Kedves Hildes Diák!
Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a kérdés: Miért éppen
most? Miért nekem? Mire jó ez? Tudjuk és megértjük, ha elsőre nem találod érdekesnek,
fontosnak, amire most mégis vállalkoznod kell. Magad is tapasztalhatod, hogy egy gyorsan
változó világban élünk, amelyben az emberek elrohannak egymás mellett, a sorsok és az értékek
más dimenzióba kerülnek. Vajon jó ez így? Még az érettségi előtt állsz, vagy lassan arra készülsz,
s nem véletlen ez a fogalom, ekkor, ebben az életkorban válsz felnőtté, s látod más szemmel a
világot, a közvetlen környezetedet.
Az előző korosztályok egy része úgy nőhetett fel, hogy a társadalom olyan mintát adott,
amelyben az önkéntesség, a másokért való felelősség, a kölcsönös megbecsülés, az akkor is
„segítés”, ha nincs nagy baj, katasztrófa, nem kapott kellő figyelmet, megbecsülést és elismerést.
A közösségi szolgálattal ezen szeretnénk változtatni, olyan szemlélettel lépj a felnőtt életedbe,
hogy érezd a felelősséged, képes legyél segítően tevékenykedni, a közösségért tenni. Ezeken a
nemes eszméken túl Neked is közvetlen hasznodra válhat e program, hiszen lehetőséged nyílhat
megismerni számos munkahelyet, tevékenységek sorát, amelyekben tapasztalatokat szerezhetsz,
megtudhatod, melyek azok a területek, ahol megállod a helyed, esetleg ez által könnyebben tudsz
dönteni, milyen pályát válassz. Bízunk benne, hogy a program kapcsán olyan események,
tevékenységek részese leszel, melyek maradandó élményekkel gazdagítanak.
Javasoljuk, hogy a közösségi szolgálati naplódra mindig nagyon vigyázz, és rendszeresen tartsd
magadnál, amikor valamilyen tevékenységet végzel. Kérünk, naprakészen vezesd, hiszen ezzel
tudod majd igazolni, hogy teljesítetted a kötelező ötven órát. Minden alkalommal gondosan
ügyelj, hogy igazolva legyen a teljesített időd. ( a fogadó szervezet részéről aláírás, pecsét ! )
Miért is fontos ez? Azért, mert a koordináló tanárnak, osztályfőnöknek jelezni kell, ha valami
probléma adódott, azt megbeszélni, hogy segíteni tudjon. Persze az örömöd is oszd meg a
tanároddal, hiszen az élmények közös átélése és megbeszélése más szintű kapcsolatot,
együttműködést hozhat létre, amelyben a feltörő természetes, tiszta emberi érzésekkel közelebb
kerülhetünk egymáshoz, ami a segítői hozzáállás kialakulásának egyik lényeges eleme.
Végezetül figyelmedbe ajánljuk Magyarország Alaptörvényének XIII. cikkelyét, mely kimondja:
„A tulajdon társadalmi felelősséggel jár”. Ez a kijelentés sok más mellett megalapozza a
társadalmi felelősségvállalás fogalmát, amelynek része az iskolai közösségi szolgálat.
Számos felmérés azt igazolja, hogy Magyarországon a társadalmi összetartozás erősítésére van
szükség ahhoz, hogy mindenki számára élhető, egymást segítő társadalmi légkör alakuljon ki,
amelyben szívesen segít mindenki a másikon, tudva, ha bajba kerül, rajta is segíteni fognak. Sok
más mellett a közösségi szolgálat ezt is célozza.
Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy
többféle dolgot tudsz kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy az 50 órát egy nagy projekt révén
vagy több év alatt lefutó program keretében teljesítsd.
A következőkben a közösségi szolgálat megkezdéséhez szükséges legfontosabb
ismereteket, szabályokat foglaltuk össze, melyek hasznotokra lehetnek, olvassátok el
figyelmesen:

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

A Köznevelési Törvény előírásának megfelelően - a 2016-ban vagy az ezt
követően érettségiző diákoknak - teljesíteniük kell összesen 50 óra
közösségi szolgálatot, lehetőleg a tanévekre arányosan elosztva.
A köznevelési törvény szerint a „közösségi szolgálat: szociális,
környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló,
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független,
egyéni vagy csoportos tevékenység”. [4. § (13)]

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

≠

ÖNKÉNTES MUNKA

A közösségi szolgálat során a fogadó intézmény a közösségi szolgálati naplóba írja
be a teljesített órákat, melyeket minden tanév végén a diákok iskolai
bizonyítványában is rögzítünk.

Az 50 óra teljesítése az érettségi vizsgák
megkezdésének előfeltétele, enélkül 2016-tól senki
nem kaphat érettségi bizonyítványt!!!







A közösségi szolgálat az alábbi területeken valósítható meg:

szociális (pl.: idős emberek segítése szociális intézmény keretei között)
egyházi szervezetek: pl. karitatív, segély-és adománygyűjtő szervezetben
közösségi munka
egészségügyi (pl.: kórtermekben látogatás, lelki támasz nyújtása betegeknek,
beszélgetés, bohócdoktor, ápolók és orvosok melletti segítő feladatok,)
oktatási (pl.: korrepetálás alsóbb évfolyamon, időseknek nyelvi vagy
számítógépes ismeretek oktatása stb.)
kulturális és közösségi (pl.: múzeumokban, közgyűjteményeknél, művelődési
házaknál kulturális programok megszervezésében és lebonyolításában való
közreműködés, kiállításokon/koncerteken segítői feladatok, iskolai rendezvények
megvalósításának segítése)






környezet- és természetvédelmi (pl.: fa- és növényültetés, kertgondozás,
parkrendezés, állatmenhelyeken segítői feladatok, iskolaudvar karbantartási
feladatai)
polgári- és katasztrófavédelmi (pl.: tűzoltóság és katasztrófavédelem
munkájának segítése)
közös sport- és szabadidős tevékenységek óvodáskorúakkal, idősekkel,
valamint sajátos nevelési igényű gyermekekkel (óvodákban, idősotthonokban, más
állami iskoláknál)

A közösségi szolgálatra vonatkozó legfontosabb szabályok
A közösségi szolgálat iskolai napokon minimum 1, maximum 3,
tanítási szünetekben és hétvégén minimum 1 maximum 5 óra
időtartamban végezhető. (1 óra = 60 perc).

Nem tartozik bele az oda és visszautazási ideje!





A közösségi szolgálat 20.00 és 6.00 óra között nem végezhető!)
A közösségi szolgálat csak akkor hivatalos, ha megkezdése előtt a
szükséges dokumentumokat (jelentkezési lapot, együttműködési
megállapodás a választott fogadó szervezettel, közösségi szolgálati naplót) az
iskolában és a fogadó szervezetnél is hitelesítik.
a Hildes diákok számára lehetőség lesz közösségi szolgálat teljesítésére az
iskolán belül is.( aktuális infókról az osztályfőnöktől ill. a Facebook-on keresztül
értesülhettek)



Javasolt lépések és szükséges dokumentumok:
1) JELENTKEZÉS: A közösségi szolgálat megkezdése előtt egy példányban
jelentkezési lapot / szülői hozzájárulási nyilatkozatot kell kitölteni, mely itt a
honlapon megtalálható. Kitöltése után a jelentkezési lapot kérjük az osztályfőnöknek
leadni.
2) FOGADÓ SZERVEZET VÁLASZTÁSA: Keresni kell a jelentkezési lapon
megjelölt területekkel foglalkozó civil vagy egyházi szervezetet, alapítványt
közhasznú társaságot vagy nonprofit céget, amely közösségi szolgálati
tevékenységet tud biztosítani a tanulónak. A megfelelő fogadó szervezet
kiválasztásában az osztályfőnökök és a közösségi szolgálati koordinátor tudnak
segítséget adni. Iskolánk jelenleg több mint 160 fogadó szervezettel! kötött már
együttműködési megállapodást, melyek az iskola honlapján megtalálhatók.
Ha ezek közül szeretnétek választani, akkor természetesen már nem kell külön
együttműködési szerződést kötni, rögtön felkereshető a szervezet. Az adatokat
folyamatosan frissítjük.
3) SZERZŐDÉSKÖTÉS: Amennyiben iskolánk még nem szerződött azzal a
fogadóintézménnyel, amelynél a tanuló közösségi szolgálatot szeretne végezni a

feladatvégzés megkezdése előtt 2 példányos együttműködési
megállapodást (hivatalos szerződést) kell kötni. Aláírt szerződések a portán
átvehetők.
A szerződés megkötésében a tanulónak fontos közvetítő szerepe van, hiszen a
szerződés az ő közösségi szolgálati tevékenységének részleteit rögzíti. Ez azt
jelenti, hogy a tanulónak kell elvinnie a fogadóintézményhez a szerződést aláíratni.
Az érvényes szerződést a Hildben Juhász Tibor közösségi szolgálati koordinátornál
kell leadni.

Együttműködési megállapodás hiányában a közösségi szolgálat
elismertetésére nincs lehetőség!!
4) KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ VEZETÉSE:
A közösségi szolgálatot végző diáknak közösségi szolgálati naplót kell vezetni. Ezt
minden év elején a diákok az iskolától kapják meg. Feladatvégzésre magukkal kell
vinniük a fogadó intézményhez és a teljesített közösségi szolgálati órákat ebben kell
igazoltatniuk. (Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag az ebben a naplóban igazolt
órák elismerése lehetséges, semmilyen más igazoló papírt elfogadni nem tudunk!

Mindenki vigyázzon a közösségi szolgálati naplójára.
A közösségi szolgálati órák minden év végén az
osztálynaplóba, bizonyítványba és az érettségi
törzslapra is rákerülnek, ezért a KSZ. napló elvesztése
esetén csak azokat az órákat tudjuk elfogadni mely
ezekben az okmányokban már rögzítve lettek.
Javasoljuk, hogy legalább havonta/kéthavonta, de a tanév elején, szeptemberben
mindenképpen az osztályfőnöknél a naplót le kell adni, mert összesíteni kell a
tanév során (szeptembertől-augusztusig) teljesített órákat, melyet iskolánk
igazgatója aláírásával is igazol.

További hasznos információkat itt találhattok:

kozossegi.ofi.hu

Hasznos és tartalmas szolgálati órákat kívánunk!

