, illetve köztereken plakáttal, valamint a Kecskeméti TV és a Gong Rádió segítségét vesszük igénybe.
Mindig van következő terv és akció, de a helyszín
marad a kecskeméti főtér, a mi „játszóterünk”. Az
akciók és programok megszervezésével a KÁEFTÉ
további kreatív ötletekhez szeretne motivációt
adni, ékes példáját adva, hogy az utcákban és
közterekben hatalmas lehetőség van, csak el kell
engedni a fantáziánkat. Épp ezért jó összefoglaló a mai jelmondatunk: [Élj! | Játssz! | Nevess! |
KÁEFTÉ] - Ifjúság a közösségért!
Harkai György
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I. ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTEL

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI
PROGRAMOK

ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK
ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az Európai Unió oktatást és szakmai képzést támogató programjai az egész életen át tartó tanulás programja (Lifelong Learning Programme) keretében elérhetőek.

VÁLASZTÓJOG

A Lifelong Learning Programme az alábbi programból áll, amelyek az oktatás és képzés egy-egy
területén nyújtanak pályázati lehetőségeket:
• Comenius: a közoktatást támogatja, egészen az
érettségi szintjéig;
• Erasmus: a felsőoktatás;
• Leonardo: a szakmai képzés minden más, a felsőoktatáson kívül eső szintjén és területén.
A Comenius program keretében a közoktatási intézmények együttműködései támogathatóak. Leggyakrabban nemzetközi iskolai együttműködések és
tanárok képzésére és továbbképzését támogatják.
Kecskeméten kiemelkedő projekteket a Bolyai
János Gimnázium és a Kada Elek Szakközépiskola valósított meg.
Az Erasmus program a felsőoktatást célozza
meg, ezen belül a hallgatók tanulmányokat illetve tanulmányukkal összefüggő szakmai gyakorlati tevékenységeket folytathatnak külföldön egy
másik felsőoktatási intézményben.
Kecskeméten kiemelkedő projekteket a Kecskeméti Főiskola Külügyi Irodája valósított meg.
A Leonardo da Vinci program célja, hogy hozzájáruljon a munkavállalói esélyek növeléséhez és
az európai munkaerőpiacon való érvényesüléshez, ugyanakkor támogassa a szakképzési rendszerek és intézmények minőségének javítását, az
innovációt. Lehetőség nyílik arra, hogy a résztvevők külföldi szakmai gyakorlaton valamint tanulmányúton vegyenek részt.
Kecskeméten kiemelkedő projekteket a
Szentgyörgyi Albert Szakközépiskola valósított meg.

¶

Az állampolgári részvétel legmagasabb formája. A demokratikus rendszerekben a választójog általános, egyenlő, közvetlen és titkos
szavazással érvényesül. Az Alaptörvény szerint
minden nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az
országgyűlési képviselők - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az
európai parlamenti képviselők - választásán
választó és választható legyen.
A 2011. évi CCIII. törvény kimondja: az e törvény hatálybalépését követő általános országgyűlési választások kitűzéséig csak annak van
választójoga, aki magyarországi lakóhellyel
rendelkezik.
Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai
Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
GYÜLEKEZÉSI JOG
A gyülekezési jog a kötelezően biztosítandó
alapvető emberi jogok közé tartozik, melyet
Magyarország Alaptörvénye is véd. Az egyesülési jog, a szabad gondolatközléshez, illetve véleménynyilvánításhoz való jog, a gondolatszabadsághoz való jog, a lelkiismeret-szabadsághoz való
jog, a vallásszabadsághoz való jog és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai mellett a kollektív
szabadságjogok része a gyülekezési jog is, tehát
a polgárok valamely közössége gyakorolhatja.
Az Alaptörvény VIII. cikke rendelkezik a gyülekezési jogról: „(1) Mindenkinek joga van a békés
gyülekezéshez.”

12 ¶

II. ÖNKÉNTESSÉG

ÖNKÉNTESSÉG ÉS
TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL
Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön, a közös jó
érdekében, személyes akaratból végzünk, anyagi ellenszolgáltatás nélkül.

II. önkéntesség

Az önkéntesség elválaszthatatlan a társadalmi
részvételtől, a fiatalok, az idősek, a családok, a fogyatékosok és más társadalmi csoportok jelentős
mértékben az önkéntességen keresztül vesznek
részt egy ország kulturális, gazdasági és társadalmi életében.
Az önkéntes tevékenységnek legalább négy különböző típusa különböztethető meg:
• a kölcsönös segítségnyújtás és önsegítés;
• a jótékonyság és a rászorultak szolgálata;
• a közösségi részvétel es állampolgári
szerepvállalás;
• valamint a közügyek képviselete es a társadalmi kampányok megvalósítása.
Az önkéntesség az egyik kulcsterület, amelyen
keresztül kifejezésre jut az állampolgári elkötelezettség, az állampolgárok közötti bizalom
és a kölcsönösség.

¶
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Minél erőteljesebb és sokoldalúbb az állampolgári szerepvállalás és együttműködés, annál nagyobb összetartás, összhang és gördülékeny tevékenység jellemzi a közösségek életét.

Önkéntesek mondták:
Klaudia (27 éves):
„Szerintem az önkéntesség nem csupán ingyen munka, hanem önként
vállalt szórakozás, barátok szerzése,
mások segítése és élmények szerzése.
Teljesen véletlenül lettem önkéntes, egy
időben azzal, ahogy belecsöppentem az
ifjúsági szakmába. Tanulási vágy hajtott az
önkéntesség felé, a tapasztalatlanság bos�szantó érzése, a felismerés, hogy mennyire keveset tudok önmagamról, és milyen keveset
az emberek természetéről. A kíváncsiság, a leküzdendő félelmek és a saját határaim feszegetése volt a cél. Így lettem önkéntes az enyémen kívül még két teljesen más jellegű ifjúsági
klubban, egy újságnál és egy rádiónál. És még
ki tudja hol. Aludni sem volt időm.
Mégis megérte. Ilyenkor feltételezhetjük, hogy
az önkéntes munka fő munka rovására megy,
viszont pont hogy az önkéntes munka által
tudtam sokkal jobban végezni az első számú munkámat, olyan pluszt vinni bele, amit
a négy fal közül sosem lehet. Pótolhatatlan
tapasztalatot adtak, ami - mint folyamatában kiderült - fontos „kipótlása” volt az iskolában tanultaknak. Hogy miért? Szürreális egy
élmény, ahogy megelevenedtek a marketing,
a médiaismeret, a szociálpszichológia egyes
fejezetei a való életben. Kézzel fogható, közvetlen cél érdekében gyűrtem az angol szótárt éjjel, (nem mert muszáj nyelvvizsgázni,
kislányom!), hanem hogy minél árnyaltabban mondhassam el a külföldi önkéntesnek a
mondandóm. Az önkéntesek között nem nyűg
és szenvedés társat találni egy-egy ötlet megvalósításához. Toleránsak és türelmesek vagyunk egymáshoz, remek visszacsatolás, ha
jól csinálsz valamit vagy éppen botrányosan
rosszul. Önkéntesek között lenni az a felszabadító közeg, ahol tudod, hogy zavartalanul
elengedheted magad, senki nem botránkozik meg azon, hogy örömmel elmész az Isten
háta mögé kertet építeni ingyen és ugyan minek már! Önkéntesnek lenni lehet puszta céltudatosságból is, hogy majd jól mutasson az élet-

Az önkéntesség segíti azoknak a fiataloknak a
társadalmi beilleszkedését is, akik a perifériára
szorultak vagy kirekesztettek. Például a fogyatékos fiatalok részvétele az önkéntes munkában
megváltoztathatja azt a velük kapcsolatos általános negatív vélekedést (sztereotípiát), hogy a fogyatékosok csupán a gondozás passzív fogadó
alanyai lehetnek.
A fiatalok részvétele az önkéntességben lehetőséget nyújt az önfejlődésükre, és értékes alapot
jelent az állampolgárság gyakorlásához.
MIELŐTT BELEVÁGSZ, GONDOLD ÁT:
• Te miért szeretnél önkéntesként tevékenykedni? Mi a célod vele?
• 
Egyedül vagy csoportban szeretnél önkéntes
lenni?
• 
Milyen korosztályú emberekkel szeretnél együtt
dolgozni?
• 
Kikkel és milyen területen szeretnél önkéntesként tevékenykedni?
• 
Szeretnél-e mentort, vezetőt? Vele hogyan szeretnél kommunikálni?
• 
Szakmai végzettséged szerint szeretnél önkéntes tevékenységet végezni?
• 
Végzettségeidtől függetlenül mely területeken
próbálnád ki magad önkéntesként?
• 
Hogyan fér bele napi, heti időbeosztásodba az
önkéntes tevékenység?
• 
Hetente hány órát tudsz dolgozni, hol és mit,
mikor?
• 
Milyen felkészítésre lehet szükséged az önkéntes munka előtt?
• 
Hogyan viszonyulsz az irányításhoz, a visszajelzéshez, a számonkéréshez?
• 
M i az, ami neked fejlődést okozna, pozitív
megerősítést adna az önkéntes munka során?
• 
Ismered-e a törvényi szabályozást?

¶
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ÖNKÉNTESSÉG
MAGYARORSZÁGON

rajzban,
és
gyűrni lélektelenül,
de abban semmi köszönet nem
lesz. Ha megtalálod azt a szeletét az önkéntesség végtelen tárházának, ahol szívvel-lélekkel veted bele magad, és fel sem tűnik, hogy
valójában dolgozol, alkotsz, bele teszed magad, jobbá, mássá teszel valamit, ha csak egy
szelet kenyér megkenésével is, és mindezt úgy,
hogy nem esik nehezedre, akkor jó helyen vagy.
És jó sorod lesz.”

TÖRVÉNYI KERETEK
Az önkéntességet és annak feltételeit A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény szabályozza. Mielőtt belevágsz
az önkéntességbe, érdemes átnézned az egész
törvényt, nem hosszú, összesen 7 oldal. Leírja mi az önkéntes tevékenység, mi nem minősül
annak, és, hogy milyen feltételeket kell biztosítania egy fogadó szervezetnek a részedre. Minden részletet megtalálsz benne, mi itt most csak
a legfontosabbakat emeljük ki.
A törvény elsődleges célja az, hogy a közérdekű
önkéntes tevékenységet – mint jogviszonyt
• szabályozza, intézményesítse, valamint kedvezmények, garanciák biztosításával ösztönözze,
népszerűsítse a szervezetek és az állampolgárok részvételét benne.

Robi (23):
„Ugyanazért teszem, amiért bárki más, mert
csak!!! Azért jó önkéntesnek lenni, mert segíthetünk másokon, olyan szituációkban, programokban vehetünk részt, amelyre a hétköznapi
életben nem kerülhet sor valami oknál fogva.
Ráadásul más országba is eljuthatunk önkéntesként, nem hatalmas anyagi ráfordítással.
Miért jó önkéntesnek lenni? Olyan élményekben volt részem, amiben más körülmények
között nem lett volna lehetőségem. Fantasztikus fiatalokkal ismerkedtem meg. Egyszerűen jó dolog volt ezt csinálni. Úgy gondolom, hogy aki ad, az többszörösen kapja vis�sza az életben. Ez az önkéntességre különösen
igaz. Materiális dolgok nélkül valahogy minden könnyebb. A másik legfontosabb dolog,
hogy minden önkéntest egy dolog tartja ös�sze, de az mindennél fontosabb. Ez a segítségnyújtás szándéka. Megértés, tisztelet, segítőkészség. Ezek egy jó önkéntes ismérvei.
Rövid ideje csatlakoztam az önkéntesekhez.
Hosszú távú terveimbe jól beleillik a közösségen belül a közösségért végzett munka. Célom, hogy karrieremhez, szükséges ismereteket, tapasztalatokat társadalmilag hasznos tevékenység mellett szerezzem meg. Sokat kaptam már a társadalomtól, itt az ideje,
hogy visszaadjak valamit érte. Szeretnék példát mutatni barátaimnak, rokonaimnak, polgártársaimnak, hogy merjenek többet tenni
közösségünkért és önmagukért.

Közérdekű önkéntes tevékenységnek nevezzük
azt az ellenszolgáltatás nélkül folytatott munkát, melyet egy fogadószervezetnél, a törvényben meghatározott közcélú tevékenységi körben végzünk.
Nem minősül közérdekű önkéntes tevékenységnek, ha:
• az önkéntes a tevékenységét saját maga vagy közeli hozzátartozója javára végzi,
• a tevékenység jogszabályon, jogerős bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen alapul,
vagy a felek között más jogviszony áll fenn.
Ki lehet önkéntes?
• bármely, 16. életévét betöltött, cselekvőképes
magyar állampolgár,
• 10-16 év között szülői hozzájárulással is,
• korlátozottan cselekvőképes személy törvényes
képviselő hozzájárulásával.
Hol lehet önkéntes tevékenységet végezni?
• Állami-, önkormányzati szervek, közhasznú
szervezetek (egyesületek, alapítványok) és az
egyházak alaptevékenységükhöz kötődően
foglalkoztathatnak önkéntest.

¶
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• Profitorientált szervezetek, személyek önkéntest csak az általuk nyújtott közszolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve ezekhez kapcsolódó
többletszolgáltatások érdekében foglalkoztathatnak.
Az önkéntesség a fogadó szervezet és az önkéntes közötti megállapodással kezdődik, ez általában szóban történik. A törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor írásbeli szerződést
kel kötnötök.
Mikor szükséges írásbeli szerződést kötnötök?
• ha önkéntes szerződést határozatlan időre,
vagy legalább 10 napra köttök;
• ha korlátozottan cselekvőképes, illetve kiskorúságod miatt cselekvőképtelen vagy (ide nem
értve az egyszeri, legfeljebb 1 nap időtartamú
önkéntes tevékenységet);
• ha a törvényben meghatározott juttatásban részesülsz;
• ha az önkéntes tevékenységet külföldön végzed;
• ha az Európai Unión kívüli állam polgára vagy;
• ha szeretnétek korlátozni bármelyikőtök azonnali felmondáshoz való jogát;
• ha Te kéred;
• ha ezt jogszabály elrendeli.
Milyen juttatásokban részesülhetsz?
• a fogadó szervezet által biztosított munkaruházat, védőfelszerelés;
• utazás, szállás, étkezés költsége; védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás;
• a z önkéntes részére biztosított – az önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges – iskolarendszeren kívüli képzés költségei;
• az önkéntesnek az önkéntes tevékenység során
bekövetkező halála, testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, illetve balesetbiztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes
által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak díja;
• az önkéntesnek biztosított napidíj, ha annak
egy hónapra számított összege nem haladja
meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát;

¶

• az önkéntesnek nyújtott jutalom, feltéve, hogy
annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.
ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGEK
A fogadószervezetek két nagy területen vehetik igénybe az önkéntesek segítségét:
1. A
 szervezet küldetését megvalósító, azaz a
célcsoportra irányuló önkéntes tevékenységek pl.: mozgáskorlátozottakkal foglalkozás,
környezetvédelmi akciók végrehajtása, vakoknak irodalmi program szervezése, állami
gondoskodásban élő fiatalok táboroztatása,
idősek szabadidős tevékenységnek szervezése, stb.
2. A szervezet működését segítő önkéntes tevékenységek, amelyek során az önkéntes nem
szükségszerűen találkozik a célcsoporttal,
hanem a szervezet munkatársaival működik
együtt pl.: honlap feltöltése, szervezeti adminisztráció elvégzése, pályázatírás, könyvelés
dokumentálása, rendszergazdai segítség…
Az önkéntes tevékenységek típusai:
• Rövid távú önkéntesség: egyszeri alkalommal
megvalósuló tevékenység, amely leginkább akció, vagy program típusú jellemzően. Pl.: nyári
táborok, ünnepekhez, rendezvények lebonyolításához. Az önkéntesek és a fogadószervezet
között rövidebb ideig tartó, a munkára összpontosító kapcsolat alakul ki. A rövid távú önkéntesség lehet visszatérő, azaz a következő alkalommal is eljönnek ugyanazok a személyek,
de szintén csak alkalmi jelleggel.
• Hosszú távú önkéntesség: hosszú távon, rendszeresen megvalósuló tevékenység, amelynél
az alkalmak lehetnek ritkábbak (pl: havi egy alkalommal), de ha az egy éven tartó, akkor rendszeresnek számít mind a fogadószervezet, mind
az önkéntes szempontjából.
• Szakmai ismereteket nem igénylő tevékenység: a fogadószervezeteknél számos olyan önkéntes tevékenység van, aminek az ellátáshoz
szakmailag előzetes felkészülésre, szakirányú
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honlapját a www.oka.hu címen,
vagy személyesen nézz körül
azon a településen ahol önkéntes munkát végeznél.

tudásra nincs szükség.
Ezekre a feladatokra minden
érdeklődő önkéntes tud jelentkezni,
csak a betanulás és a szervezet megismerésének szakaszán kell áthaladni. Ilyen tevékenységek: állatmenhelyen kutyák etetése, szórólaposztás rendezvényeken, kézműves foglalkozásokon
segítő, idősekkel sétáló önkéntes.
• Szakmai ismereteket igénylő tevékenység:
A fogadószervezetek olyan feladatokra is igénybe vehetik önkéntesek segítségét, melyekhez
speciális szakmai ismeretekre van szükség. Ilyen
tevékenységek: honlap szerkesztő, könyvelés/
dokumentálást segítő adminisztrációs önkéntes, gyógytornai foglalkozásokon segítő, külföldi kapcsolattartó önkéntes….
• Képzés szükséges a tevékenység megkezdéséhez: A fogadószervezetek meghatározhatják,
hogy az általuk megjelölt önkéntes tevékenység
megkezdéséhez, a szervezetbe való integrálódáshoz szükséges, hogy az önkéntes képzési folyamaton menjen keresztül, amit a fogadószervezet tart
az önkéntesek számára. Ebben az esetben az önkéntesek időszakosan, a képzések ritmusát követően kapcsolódhatnak a szervezetekhez.
• Nem szükséges képzés a tevékenység ellátásához: Az önkéntesek integrációját, felkészítését a szervezetek más formában oldják meg.
HOL TALÁLSZ FOGADÓSZERVEZETEKET?
A törvény szerint a fogadó szervezeteknek be
kell jelentkezniük az Emberi Erőforrás Minisztérium nyilvántartásába. Tervezik, hogy ebből országos adatbázis készül, de mivel egyelőre sem
ez, sem kisebb területi adatbázis nem elérhető,
azt javasoljuk, böngéssz a neten, rendszeresen
látogasd az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA)

¶

Nyugodtan kezdeményezz, és
vedd fel a kapcsolatot azokkal a közintézményekkel, civil szervezetekkel, közcélú piaci szervezetekkel, ahol szívesen tevékenykedné, tudd
meg, hogy fogadnak-e önkénteseket! Ez az egyéni út talán nehézkesnek tűnhet, de így nagyobb az
esély, hogy tényleg a saját igényeidhez, céljaidhoz
találhatod meg a megfelelő szervezetet.
Több szervezet van, akik már saját működési
rendjükbe beépítették az önkéntes tevékenységet, önkénteseiket felkészítik a feladatra, mentort biztosítanak az önkéntes fejlesztésére.
ÖNKÉNTESEKET RENDSZERESEN FOGADÓ
SZERVEZETEK KECSKEMÉTEN:
Kecskeméti Ifjúsági Otthon – Animátor kör
A játékanimátor kör a Kecskeméti Ifjúsági Otthon
szabadidős játékprogramjait vezető, fiatalokból
álló öntevékeny kör. Tevékenységük tárgyi alapját az intézmény természetes anyagokból készült
gazdag játékeszköz állománya a SZIVÁRVÁNY
JÁTÉKTÁR képezi.
Az intézmény szervezésében rendszeresen részt
vesznek családi játszóházak, szabadtéri, iskolai,
lakóhelyi, munkahelyi gyermekprogramok, szünidei foglalkozások vezetésében.
A szakköri keretek között folyó találkozók célja:
•A
 már működő csoport folyamatos fejlesztése,
új tagok bevonása,
•A
 tagok felkészítése munkatapasztalaton keresztül felelős munkavégzésre,
•Ú
 j tematikus (egy-egy történet köré szőtt) játékprogram kidolgozása,
•Ú
 j játékok felkutatása, játékkészítés,
• Tréningek által az animátori készségek fejlesztése, a közösség fejlesztése.
Információ: Oláh Edit
E-mail: tidehalo@gmail.com
6000 Kecskemét, Kossuth tér 4., Tel.: 76/481-686
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HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely
Önkéntes csoport
HELPI Önkéntes Csoportja vár lelkes fiatalokat!
Mögöttünk már rengeteg kaland van! Ha te is részese akarsz lenni, akkor csatlakozz!
Kiket várunk?
• fiatalokat és felnőtteket (16 éves kortól),
• akik szívesen bekapcsolódnának a HELPI Ifjúsági Iroda és az ELEVEN Közösségi Tér mindennapi tevékenységébe,
• akiket érdekelnek új kihívások,
• nyitott embereket, akik szívesen mozgolódnak
fiatalok között,
• mindenkit szívesen látunk, akár pörgős aktív
életet él akár csendes, megfigyelő személy,
• aki szívesen belelátna egy segítő támogató
szervezet életébe,
• aki szeretne fejlődni, tanulni,
• akinek vannak ötletei és azt szívesen meg is valósítaná, és szüksége van egy csapatra, vagy
háttérintézményre
Amennyiben szívesen csatlakoznál várunk!!
Helyszín: Eleven Közösségi Tér
Kecskemét Széchenyi sétány 11.
Ha bármi kérdésed van, felteheted
emailben (buknicz.orsolya@helpi.hu), vagy
telefonon(76/475-022) vagy a Facebookon (HELPI/
ELEVEN)!!
Twist Olivér Gyermekés Ifjúságvédelmi Egyesület

Kék Vonal Komputer Klubház Kecskemét
A Kék Vonal Komputer Klubház várja azokat a fiatalokat, akik szívesen vennének részt önkéntes
munkában egy új és nyitott közösségi térben.
A klubházban lehetőség van a számítástechnika
széles körű kipróbálására, alkalmazására. Emellett hangsúlyt fektetünk, hogy a hozzánk forduló
önkéntesek egy strukturált képzést is kapjanak,
amely az itt töltött munkát segíti.
Amit a klubházban megtapasztalhatsz:
• önkéntesként mindenki azt adja, amiben a legjobb,
• az önkéntes másokért, önzetlenül tehet valamit,
• lehetőséget kínál a csapatmunkára, a társas
kapcsolatok bővítésére,
• a szabadidő eltöltésének hasznos módja,
• a társadalom számára hasznos, közösségfejlesztő tevékenységek széles köréből választhatunk,
• lehetőséget kínál új munkaterületek, új feladatok kipróbálására,
• meglévő készségeinkben erősödhetünk, új ismeretekkel gazdagodhatunk,
• pozitív megerősítést, előrevivő visszajelzéseket
kaphatunk az önkéntesen végzett feladataink
értékelésekor,
• kiváló referencia- és gyakorlati lehetőség.
Helyszín: Kecskemét, Batthyány u. 33-37.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Száraz Zsófia
Tel.: 76/956-561 (H-P),
E-mail: zsofia.szaraz@kek-vonal.hu,
kecskemet@kek-vonal.hu

Miért pont a Twist Olivér Egyesület önkéntese legyél?
Ha szeretsz fiatalokkal beszélgetni…
Ha érdekel egy közösségi tér működése...
Ha megszeretnéd tanulni a szervezés csínját-bínját!
Akkor gyere a „Malom-Társalgó”-ba!
Mi segítünk ebben!
Továbbá táborainkba várunk önkénteskedni.
Az egyesület szakmai élete is sokoldalú.
Ha erre vagy kíváncsi akkor is nálunk a helyed!
Elérhetőség: twist.oliver060223@gmail.com, vagy
twist.oliver@citromail.hu, tel.: 70/9479479

¶

18 ¶

II. ÖNKÉNTESSÉG

EURÓPAI ÖNKÉNTES
SZOLGÁLAT
Az Európai Önkéntes Szolgálat révén 18-30 év
közötti fiatalok egyénileg vagy csoportosan önkéntes munkát végezhetnek egy másik országban, általában 2-12 hónapig terjedő időtartamban. Hátrányos helyzetű fiatalok bevonása esetén a projekt időtartama min. 2 hét is lehet.
Az önkéntes szolgálat ideje alatt a fiatalok intenzív tanulási folyamatnak lesznek részesei, lehetőségük nyílik egy másik ország és kultúra megismerésére, és ezáltal önmaguk, személyiségük fejlesztésére.
A program által fedezett költségek:
• A fogadó szervezet költségei
• A küldő szervezet költségei
• Az önkéntes költségei (utazási költség, szállásés ellátás, nyelvoktatás költsége, biztosítási költség, vízumköltség, zsebpénz)
• A képzések költségei
• A koordinálás költségei
Az önkéntes munkák széles körét kínálják a különböző résztvevő szervezetek, mindenki megtalálhatja az érdeklődésének leginkább megfelelő
tevékenységet.

ban, eltérő fogadó szervezeteknél. A projektben
küldő, fogadó, ill. koordináló szervezetek vesznek részt, a pályázatot csak az egyik szervezetnek (akár küldő, akár a fogadó, akár koordináló)
kell benyújtania a projekt teljes költségvetésével.
A programban részt vevő országok köre:
• Az Európai Unió 27 tagállama
• 3 EFTA ország: Izland, Liechtenstein, Norvégia
• Törökország, Horvátország, Svájc
HOGYAN LEHET BELŐLED EVS ÖNKÉNTES?
Lépésről lépésre
1. lépés – Tájékozódj!
Gondold át, hogy miért szeretnél önkéntes lenni!
Olvasd át a Pályázati útmutatót, tájékozódj régi
önkéntesektől. Ellenőrizd, hogy megfelelsz-e a
részvételi kritériumoknak!
Mi nem egy EVS projekt?
• az alkalomszerű, nem megtervezett, részmunkaidős önkéntes tevékenység;
• a vállalkozásnál töltött szakmai gyakorlat;
• a fizetett állás; az EVS tevékenység nem helyettesíthet fizetett munkaköröket;
• a szabadidős vagy turisztikai tevékenység;
• a nyelvtanfolyam;
• az olcsó munkaerő kihasználása;

Többek között az alábbi témákból lehet választani:

• a külföldön töltött tanulmányi vagy szakképzési időszak.

• Művészet és kultúra
• Környezetvédelem
• Információnyújtás fiataloknak
• Média
• Gyerekekkel való foglalkozás
• Sport
• Szociális gondozás területén
• Egy konkrét, a közösség javát szolgáló feladatban való részvétel
Egy EVS projektben 1-30 fő vehet részt - ilyenkor a koordináló szervezet természetesen
megegyezik, vagy akár különböző országok-

Ki vehet részt az EVS programban?

¶

Minden 18 és 30 év közötti, magyarországi lakóhellyel rendelkező fiatal.
Alsó korhatár: az önkéntes jelöltnek el kell érnie
az alsó korhatárt a szolgálat kezdetének időpontjáig, tehát amennyiben az alsó korhatár 18 év, a
résztvevőknek be kell tölteniük a 18. életévüket
az EVS szolgálat kezdő időpontjáig.
Felső korhatár: az önkéntes nem lehet idősebb
a megengedett legmagasabb életkornál a pályázati határidő napján, azaz a leendő önkéntes
nem töltheti be a 31 éves kort a pályázat benyújtásakor.
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2. lépés – Találj egy küldő szervezetet!
Az EVS programban úgynevezett akkreditált küldő szervezeteken keresztül lehet részt venni.
A küldő szervezetek (jellemzően nonprofit szervezetek) az önkéntesek toborozását, felkészítését, kiutazásuk megszervezését végzik, illetve
kapcsolatot tartanak az EVS szolgálat ideje alatt
a külföldön lévő önkéntesekkel.

Minden küldő szervezet egy picit másként működik, eltérő elvek alapján eltérő számú önkéntest küld külföldre. Vannak szervezetek, amelyek csak az évek során kialakult partnereikkel
működnek együtt, és csak hozzájuk küldenek
önkénteseket, de akadnak olyan szervezetek is,
melyek bármely regisztrált fogadó hellyel szívesen alakítanak ki új kapcsolatokat.

Küldő szervezetet két módon találhatsz:

3. lépés – Találj egy fogadó helyet!

a) Kapcsolatba lépsz egy, a lakóhelyed közelében
működő, már regisztrált EVS küldő szervezettel. (A magyarországi küldő szervezetek elérhetőségeit megtalálod az EVS adatbázisban:
www.evsdatabase.eu)
vagy

Az önkéntes szolgálatot egy fogadó szervezetnél (pl. egyesület, alapítvány, közintézmény)
kell eltölteni, ő biztosítja az önkéntes munkát.
Az akkreditált fogadó szervezeteket és az általuk kínált projektek angol nyelvű leírását a hivatalos EVS adatbázisban találod meg: www.
evsdatabase.eu

b) Meggyőzöl egy általad ismert, fiatalokkal foglalkozó, tapasztalt ifjúsági intézményt vagy civil szervezetet, hogy akkreditálja magát, mint
küldő szervezet.
A küldő szervezet fő feladatairól dióhéjban:
• segédkezik a megfelelő fogadó szervezet felkutatásában és a kapcsolatfelvételben (sok küldő
szervezet bevonja az önkéntest a fogadó hely
keresésbe, mivel az gyakran elég időigényes
munka);
• megállapodik a kiválasztott fogadó szervezettel a Te leendő önkéntes szolgálatod részleteiről
(szolgálat kezdete és vége, munkaórák, lakhatási feltételek, nyelvtanulás formája stb.);
• pályázatot nyújt be a fogadó szervezettel közösen az önkéntes szolgálatod költségeinek fedezésére;
• az egyéni igényeidhez mérten megfelelő felkészítést biztosít számodra az indulás előtt;
• kapcsolatot tart veled, valamint a fogadó szervezettel a projekt időtartama alatt (telefon/
email);
• hazatérted után bevon a záróértékelésbe, segít az újbóli beilleszkedésben, esetleg felhasználva új ismereteidet bevon munkájába
vagy egyszerűen csak az EVS népszerűsítésére kér fel.

¶

Az adatbázisban különböző szempontok szerint keresheted meg a neked tetsző projekteket (ország / város / téma), az egyes projektleírások alatt pedig megtalálhatod az adott szervezet elérhetőségeit. Jellemzően az önkéntes
keresi meg emailben a fogadó szervezeteket és
érdeklődik a szabad önkéntes helyek után.
A szabad fogadó helyek kereséséhez ajánljuk a
YouthNetworks.eu oldalt is, ahol rendszeresen
jelennek meg önkénteseket kereső felhívások.
A legtöbb küldő és fogadó szervezet az önkéntes kiválasztása előtt előzetesen (telefonon,
Skype, MSN, stb.) meggyőződik arról, hogy a
jelentkező mennyire azonosul az önkéntesség gondolatával és hogy mennyire elkötelezett egy rövidebb vagy hosszabb távú önkéntes szolgálat mellett.
4. lépés – Pályázat elkészítése
Ha a felek (küldő- fogadó szervezet és az önkéntes) megállapodtak a részletekben és minden kérdést tisztáztak (leendő önkéntesként
ne szégyellj olyan dolgokat is megkérdezni,
mint – hol fogsz lakni, ki lesz a mentorod, heti
hányszor lesz nyelvórád, stb.), benyújtják pályázatukat egyikük Nemzeti Irodájához, hogy
támogatást igényeljenek az EVS projekt költségeinek fedezéséhez. Fontos kiemelni, hogy
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NEM az önkéntes készíti el és nyújtja be a pályázatot, hanem az őt fogadó / küldő civil szervezet (akkreditált szervezet).

EVS ÖNKÉNTESEK BESZÁMOLÓI
Fogadó szervezet: Stichting Don Bosco
Youthnet Nederland Hollandia

A támogatás fedezni fogja a ki- és hazautazás
költségének 90%-át, a biztosítást, a szállás és
étkezés költségeit, a felkészítés, a nyelvtanulás
költségeit és a zsebpénzt (ennek mértéke attól
függ, hogy melyik országba utazol).

Önkéntes: Zsoldos Nóra
2012 július 22-től augusztus 21-ig
önkénteskedtem Hollandiában, Rijswijkben.
A hollandiai önkéntes munka keretében gyerekeknek szerveztünk szabadidős tevékenységet. Ez egy gyerektábor volt, ahova a szülők minden reggel elhozták a gyerekeiket és
a délutáni órákban értük jöttek. En a 4-6 eves
korcsoportba voltam beosztva. A négy hét
során több alkalommal is egész napos programot szerveztem a 30 olykor 50 gyerek számára. Volt, mikor vizes játékot játszottunk
velük a szabadban, ha az idő úgy engedte, és
volt olyan is, amikor például szívószálból és
színes papírból méhecskét készítettünk.
A program ideje alatt minden resztvevő országra rákerült a sor, amikor az összes önkéntesre és a házban lakókra főznie kellett.
Ez körülbelül negyven főt jelentett. Én azt
tanácsolnám bárkinek, aki külföldön hasonló feladatot kap, hogy ne mákos gubát
akarjon készíteni desszertnek, mert nem
fog sikerülni... : )
Már a harmadik napon kollektíve úgy éreztük, hogy egy „kis családdá” alakultunk. Elmondhatatlanul jó érzés egy közösség részének lenni, nagyon sok barátot szereztem ez
idő alatt. Nagyon élveztem a szabadtéri játékokat a gyerekekkel, illetve a különböző
szabadidős programjainkat. Amikor például
tandembicikli-túrát tettünk, vagy lebicikliztünk a tengerpartra, vagy amikor éppen egy
új városba látogattunk el. Elképesztőnek találtam, ahogy a legapróbb részletekig mind
a szabadidős, mind pedig a munkahelyi
programok meg voltak szervezve. Ez nagyon
tetszett es sok ötletet meríthettem belőle.
Úgy érzem nyitottabbá tett ez a program és
most már bátran megszólalok angolul is. És
nem utolsó sorban imádok biciklizni, pedig
nem is tudtam róla…

Évente összesen 3 pályázat benyújtási határidő
van. Minden beadási időponthoz kapcsolódik
egy projekt kezdési időszak.
Pályázat benyújtási határidők:
Február 1. (május 1. és október 31. közötti időszak)
Május 1. (augusztus 1. és január 31. közötti időszak)
Október 1. (január 1. és június 30. közötti időszak)
Tehát ha február 1-jére adtok be egy pályázatot, akkor a projekt legkorábban május 1-jén indulhat.
5. lépés – Pályázat elbírálása
A beadási határidőtől számítva körülbelül két hónapot kell várni a pályázat elbírálására és az eredmények megszületésére. A pályázat eredményéről a küldő vagy a fogadó szervezeted kap hivatalos értesítést, ők fognak tájékoztatni Téged.
Ha pályázatod támogatást nyert, küldő szervezeteddel közösen elkezdhetitek a kiutazást szervezni, intézni a biztosítást.
Ha pályázatodat elutasították, érdemes az elutasítás indokait figyelembe véve újra beadni a módosított pályázatot a következő határidőre.

SEGÍTÜNK!
EVS és nemzetközi ifjúsági mobilitáshoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás, mentorálás
a HELPI Ifjúsági Irodában. Keresd Kósa „OKI”
András kollégánkat személyesen hétfőnként,
vagy az iroda elérhetőségein munkanapokon.
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 2-4.
Tel: 76/475-022, E-mail: helpi@helpi.hu

¶
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Fogadó szervezet: Sveitarfélagið
Skagafjörður /Hús Frítímans
Sauðárkrókur, Izland

báljuk lekötni a szobában focizó nyughatatlan
gyerekeket, helyes irányba terelni a lézengő tinédzsereket és meguzsonnáztatjuk a kártyázni
betérő öregeket, helyet kívánunk adni az izlandiaktól gyakran elszigetelődő migránsoknak is.
Kapcsolatépítünk, kérdőívezünk, személyesen
felkeresünk és programokat szervezünk.
A helyiek csöndesek, zárkózottak és a feszes időbeosztásuk ellenére elég kényelmesek. A bevásárlóközpont reggel 9-kor nyit,
de 10 előtt nem nagyon kerül ki a portéka
a polcokra. A havat is csak módjával takarítják, a járdával nem is foglalkoznak, mert
senki sem gyalogol. Az autó nélkülözhetetlen a számukra. A szomszéd utcába is kocsival mennek.
Nyugalom van és bizalom. A lakást nem kell
kulcsra zárni. A bringát bárhol ott hagyhatom. Nem kell lánc és nem kell lakat. Senki
nem nyúl hozzá. Nem törnek be, nem ütnek
le és nem kóstolnak be.
Csak a kövek vannak, a sziklák, a hegyek és
a tengerpart a szellemhajóval. Talán még a
vikingek hagyták itt, amikor partot értek és
megfeneklettek. A szanaszét korhadt orr-része néhány évtizede bukkant elő a homokból, de a helyiek nem bánják. Nem piszkálják, nem kutatják, nem ássák ki.
Varmahlið-ba, a szomszédos faluba menet
minden megszűnik. Csak a természet marad.
Mindössze néhány farmon mutatkoznak élet
jelei, egy-egy félreállított, járó motorú traktor
formájában.
Félúton egy apró templomba botlok. Mellette földbe vájt, fűtetős vendégházak. Üresek és
hidegek. A turistákra várnak, de ők még nem
merészkedtek ide.
A völgyben jeges folyó hömpölyög. A lemenő
Nap elbújik a hegy mögé. Én is elbújok.
Almási Krisztián EVS önkéntes

Önkéntes: Almási Krisztián
MINT EGY FÉLBEHAGYOTT ÉPÍTKEZÉS
Mint egy félbehagyott építkezés. Vagy egy
kőbánya. Előttem az öböl. Mögöttem egy irdatlan nagy hegy, a Molduxi. Egy köpésre az
északi sarkkör. Sehol egy fa, sehol egy bokor.
Talpam alatt formás rozsdás kavicsok. A szél
megfog és felken a házak falára. A Nap reggel elfelejt felkelni. Egyedül bringázok. Csak a
sarki fény kíséri utamat.
Izlandon vagyok. Egy eldugott északi kisvárosban. Letaglózva a látványtól és kitéve az
időjárás szélsőségeinek. Ahol egy nap alatt
lepörög egy komplett évszak. Hajnalban
még a hóvihar akarja lebontani a fejem felől
a tetőt, délben már olvad, délután pedig pólóban viszem ki a szemetet.
EVS önkéntesként vetődtem ide. Az önkéntesség nálam életfilozófia. Küldetés. „Ötlet”
önkéntesként kezdtem három évvel ezelőtt,
majd később, már Leonardo gyakornok koromban vetődött fel egy parányi svéd faluban, Lappföld közvetlen szomszédságában,
hogy ha nagy leszek, végül EVS-es leszek. A
célországon nem sokat törtem a fejem, hisz
Skandinávia fanatikus vagyok. Egyértelmű
volt, hogy a legtávolabbit és a legegzotikusabbat választom.
Sauðárkrókur – habár valóban kicsi város –
semmiben nem szenved hiányt. Van iskola,
kórház, bolt, benzinkút és hamburger is. És ifjúsági klub, szabadidő centrum, vagy, ahogy
nálunk jobban szeretik: közösségi tér. Konkrétan a tengerparton. Az ablakok a vízre néznek és a megunhatatlan fjordokra. A házat Hús
Frítímans-nak hívják és a 6 éve itt élő, Olaszországból kitelepült vezetője döntött úgy jó egy
éve, hogy nekifekszik a pályázatnak és támogatást szerez önkéntesek fogadására.
A projektem fő profilja a környéken élő bevándorlók ügyének felkarolása. Amellett, hogy pró-

Sveitarfélagið Skagafjörður / Hús Frítímans Sauðárkrókur, Ísland
Fenti írás az Új Szelek Horizont rovatában
jelent meg.

¶
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II. ÖNKÉNTESSÉG

Fogadó szervezet: CESIE – Centro Studi ed
Iniziative Europeo Olaszország

okoztak sok problémát a kulturális különbségek. A többi önkéntessel való együttlakás
(hét lány…) legfőbb hátránya az volt, hogy
a házimunka el- illetve el nem végzésének
konfliktusai mellett nem jutott sok személyes
tér- és idő magamra. Palermo sem éppen a
nyugalmáról és a kikapcsolódási lehetőségekről híres, így még egy csöndes parkot is
nehezen talál az ember.
Habar a munkatársakkal jó viszonyt sikerült
kialakítani, nehezen szoktam hozza az olasz
munkamorálhoz. Az idő és a késés másféle értelmezést kapott, a munkamegbeszélések esetenként inkább „tea-délutánoknak”
tűntek, ami során úgy éreztem, ilyen hozzáállással lehetetlen haladni a munkával. Am
mindennek megvolt a maga ideje és helye,
sosem csúsztunk el határidőkkel, minden kitűzött feladat elvégzésre került, és bár akadt
több olyan eset is, mikor az aznapi program
pár órával egy rendezvény kezdete előtt derült
ki, kissé stresszes állapotban, de sikeresen vettünk minden akadályt.
Nagyon sok emlékezetes élményben volt részem – bepillanthattunk az olasz kultúra
mellett a szenegáli közösség életébe is, mivel
a fogadó szervezetünk nagy hangsúlyt fektetett a bevándorlók helyzetének és integrációjának segítésére. A legmeghatóbb élmény
mindig az emberek nyitottsága és kedvessége marad, az, hogy teljes jogú tagként vehettem részt a helyi közösség életében, és rengeteg barátra tettem szert.
blog: http://adventuresinpalermo.blogspot.hu

Önkéntes: Deák Dóra
Palermóba, Sziciliába 2011 októberenek végén érkeztem, és elsőre hosszúnak tűnő kilenc hónap várt rám. Önkéntes pályafutásom során több szervezetnél is dolgoztam.
Mivel a projektben több EVS önkéntes is részt
vett, többnyire csapatban dolgoztunk. Egy
anti-maffia szervezetet, a Libera-t népszerűsítettük (angol nyelvű kiadvány és dokumentumfilm készítése, interaktív mozi-estek,
standok rendezvényeken), illetve a Moltivolti
Capovolti nevű, felelős turizmus profilú szervezet csapatában kaptunk helyet.
A szervezet munkájának tanulmányozása és
weblapjuk lefordítása után lehetőséget kaptunk, hogy több önkéntessel egy projekt-csapatot hozzunk létre, és különböző ötleteket
dolgozzunk ki, jótékonysági rendezvények és
egy workshop kivitelezésén ügyködtünk.
A CESIE szervezeténél megbíztak, hogy tanítsak angolt és olaszt senior önkénteseknek, és fogyatékos központokban időnként
interkulturális játékokat szerveztünk a bentlakóknak.
A legbüszkébb mégis a saját projektjeimre vagyok. Májusban egyhetes workshopot vezettem a bevándorlás és integráció témakörében helyi, illetve külföldi résztvevőkkel, júniusban pedig egy nagyszabású jótékonysági
estet szerveztünk az önkéntesekkel egy multietnikus óvoda megmentése érdekében.
Idegen környezetbe beilleszkedni
nem könnyű, szerencsére mégsem

¶
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LEHETŐSÉGEK, KERETEK
Bizonyára már mindannyian tudjátok, hogy
2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
Az emberek az újdonságokhoz nagyon sokféleképpen viszonyulnak, akadnak olyanok, akik a
negatívumokat hangsúlyozzák (pl. hogy kötelező), és ezen keresztül igyekeznek maguktól minél távolabb tartani a történéseket, mások pedig
a pozitívumokra építve (pl. hogy megválasztható
a helye) vetik bele magukat az ismeretlen megtapasztalásába, a feladatok megoldásába.
A fentiek tudatában nagyon fontos, hogy miként kezdünk neki ennek a „kötelezően önkéntes” feladatnak, mely alapvetően mások segítéséről szól. Hisz valóban, neki lehet indulni úgy
is, hogy minél hamarabb letudja az ember, és
nem nézi a dolog társadalmi hasznát, csak a kötelező részét.
Mi azt javasoljuk, amikor erről gondolkodtok,
jusson eszetekbe mindaz, amit ebben a kiadványban a társadalmi részvétel és közösségi szerepvállalás jelentőségéről olvastatok, és
használjátok ezt a lehetőséget képességeitek
fejlesztésére, a bennetek rejlő társadalmi erőforrás megmutatására!
Célja
Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen
megvalósítható tevékenység, mely megvalósulási helyétől és formájától függetlenül a közösség érdekét is szolgálja a személyiséged fejlesztése mellett.
Fejleszti a következő kompetenciáidat: kritikus
gondolkodás, — érzelmi intelligencia, — önbizalom, — felelősségvállalás — állampolgári
kompetencia — felelős döntéshozatal — hiteles vezetői készségek — szociális érzékenység,
társadalmi felelősségvállalás — kommunikációs
készség — együttműködés — empátia — konfliktuskezelés — problémamegoldás
A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is jelentős szerepe lehet!

¶

Nagyon fontos, hogy megtaláld az egyéni céljaidat ebben a folyamatban: hogy tudd, mit
szeretnél elérni, és azt is, hogy ezzel éppen hol
tartasz az adott pillanatban. Ezért a céloknak
világosnak és mérhetőeknek kell lenniük.
Nem biztos, hogy jó cél például az, hogy „ismerjek meg fogyatékkal élő gyerekeket!”, de
igazából az sem, hogy „most pedig szeretetet fogok nyújtani”. Az már sokkal inkább, ha
szeretnéd megtudni miként élnek ezek a gyerekek, hogyan érzik magukat reggel, délben
vagy este, mi az, ami miatt ők szomorúak, mivel lehet őket felvidítani. Cél lehet elérni azt,
hogy várjanak, amikor hozzájuk mész, vagy,
hogy érezhesd, fontos vagy nekik. Ha ezek a letisztult célkitűzések megvannak, ezekhez igazíthatjuk a napi megvalósítandó feladatainkat.
Érdemes már a legelején meghatározni azt is,
hogy a fenti célkitűzéseid elérését saját magad
milyen módszerekkel ellenőrzöd. Az ellenőrzést segítheti a gyakorlatok feldolgozása, gyakorlati napló vezetése, helyszínek folyamatos
látogatása, a programban résztvevő intézmények, tanulók, helyszíni lebonyolítók kérdőíves
megkérdezése, illetve az elvégzett munka bemutatása, valamilyen produktum elkészítése.
Felkészülés
Javasolt először a tantestület és a tanulók bevonásával a közösségi szolgálat bevezetéséhez a már meglévő jó gyakorlatokat és ötleteket összegyűjteni. A helyi viszonyok (erősségeinek és gyengeségeinek) feltérképezése elősegítheti, hogy a pedagógusaitok reális, a helyi
igényekhez igazodó tevékenységeket tudjanak kínálni, melyek a helyi
közösségnek is hasznára válnak.
A feladatod elvégzéséhez szükséges dokumentumok:
• jelentkezési lap, amit az iskolának nyújtasz be,
• teljesítési napló.
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Amiért jó neked
A közösségi munka érték, mert:
• ha olyan helyet találsz, ahol szeretsz, lenni azt
adod, amiben a legjobb vagy,
• lehetőséget kínál a csapatmunkára, a társas
kapcsolatok bővítésére,
• a szabadidő eltöltésének hasznos módja,
• a társadalom számára hasznos, közösségfejlesztő tevékenységek széles köréből választhatunk.
Az egyéni fejlődést is szolgálja, mert:
• lehetőséget kínál új munkaterületek, új feladatok kipróbálására,
• meglévő készségeinkben erősödhetünk, új ismeretekkel gazdagodhatunk,
• pozitív megerősítést, előrevivő visszajelzéseket
kaphatunk a végzett feladataink értékelésekor,
• k iváló referencia- és gyakorlati
lehetőség.

¶
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Folyamata
Jelentkezési lap kitöltés -> felkészítő óra -> kapcsolatfelvétel az fogadó szervezettel -> szerződéskötés, tájékoztatás, igények egyeztetése ->
szolgálati munka teljesítése, közben teljesítési
napló vezetése -> értékelés, feldolgozó óra
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HELYI
FOGADÓSZERVEZETEK

Végezhető tevékenységek:
• A visszahozott dokumentumok szétválogatása
szolgáltatási egységek szerint.
• A raktári rend megismerése és a visszahozott
dokumentumok helyre pakolása.

FIGYELEM,
A LISTA NEM TELJESKÖRŰ!

• Polcok rendbetétele.

HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 2-4.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Koncz Diána
Tel.: 76/475-022; e-mail: koncz.diana@helpi.hu
Közösségi szolgálat helyszíne(i):
HELPI Ifjúsági Iroda, Széchenyi stny. 2-4,
ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér, Széchenyi stny. 11.
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:
HELPI: H–CS; 12.00–18.00
ELEVEN: Sz–P; 14.00–20.00
Végezhető tevékenységek:
HELPI: A hozzánk betérő fiatalok számára információszolgáltatás, egyéni segítségnyújtás, tanácsadás, adminisztráció, információs adatbázis frissítés.
ELEVEN: Közösségi szolgáltatás, a délutáni szabadidő hasznos eltöltésébe fiatalok bevonása, program plakátok tervezése, terjesztése, logisztikai feladatok, tolmácsolás, rendezvények előkészítése, rendezvényeken, kihelyezett szolgáltatásoknál
technikai segítése.
Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár

• Nyelvi hangkazetták lekopott leltári számának
lecserélése.
• Olvasójegy készítése.
• A kölcsönzési pontra visszahozott
dokumentumok hatástalanítása.
• Mintavételi héten a statisztikai mérés segítése.
• Az automata kölcsönzőgép használatának
segítése, népszerűsítése a használók körében.
• Javaslattétel könyvajánlásra a középiskolás
korosztály számára.
• Könyvjelző készítése.
• Évfordulókhoz ajánló készítése. (Könyv +
információ )
• Meglévő linkgyűjtemények ellenőrzése.
• Korosztályuknak linkajánló készítése.
• Az OPAC katalógusgépek használatának segítése
az Általános tájékoztatás pontján.
• Faliújságra feladatok készítése a
Gyermekvilágban.
• Megfejtések értékelése a Gyermekvilágban.
• Meseolvasás gyerekeknek.
• Rendezvények előkészítése.
Európa Jövője Egyesület
6000 Kecskemét, Kápolna u. 24.

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: Deák Tamás

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Padányi Emese
tel.: 76/502-090; e-mail: padanyi.emese@kjmk.hu
Közösségi szolgálat helyszíne(i):

csipero@t-online.hu;
+36-20/9624742
Közösségi szolgálat helyszíne(i):

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Európa Jövője Egyesület

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:
K–Szo; 10.00–19.00

¶

6000 Kecskemét, Kápolna u. 24.
Napok, amikor a szolgálatot lehet
teljesíteni: Külön egyeztetés szerint.
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Végezhető tevékenységek:
Az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozókhoz kapcsolódó feladatok.
Hetényegyházi Közösségi Tér
Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház
Hetényegyházi Művelődési Háza
6044 Kecskemét-Hetényegyháza,
Kossuth Lajos utca 83.

mák feltárása, megoldási lehetőségek keresése. Mindez jó hangulatú teadélutánok, játékos beszélgetések,
tanácsadások keretein belül történik. A művelődési ház
lehetőséget biztosít arra is, hogy a már meglévő, illetve a jövőben alakuló csoportok, szervezetek összejöveteleket, különböző programokat valósítsanak meg itt.
(pl. önfejlesztés, csapatépítés, önszerveződés). A helyszín biztosítása mellett a szervezési munkához is segítséget nyújtunk!

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége

Bakro Barbara Ilona

6000 Kecskemét, Szüret u. 7.

30/900-2985; hetenymuvhaz@gmail.com

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Berta Elvira

Ujhidy Tibor

30/654-2684; bertaelvira6@gmail.com

Tel.: 20/9540-270; e-mail: ujhidy.tibor@gmail.com.

Közösségi szolgálat helyszíne(i):

Közösségi szolgálat helyszíne(i):

Hetényegyházi Közösségi Tér

Kecskemét város területén mindenhol, sportcsarnokokban, szabadidőközpontban, uszodában.

Kálmán Lajos Óvoda és Művelődési Ház
Hetényegyházi Művelődési Háza

Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:

6044 Kecskemét-Hetényegyháza,
Kossuth Lajos utca 83.

H–P; 10–19

Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:

Kecskeméti városi nagy sportrendezvények, konferenciák, ünnepségek megszervezése, lebonyolítása. (pl. Nagy Sportágválasztó, Családi Sportnapok,
Tao-s konferencia stb.)

Végezhető tevékenységek:

H–P; 13.00–17.00
Végezhető tevékenységek:
A Hetényegyházi Művelődési Házban található Közösségi Tér nem csak a hetényegyházi fiatalokat várja! A
hely legnagyobb erőssége a kamaszok értő megszólítása, sajátos élethelyzetükből
adódó kihívásainak segítés: a problé-

Kék Vonal Komputer Klubház Kecskemét
6000 Kecskemét, Batthyány u. 33-37.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Száraz Zsófia
H–P; tel.: 76/956-561;
e-mail: zsofia.szaraz@kek-vonal.hu
Közösségi szolgálat helyszíne(i):
Kék Vonal Komputer Klubház Kecskemét
Kecskemét, Batthyány u. 33-37.
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni: H–P; 14–18 óra
Végezhető tevékenységek:
A Komputer Klubház egy olyan közösségi tér, mely iskolán kívüli biztonságos,

¶
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izgalmas és hasznos szabadidő-eltöltési lehetőségeket kínál 10–18 év közötti fiatalok számára,
akik képzett felnőtt mentorok segítségével ismerkedhetnek meg korszerű információs technológiák alkalmazásával, s eközben fejleszthetik kreatív, innovációs és szociális készségeiket. A klubházakban alkalmazott módszerek lényege, hogy
teret adnak a fiatalok elképzeléseinek, vágyainak; hagyják, hogy a klubház-tagok saját érdeklődésüket követve valósítsák meg projektjeiket a
zene, a film, a design, a grafika, a 2 és 3 D-s animáció, a webszerkesztés, valamint a multimédia
és az informatika további izgalmas területein.

Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:

A klubház várja azokat az érdeklődő fiatalokat,
akik részt szeretnének venni a következő projektek megvalósításában:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

• Videofilm, videoklip - készítés

Közösségi szolgálat helyszíne(i):

• Animációs film – készítés

Projektjeink alatt, 8.00–18.00
Végezhető tevékenységek:
Projektek: A projektben résztvevők segítése, információ átadása.
Táborok, erdei iskolák: A gyerekek, fiatalok koordinálása, a program lebonyolításában való segítség.
Egészségügyi és Szociális
Intézmények Igazgatósága
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
Tóth Katalin, szociális és gyermekvédelmi igazgató
H–P: tel.: 76/514-020, e-mail: toth.kata@alapellatas.hu
Ápoló-gondozó otthonok:

• Fotózás és képszerkesztés

ESZII Margaréta Otthon, Kecskemét, Nyíri u. 77/a.

• Honlap – készítés

ESZII Platán Otthon, Kecskemét, Szent László város 1.

• Arculattervezés és kommunikáció anyagok
tervezése

Nappali ellátás:
ESZII Idősgondozó Szolgálat,

• Nyomtatott újság, plakát-tervezés, készítés

6000 Kecskemét, Csongrádi u. 26.

• 2D-s, 3D-s grafikai alkotás, design

Egyéb telephelyek:

• Internetes rádió működtetése

• Kápolna u. 8.

• Hangfelvételek készítése, hangvágás, keverés

• Margaréta u. 2.

• Robotika, kísérletezés technikai eszközökkel

• Horváth Döme krt. 1.

• Bevezetés a programozásba

• Posta u. 7. (Hetényegyháza)

• Számítógépes játéktervezés

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

• Kreatív alkotás

6000 Kecskemét, Ipoly u. 1.
Átmeneti gondozás:

Nyitott Szemmel Egyesület

Őszirózsa Gondozóház, Kecskemét, Nyíri u. 77/a.

6000 Kecskemét, Dobó István körút 7.

Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Ápoló-gondozó otthonok és átmeneti gondozás
esetében:

Molnár Árpád Szilveszter
H–P: tel.: 30/55-88-529,

H–V; 10.00–18.00

e-mail: nyitottegyesulet@gmail.com

Nappali ellátás:

Közösségi szolgálat helyszíne(i):
Kecskemét (táborok, rendezvények, kirándulások)

H–P; 10.00–16.00

Projekthelyszíneink
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Végezhető tevékenységek:

Végezhető tevékenységek:

Ápoló – gondozó Otthonban: felolvasás, beszélgetés, levegőztetés (kerekes székes nehezen
mozgó lakók) játéktevékenységek (kártya,sakk,
malom, ügyességi játékok, készségfejlesztő játékok, mint szókirakó, puzzle, stb.) kertgondozás, szemétszedés (lakókkal együtt) sportnapon
való részvétel, lakók rendezvényre kísérésében
segítségnyújtás, kiscsoportos kreatív foglalkozáson való részvétel, kiscsoportos foglalkozásokon való részvétel, segítségnyújtás délutáni étkeztetésben, városi sétán lakók kísérésében segítségnyújtás

Szabadidős klubokba való besegítés. Adományok
kiosztása, gyűjtése.

Nappali ellátásban
Közreműködés az ellátás programjainak és rendezvényeinek szervezésében, ill. lebonyolításában, ünnepi műsorban szereplés, közös játékokban való részvétel, kézműves foglalkozásokon aktív közreműködés, rendezvényeken műsor adása.

Közösségi rendezvényeken szórólapozás, interaktív játék biztosítása az érdeklődőknek. Nyitvatartási ügyelet biztosítása.
Kecskeméti Spartacus Sportkör és
Közösségi Tér
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Fodor Miklós
Tel.: 30/967-1996; 76/488-527;
e-mail: fodmiki@freemail.hu
Közösségi szolgálat helyszíne(i):
Spartacus Sportkör Asztalitenisz Csarnoka
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 11.
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:

Főplébániai Karitász Alapítvány
Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

H–P; 10–19 óráig

6000 Kecskemét, Fecske u. 20.

Saját tulajdonú sportcsarnokban közösségi szolgáltatások, délutáni szabadidő hasznos eltöltésébe fiatalok bevonása, sportolási lehetőségek biztosítása, rendezvények, versenyek előkészítése, lebonyolítása (Éjszakai Forgatag, Családi Sportnap,
sportversenyek stb.)

Pro-Diaconia Alapítvány
6000 Kecskemét, Gát u. 43.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Kovács Ágnes
Tel.: 76/415-466,
e-mail: revkmet@t-online.hu

Végezhető tevékenységek:

Kertvárosi Ifjúsági Közösségi Tér

Közösségi szolgálat helyszíne(i):

6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.

Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:
Előzetes egyeztetés szerint.

Szabó Henriett
H–K, P: 9.00–18.00; Cs: 8.00–16.00; Sz: 9.00– 13.00
Tel.: 76/ 414- 587
Közösségi szolgálat helyszíne(i):
Corvina Általános Iskola Kertvárosi Általános
Iskolájában
6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:
H, K, P: 9.00–18.00; Sz: 9.00–13.00
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Végezhető tevékenységek:
A szabadidő hasznos eltöltésébe fiatalok bevonása, plakátok készítése, programok előkészítésében
és lebonyolításában segítség nyújtása.
Menhely az Állatokért
Környezetvédelmi és Állatvédelmi
Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
6000 Kecskemét, Petősi S. u. 1/b.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Majorné Bíró Andrea
Tel.: 70/33-19-333
menhely@menhely.eu
Közösségi szolgálat helyszíne(i):
Menhely az Állatokért Alapítvány

WEB lap szerkesztés, dizájn ötletelés, fiatalokkal kérdőíves kikérdezés, egyéb megbeszélés alapján.
Mosolygó Kórház Alapítvány
1065 Budapest, Bajcy-Zsilinszky út 31. III/9.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Herczeg Oliver koordinátor
herczeg.oliver.magic@gmail.com, 30/716-4036
Közösségi szolgálat helyszíne(i):
Kecskeméti Megyei Kórház
6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:
H–V:15.00–16.30
Végezhető tevékenységek:
A Mosolygó Kórház Alapítvány célja javítani a beteg gyerekek kedélyállapotát, hangulatát a kórházi
gyógyulásuk során. További célunk még az olyan társadalmilag hátrányos csoportok támogatása is, mint
a fogyatékkal élők és az idősek otthonában lakók.

6000 Kecskemét, Kisfái 211/a.
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:
H-P: 8–16-ig Szo: 8–12-ig
Végezhető tevékenységek:
Menhelyen takarítani, helységeket tisztán tartani,
menhelyes kutyákkal foglalkozni.
Twist Olivér Gyermek-és
Ifjúságvédelmi Egyesület
6000 Kecskemét, Babits Mihály utca 13.

Módszerünk az, hogy rendszeresen (leginkább hetente) önkéntesek és művészek látogatják meg a beteg gyerekeket szobáról szobára vagy akár ágytól
ágyig. Ha közönség nem ágyhoz kötött, akkor az előadást egy központi helyen tartják meg.

Levelezési cím: 6041 Kerekegyháza,

Kecskeméti Ifjúsági Otthon – KÖZ- tér
Ifjúsági klub

Papszékdűlő tanya 25/a.

6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Molnár Ilona Eszter

KÖZ-tér: Ferencz Klaudia H-P: 10-18 óráig,

a454@freemail.hu; 70/9479479

e-mail: ferencz.klaudia@gmail.com

Közösségi szolgálat helyszíne(i):

Tel: 76/481-523 és 06 30/ 59 60-889

Malom-Társalgó, Malom Pláza

Facebook: KÖZ–tér/ 10perc

Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:

KIO rendezvények
és programok:
Gyermekprogramok,
dráma, mozi, kiállítás,
játéktár, környezetvédelmi
programok önkéntes
és közösségi szolgálat
koordinátora – Oláh Edit

K–P 16.00–19.00
Végezhető tevékenységek:
képzésen való részvétel lehetősége, fiatalok
felkészítése az IKSZ munkára, programok szervezésében részvétel, Társalgó dekorálásának
megtervezésében elkészítésében való részvétel,
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Tel: 76/481 – 523, H–P: 10.00–16.00

Végezhető tevékenységek:

email: olahedit@zoldernyo.hu

A hozzánk betérő fiatalok számára információszolgáltatás, egyéni segítségnyújtás, tanácsadás,
adminisztráció, információs adatbázis frissítés.

www.kio.hu
Közösségi szolgálat helyszíne(i):
Kecskeméti Ifjúsági Otthon
KÖZ- tér/10perc ifjúsági közösségi tér
Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:
KÖZ- tér: Sz – Cs: 14 – 20/ P: 14- 22 óra között illetve
rendezvényektől függően más napokon.

A délutáni szabadidő hasznos eltöltésébe fiatalok
bevonása, program plakátok tervezése, terjesztése,
rendezvények kiállítások szervezése, lebonyolítása,
kreatív foglalkozások, cserkészet.

KIO – Rendezvényektől függően, egyeztetés alapján.

Kecskemét-Széchenyivárosi
Közösségépítő Egyesület – SZÉK –

Végezhető tevékenységek:

6000 Kecskemét, Irinyi út 62.

Ifjúsági közösségi térben: Közösségi szolgáltatás,
szabadidős – kompetenciafejlesztő program alkalmával részvétel a tervezésben, előkészítésben, lebonyolításban (koncert, pódiumbeszélgetés, sportverseny, művészeti, idegen nyelvi, diák önkormányzati programok).

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Információ-szolgáltatás, teaház ügyelet, tanácsadás, adminisztráció, fotózás, cikkírás, plakátok
tervezése, terjesztése.

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő
Egyesület – SZÉK –

Rendezvények alkalmával: előkészítés, adminisztráció, információs szolgálat, fotózás, technikai segítségnyújtás.

Napok, amikor a szolgálatot lehet teljesíteni:

Mészáros Krisztina
H–P: tel.: 76/507-753
e-mail: holnap6000@gmail.com
Közösségi szolgálat helyszíne(i):

6000 Kecskemét, Irinyi út 62.
H–P; 8.00–16.00
Végezhető tevékenységek:
adminisztráció, információs adatbázis frissítés, irodai tevékenység segítése, kihelyezett rendezvények technikai segítése.
programsegítés

Hunyadivárosi Közösségi Tér
6000 Kecskemét, Daróczi köz 14.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Hájas Réka tel: 30/877-3205
email: vendelin.lile@gmail.com
Közösségi szolgálat helyszíne(i):
Hunyadivárosi Közösségi Ház
6000 Kecskemét, Daróczi köz 14.
Napok, amikor a szolgálatot lehet
teljesíteni:
Hunyó (Hunyadi Közösségi Tér)
H–P; 14.30–18.30
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A Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal valamint a HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely
ingyenes tájékoztató kiadványa

Szerkesztette, felelős kiadó:
Szabó Csaba
a HELPI Ifjúsági Iroda vezetője
A témaköröket feldolgozta, a háttéranyagokat összegyűjtötte:
Borda Balázs: Önkéntesség Magyarországon
Ferencz Klaudia: Diákönkormányzat
Koncz Diána: Részvétel, Iskolai közösségi szolgálat
Kósa András Csaba: Nemzetközi ifjúsági programok, EVS
A kiadvány elkészítésében nagy segítségünkre volt
Bánszegi Zsuzsanna Fiatalok társadalmi részvétele című kézikönyve,
mely a MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat gondozásában jelent meg 2009-ben
A borítón látható fénykép a Kecskeméti Ifjúsági Otthon „Jövőnk Építőkockái” című projektjének
zárórendezvényén készült, 2012-ben © KIO

ÚJRAPAPÍR
Nyomdai előkészítés: Gucsi Andrea
Sokszorosította: Maxima Nyomda
Megjelent: 1200 példányban

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával

