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Székesfehérváron

Ingyenesen terjesztve

Az újság a 130 éves múltú, azonos cím-
mel megjelent napilap utódjaként a 
2013-as Szent István Emlékév esemé-
nyeihez kapcsolódva jelenik meg.

KÜLÖNSZÁM AZ ÖNKÉNTESSÉG HETE ALKALMÁBÓL

A Fejér Megyei Civil Információs Centrum 
2012. szeptember 19- én nyitotta meg ka-

puit a megyei civil szervezetek, önkormány-
zatok és vállalatok megsegítésére, a köztük 
levő partnerség építésére.

„Tevékenységünk során hamar láttuk, hogy 
a folyamatos jogszabályi változások, az uni-
ós pályázati rendszer adta lehetőségek és az 
iskolai közösségi szolgálat fókuszba helyez-
te az önkéntesség fogalmát. Erre hamar rea-
gálnunk kellett” – mondta Berdó Erika Gabri-
ella, a Fejér Megyei Civil Információs Centrum 
irodavezetője. „2012. november derekán, a 
TÁMOP 5.5.2-es konstrukcióban nyertes pá-
lyázók megkezdték tevékenységüket: a me-
gyében sorra nyíltak az Önkéntes Pontok, 
miközben az irodához az önkéntességgel 
kapcsolatosan záporoztak a kérdések mind 
a civil szervezetek, mind a lakosság részé-
ről. Így 2012. november 28-án egy nagysza-
bású sajtótájékoztató keretében meghívtuk 
az összes megyében nyertes pályázót, hogy 
mutassák be programjaikat. Az esemény 
hatására máig tartó partneri kapcsolatok 
alakultak ki, és mára az iroda koordinációs 
szervezetté nőtte ki magát. A Civil Informá-
ciós Centrum új profillal bővült, dolgozóink 
képzésen vettek részt, hogy meg felelő szak-
mai háttérként működhessünk.”

A Fejér Megyei Civil Információs Centrum 
minden nap segítséget nyújt a civil szerveze-
tek önkéntes fogadó szervezetté válásában, 
működésükben, forrásteremtésben és a misz-
sziójuknak megfelelő pályázat kiválasztásá-
ban. Honlapjukat nézegetve nincs olyan hét, 
hogy ne lenne rendezvény, az irodát pedig 
nap mint nap kérdésekkel keresik fel.

A jogszabályi változások eredményekép-
pen, amennyiben a civil szervezetek egyéb 
feltételek mellett közérdekű önkénteseket 

A Fejér Megyei Civil Információs Centrum
az Önkéntes Pontok szolgálatában

alkalmaznak, megtarthatják közhasznúsá-
gukat. A foglalkoztatás-helyettesítő támoga-
tásban részesülő álláskeresők, ha fel tudják 
mutatni, hogy huzamos ideje  (minimum 30 
napja) közérdekű önkéntes tevékenységet 

Bevásárolni a beteg szomszédunknak, 
felásni jó ismerősünk kertjét, beteg 
gyermekeknek olvasni a kórházban... 
Egész életünket áthatja a közösségért 
való tenni akarás, kinek szervezett, ki-
nek egyéni formában. 

Jelenleg már több mint 1200 nonprofit 
szervezetet tartanak nyilván csak Fejér 
Megyében, ami óriási szám, ha azt néz-
zük, hogy egy önszerveződő civil szer-
vezet mögött mennyi önkéntes munka 
rejlik. 

Ez a hét erről szó: egy önmagát fejlesz-
tő, közösségformáló, saját határait fo-
lyamatosan súroló tevékenységről, az 
önkéntességről. 

2013. június 3-a és 9-e között az ön-
kéntesek hete alkalmával szerte a me-
gyében felhívjuk a lakosság figyelmét a 
témára. 

Nézzünk körbe a környezetünkben, 
de ne csak ezen a héten!

Berdó Erika Gabriella

Beköszönő

folytatnak, elnyerik a továbbfolyósításhoz a 
lehetőséget. Emellett most újdonság az isko-
lai közösségi szolgálat (IKSZ), ami a középis-
kolás korosztályt érinti.   

folytatás a 2. oldalon

Tudta Ön, hogy fogadó szervezetként 
ellenszolgáltatásnak nem minősülő jutta-
tásokban részesítheti önkénteseit? Ilyen 
ellenszolgáltatásnak nem minősülő jutta-
tás például a munkaruházat, az útiköltség 
térítés, a szállás, az étkezés költsége, vé-
dőoltások, jutalom.

Tudtad, hogy önkéntes munkádat feltün-
tetheted, mint munkatapasztalatot, mint 

szakmai gyakorlatot?

Napjainkban a 25 év alatti fiatal pályakez-
dőkre különös figyelmet kell fordítani, hiszen 
elhelyezkedési esélyeik a jelenlegi gazdasági 
környezetben nem jó tendenciát mutatnak. 

„Nincs állásom, mert nincs gyakorlatom, 
de hogyan legyen gyakorlatom, ha nincs ál-
lásom?”– tehetjük fel jogosan a kérdést. Ebben 
nagy segítség lehet a közérdekű önkéntes tevé-
kenység. Jelenleg Fejér megyében 61 regisztrált 
önkéntes fogadó szervezet van, melyek közül 
kedvükre csemegézhetnek a Fejér Megyei In-
formációs Centrumban érdeklődő fiatalok (is). 

Önkéntesből munkavállaló
Szakmai tanácsadóink és partnereink együtt-

működve a Kaptár Ifjúsági Irodával igyekeznek 
megadni minden segítséget az útkereső fázis-
ban levő fiataloknak, hogy azt a civil szerveze-
tet vagy fogadó intézményt találjuk meg, ahol 
az önkéntesből később akár munkavállaló is 
lehet.

Kovács Alíz, a Zöld Alma Egészségfejlesztő 
Alapítvány munkatársa is önkéntesként kezd-
te munkáját. „Nagyon szerencsésnek érzem 
magam, hogy az Alapítványnál dolgozhatok. 
Az első időszakban a rendezvények körül 
segítettem a munkát, mint hostess, majd las-
san kezdtem bekapcsolódni a szervezet iro-
dai körforgásába is. Először csak telefonon, 
majd lassan személyesen is tarthattam a 

kapcsolatot partnereinkkel” – mesélte. – „Az 
a fontos, hogy alkalmazkodjunk és azono-
suljunk a szervezettel, ahová önkéntesnek 
jelentkezünk. Szerencsém volt, hogy az Ala-
pítvány később munkavállalóként is tudott 
alkalmazni, és alkalmaz a mai napig. Az 
egész életünket végig önkénteskedjük, leg-
feljebb nem tudunk róla. Én azt tanácsolom, 
hogy ne restelljünk egy ügy mellé, egy szerve-
zet mellé állni, hiszen később ez gyümölcsö-
ző lehetőségeket tartogathat!„

A fenti példa nem egyedülálló, egyre többen 
ismerik fel a kapcsolatot az önkéntes munka-
végzés és a munkaerőpiac nyújtotta lehetőség 
között. Megéri nyitni a fiataloknak az önkéntes 
jogviszony felé.
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Nem kell messzire mennünk ahhoz, hogy 
találjunk egy olyan fiatal önkéntest, 

aki igénybe vette a Nemzeti Önkéntes Szol-
gálat programját. A 21 éves Horváth Dóra 
tavaly töltött egy hónapot a Finnországi 
Kokkolában, mindehhez a segítséget a Kap-
tár Ifjúsági és Prevenciós Irodában kapta 
meg. De kezdjük a legelején.

– Miért szerettél volna annakidején 
külföldre menni önkénteskedni? 

– Nagyon érdeklődöm a külföldi kultúrák, 
azon belül is az európai kultúrák iránt, és az 
egyik barátnőm említett egy olyan progra-
mot, amellyel minimális összegből ki lehet 
jutni az Európai Unió bármely országába, 
illetve partner országaiba. Jelentkeztem ide 
az irodába, fel is vettek, és részt vettem egy 
képzésen, ahol megismertem a Nemzeti Ön-
kéntes Szolgálatot, azaz az EVS-t. Jeleztem Il-
dinek (Rózsás Ildikó irodavezető), hogy én 
mindenképpen ki szeretnék jutni külföldre, 
ő pedig azt mondta, hogy mindent bele, kere-
sünk neked egy projektet. 

– Melyik országban jártál, hogyan vá-
lasztottad ki a projektedet?

– Finnországban voltam, és egy kész projekt-
re jelentkeztem, ami a környezetvédelemmel 
foglalkozott. Egész idő alatt folyamatosan 
kint voltunk a természetben. Az első héten 
tréningen vettünk részt, ahol összekovácso-
lódott a csapat, megismertük a környéket, a 
környezetet, ahol dolgozni fogunk. A máso-
dik héten elvittek minket egy lakatlan szi-
getre, ahol kőbe vésett évszámokat, neveket 

A Gaja Környezetvédő Egyesület 1991-ben 
történt megalapítása óta számít az ön-

kéntesek segítségére. Mindez öt évvel ez-
előtt vált hivatalossá, amikor a szervezet 
regisztrálta magát. A Gaja az egyik jó példa 
itt, Székesfehérváron arra, hogyan lehet egy 
nonprofit szervezet munkájába beépíteni a 
segítők jelenlétét. Erről Gárdonyi Lászlóval, 
az egyesület munkatársával beszélgettünk.

– Kötnek hivatalos szerződést az önkén-
tesekkel?

– Igen, eseti vagy hosszú távú szerződést kö-
tünk velük, igyekszünk egész éven át tartani 
a 10 főt.

– Milyen munkát végeznek az önkénte-
sek az egyesületnél? 

– Igyekszünk személyre szabottan foglalkoz-
tatni az önkénteseket. Nagyon sok szakmai 
napunk van, és akinek például kémiai ismere-
te van, azt az öko-háztartásban, a pedagógus 
végzettségűt a gyermekek foglalkoztatásánál, 
aki meteorológus, azt a klímaváltozásos prog-
ramban alkalmazzuk, tehát próbáljuk a lehető 
legpraktikusabban felhasználni a tudásukat.

– Van olyan önkéntes, aki a kezdetektől 
ott van a szervezetnél?

– Nem, folyamatosan változnak az emberek, 
és inkább az elmúlt időszakokban szaporodott 
meg a számuk. Az illegális hulladéklerakók 
feltérképezéséről, felszámolásáról szóló tájse-
bészet programunkban van egy-két állandó 
önkéntesünk.

kellett dokumentálni, valamint ösvényt vág-
tunk egy régi kilátótoronyhoz. A harmadik 
héten a Villa Albában, ahol elszállásoltak 
minket, egy sásos részt kellett kitisztítani, ez 
eléggé embert próbáló tevékenység volt, fü-
vet kellett kaszálni, cipelni a nádtömeget, de 
ki lehetett bírni, hiszen nem úgy kell elkép-
zelni az EVS-t, mintha egy rabszolgamunkát 
megkövetelő szervezet lenne. A negyedik hé-
ten mozgássérült ösvényt kezdtünk el kiala-
kítani az erdőben, hogy a mozgáskorlátozott 
emberek is tudjanak túrázni. 

– Hány fő vett részt ebben a projekt-
ben?

– Nyolcan voltunk: ketten Ausztriából, ket-
ten Angliából, ketten Portugáliából és ketten 
Magyarországról.  

– Mi volt a közös nyelv, amin kommu-
nikáltatok?

– Az ango és a bip-bip kommunikáció, amit 
Flavio, a portugál fiú talált ki, aki nem tudott 
angolul, vagyis bármit kérdeztünk tőle, azt 
válaszolta rá, hogy bip-bip. Szóval nem kell 
igazán a nyelvismeret, mert abszolút megér-
tettük egymást így is.

– Mennyire foglalt le benneteket a pro-
jekt? Volt időtök megismerni a környe-
ző településeket, az adott ország kultú-
ráját?

– A finn emberekről tudni kell, hogy rendkí-
vül nyitottak és kedvesek, a nyelvrokonság 
miatt a magyarokat főleg szeretik. Vittek 
minket mindenfelé, bemutatták nekünk a 
környező nagyobb városokat, az ott műkö-
dő ifjúsági irodákat, ahová amúgy EVS-re is 
lehet jelentkezni, valamint fesztiválokra is 
eljuttattak minket, hogy megismerkedjünk 
a helyi fiatalokkal, szórakozzunk, összeková-
csolódjunk, szóval teljes mértékben betekin-
tést nyerhettünk a kultúrájukba, bevontak 
minket mindenbe. 

– Tervezed, hogy újra kimész külföldre 
önkéntes munkát végezni?

– Igen, igen, nagyon szeretnék! – mosolyog 
Dóra – Ez egy olyan meghatározó élmény 
volt, hogy mindenképpen szeretnék kimen-
ni legalább még egyszer. A következő kint 
tartózkodásom biztosan hosszabb lesz, mint 
egy hónap. 

Dóra egyébként a közelmúltban ismét kül-
földön tartózkodott. Perkáta önkormányzata 
megjutalmazta azért, mert rengeteg önkén-
tes munkát végez a településen, egy két hetes 
kínai körutazáson vett részt a lány.

Jó gyakorlat a
környezetünkért

Finnországban jártam

Tudta Ön, hogy 2016. január 1-je után 
csak az a diák kap érettségi bizonyítványt, 
aki teljesít 50 óra közösségi szolgálatot?
A közösségi szolgálatról bővebben a 4. ol-
dalon olvashat!

Tudta Ön, hogy a 18 évesnél fiata-
labb önkéntesek munkáját szigorúbban 
szabályozza a 2005. évi LXXXVIII. közér-
dekű önkéntesekről szóló törvény? 
Kiskorú 20 és 6 óra között önkéntes te-
vékenységet nem végezhet. A 16 éven 
aluli kiskorúak esetében még szigorúbb 
szabályokat vezet be a törvény, akiknél 
figyelembe veszi, hogy ez esetben tankö-
telesekről van szó:
A 16 éven aluli gyermekek tanítási szüne-
tek ideje alatt összesen napi 3 és heti 12 
órában végezhetnek önkéntes munkát. 
Tanítási időben a tevékenységre ma-
ximum heti 6 óra fordítható úgy, hogy 
tanítási napon a 2 órát, hétvégén és ün-
nepnapon pedig a napi 3 órát nem halad-
hatja meg.
A 16 és 18 év közötti kiskorúak önkéntes 
tevékenységre fordítható ideje tanítási 
időben és azon kívül is egységesen maxi-
mum napi 4,5 és heti 18 óra lehet.
A tevékenység befejezése és másnapi 
megkezdése között legalább 14 óra pihe-
nőidőt kell biztosítani számukra.

„Az önkéntesség jelenleg két pilléren áll a 
helyi társadalomban. Munkánk során azt 
látjuk, hogy vannak, akik a társadalmi fe-
lelősségvállalás szellemében, a másokért 
való tenni akarás közepette élik minden-
napjaikat. Ha körbenézünk, rengeteg ön-
kéntest látunk, leg feljebb nem tudjuk, hogy 
ők önkéntesek. Mindannyian díszítettünk 
tantermet a ballagóknak és jártunk el a 
boltba, gyógyszertárba az idős szomszé-
dunknak. Szedtünk már szemetet, festet-
tünk más kerítést és vigyáztunk más gyer-
mekére. Ezt mind „önként”, önkéntesen 
tettük. Azok, akik ebben élik az életüket, 
jelenleg nehezen fogadják el, hogy szívből, 
önzetlenül végzett munkájukat szerződés-
be, papírba öntsék, holott ha megtennék, 
akkor támogatásokra vagy akár pályáza-
tokban önerőre is szert tehetnének. Nagy 

a munkánk súlya, hiszen ezzel a csoporttal 
meg kell ismertetnünk annak a hasznát, 
hogy önkéntes szerződéseket kössenek. A 
civil szervezetek egy része már felismerte 
az önkéntességben rejlő lehetőségeket, ne-
kik a mindennapi adminisztrációban és a 
fogadó szervezetté válásban segítünk, hogy 
minél hatékonyabban működhessenek” – 
mondta az irodavezető.

A www.onkentespontok.hu oldalon min-
denki megtalálja a maga számára az önkén-
tességgel kapcsolatos fontos információkat, s 
emellett interaktív térkép segítségével meg-
találhatják a látogatók, hogy milyen települé-
seken találkozhatnak önkéntes pontokkal. A 
Fejér Megyei Önkéntes Pontok Hálózata várja 
az önkénteskedni vágyó fiatalokat és felnőt-
teket, valamint  azokat a szervezeteket, intéz-
ményeket, amelyek önkéntesek bevonásával 
szeretnék kapacitásukat fejleszteni.

A Fejér Megyei Civil Információs Centrum
az Önkéntes Pontok szolgálatában

Az önkéntes munkában nagy lehetőségek 
vannak, legyen nyugdíjas, pályakezdő vagy 
aktív személy, aki önkéntes munkát vállal, és 
ebben minden segítséget megadnak a Fejér 
Megyei Civil Információs Centrum dolgozói.

folytatás az 1. oldalról

Fejér Megyei
Civil Információs

Centrum
a PARTNERSÉG fejlesztéséért

8000 Székesfehérvár,
Rákóczi u. 25.

Tel.: 22/504-201
www.fejercic.hu

– Folyamatosan jelentkeznek az önkén-
tesek a Gajához?

– Akkor jelentkeznek, amikor nagyobb ren-
dezvényeink vannak. Közte egy-egy holt idő-
szak is becsúszik, azon még törnünk kell a fe-
jünket, hogyan tudunk folyamatosan munkát 
adni az önkénteseknek, ez ma még nem min-
dig sikerül. 

– Mennyire könnyíti meg az egyesület 
munkáját, mindennapi tevékenységét 
az önkéntesek jelenléte?

– A szakmai tanácsadó napokat nélkülük nem 
is tudnánk elképzelni. Akkor egyszerre tíz-ti-
zenöt ember hozzáértő munkájára van szük-
ség, nagyon nagy segítséget jelentenek, és úgy 
látom, hogy ők is szívesen végzik ezt az önkén-
tes tevékenységet. 

– Melyik az a korosztály, amely önkén-
tesnek jelentkezik a Gajánál?

– Érdekes, hogy a közép korosztály, vagy még 
inkább az idősebb, friss nyugdíjasok jelentkez-
nek, akik szeretnének még szellemileg frissek 
maradni, és nem akarnak elszakadni a moz-
galmas élettől, és szívesen veszik, ha egész nap 
egy seregnyi ember veszi őket körül.
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Egy fiatal életének nagyon fontos és hasz-
nos része kellene, hogy legyen az önkén-

tesség, hiszen védett környezetben tud mun-
katapasztalatot, munkaélményt szerezni – így 
vélekedik Rózsás Ildikó, a Kaptár Ifjúsági és 
Prevenciós Iroda vezetője.

A Fehérvári Civil Központban működő intéz-
mény számos tekintetben tud segítséget nyújta-
ni a fiataloknak, ezek közé tartozik az önkéntes 
munka is. A Kaptár Iroda több olyan programot 
is szervez, amelyhez nagy számban veszi igény-
be a segíteni szándékozó fiatalokat. Ők azok, 
akik szeretnének fejlődni, vagy éppen útkereső 
fázisban vannak. Az Irodában önkéntes munká-
ra jelentkező ifjúság többsége szociális munkás-, 
valamint ifjúságsegítő hallgató, akik a rendez-
vények által munkatapasztalatokat tudnak sze-
rezni, és így el tudják majd dönteni a későbbiek 
során, mely megismert területtel szeretnének 
foglalkozni. Természetesen középiskolások is vé-
gezhetnek önkéntes munkát az Irodán keresztül, 
őket kortárs segítőként alkalmazzák, egyfajta 
jelzőrendszerként működnek az iskolások, és az 
intézmény között. Rózsás Ildikó elmondta: „A 

Tudta Ön, hogy Fejér Megyében 
már Önkéntes Pontok is működnek? A 
részletes bemutatásukat megtekinthetik 
a www.onkentespontok.hu oldalon, vagy 
regisztráljon Facebook-oldalunkon.

Tapasztalat a munka világához
fiatalok először mindig csak a programjaink 
élvezői, megismerkedhetnek egy-egy terület-
tel, amellyel a Kaptár Iroda foglalkozik, és ha 
utána kedvet kapnak arra, hogy segítsenek, 
lehetőséget biztosítunk a számukra. Eközben 
növekedhet az ifjúság ismerete, és fejlődik köz-
ben a személyiségük is.”  

Amikor külföldön 
önkénteskedik a fiatal…
Ha már önkéntességről beszélünk, muszáj meg-
említeni azt a lehetőséget, amely minden 18. 
életévét betöltött fiatal rendelkezésére áll itt, 
Székesfehérváron is. Ez pedig a Nemzeti Önkén-
tes Szolgálat, azaz az EVS (European Voluntary 
Service), amelynek segítségével bárki végezhet 
önkéntes munkát külföldön. 

„Magyarországon 2004 óta van jelen az EVS, 
ennek ellenére viszonylag kevés fiatal veszi 
igénybe, pedig igen csekély anyagi befektetést 
igényel” – tudtuk meg Rózsás Ildikótól. Bármely 
ország bármely önkéntes programjába lehet 
jelentkezni. Rendelkezésre áll egy adatbázis, 

ahol kiválaszthatja a fiatal, hogy melyik terület 
érdekli, abban milyen lehetőségeket kínálnak az 
egyes országok. 

A külföldön lévő ember rengeteg szakmai ta-
pasztalatot szerezhet a nyelvi ismereteken kívül. 
Ez utóbbiról fontos megemlíteni, hogy a prog-
ram résztvevőinek kötelező részt venniük nyelvi 
kurzuson is, emellett kinn tartózkodásuk alatt 
rengeteg más nemzet fiataljaival is találkozhat-
nak. Az irodavezető példaként említett egy Spa-
nyolországban önkénteskedő fiatalembert, aki 
amúgy olaszul tud, de a program nyelve az angol, 
viszont a szálláshelyén spanyolul beszélnek, te-
hát több nyelvet is elsajátíthat, gyakorolhat egy 
időben.

Az EVS által kínált lehetőségek között egyéni és 
csoportos önkéntes munka szerepel. Utóbbi rit-
kább, inkább egy-egy akcióra korlátozódik, pél-
dául ha egy lengyelországi fesztiválra keresnek 
segítőket, csoportok jelentkezését várják 1 és 
100 fő között. Ebben az esetben kevesebb a lehe-
tőség a tanulásra, hiszen nincs az egyén magára 
utalva egy idegen országban.

Amennyiben egyénileg jelentkezik valaki se-
gítő munkára, tisztában kell lennie azzal, hogy 
léteznek rövid és hosszú távú programok. A rö-
vid 2-6 hónap időtartamú, a hosszú pedig mini-

mum 6, maximum 12 hónapig tart. A külföldön 
eltöltött teljes időszakban kapnak a fiatalok 
szállást, étkezést, biztosítást, cserébe önkéntes 
munkát kell végezniük a fogadószervezeteknél. 
Zsebpénzt is biztosítanak a kint lévők számára, 
például egy most Franciaországban tartózkodó 
fiatalember havi 100 ezer forintnak megfelelő 
költőpénzt kap. Ez az összeg országonként válto-
zó, de ez ahhoz kell, hogy megismerje a fiatal azt 
a kultúrát, amiben él, tudjon utazni, ismerkedjen 
helyekkel, szokásokkal.

Rózsás Ildikó, a Kaptár Iroda vezetője min-
denkit arra buzdít, hogy használja ki ennek a 
programnak a lehetőségeit, ez előnyösebb, mint 
például egy tanulmányi utazás, mert itt a fiatalt 
az útiköltség 10 százaléka terheli csak. Reméli, 
hogy minél több fiatal nyit az önkéntesség felé, 
az iroda ehhez minden segítséget megad. Az 
EVS következő jelentkezési határideje október 
1-je, addig lehet gondolkodni, fogadószervezetet 
találni, motivációs levelet írni, amiben szintén 
segítenek. 

Ha sikerült meggyőzni az önkéntes munka 
fontosságáról a cikk olvasóját, még többet meg-
tudhat a hazai és külföldi programokról a www.
kap-tar.hu oldalon, valamint a Kaptár Irodában, 
amely a Fehérvári Civil Központban található.

www.onkentespontok.hu
facebook.com/onkentespontok

Az Echo Innovációs Műhely TÁMOP 5.5.2-
11/2-2012-0074 számú, „Oszd meg a 
tudást! Önkéntes pontok létrehozása a 
Bakonyalján” című pályázata 19 930 000 Ft 
támogatást nyert el három önkéntes pont lét-
rehozására, és egy közösségi szabadegyetemi 
rendszer kialakítására. 

A cél a tudás átadása, amire mi sem lehetne 
jobb helyszín, mint a múzeum és partnerei a 
művelődési intézmények, ahol megtalálhat-
juk a tudás minden területét.

A 2013. május 3-án nyílt Zirci Önkéntes Pont 
a múzeumi önkéntesség népszerűsítésére hi-
vatott. Önkéntes teremőrök és önkéntes tár-
latvezetők jelentkezését várják. Horváthné Dr. 
Harmath Beáta az Zirci Önkéntes Pont veze-

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

Bakonyalja

Zirci Önkéntes Pont
- a múzeumi önkéntesség 
szolgálatában

tője számít az aktív nyugdíjasokra, a munka-
nélküliekre, s mindazokra, akiket érdekel az 
önkéntes munka, a múzeum belső élete.

Dorog

Mór

Iszkaszentgyörgy

Kőszárhegy

Tordas

Besnyő
Gárdony

Polgárdi

Dunaújváros

Székesfehérvár
Zirc

Ácsteszér

Bárki
érintett lehet
Önkéntességgel az 
újszegénység ellen

Önkénteseket keresünk
szociális segítő feladatok

ellátására!
Jelentkezz a Kőszárhegyi vagy
a Polgárdi Önkéntes Ponton!

Székesfehérvári

Kistérség

Polgárdi Önkéntes pont:
Nyikos Lászlóné
nyikoslaszlone61@gmail.com
Peti-Panni Családi Napközi
Polgárdi, Szabadság u. 45.
csütörtök: 16.00-18.00

Kőszárhegyi önkéntes pont:
Borjánné Nyul Katalin
b.nyulkatalin@gmail.com
Kőszárhegyi Művelődési Ház
Kőszárhegy, Fő utca 105.
csütörtök: 17.00-19.00
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ALBA CIVIL MÉDIA
Szociális Szövetkezet

67 Étterem & Bistro – Jókai u. 1-3.
Aranybulla Könyvtár – Köfém ltp. 1.
Árpád Fürdő – Kossuth u. 12. 
Árpikép Galéria – Kossuth u. 3.
A Szabadművelődés Háza – Fürdő sor 3.
Bányató Vendéglő – Zsolnai út 39
Budai úti könyvtár – Budai út 44-46.
Cafe el Burrito Gris – Fő u. 11.
Caffé Mauro – Kossuth u. 4.
Castrum Lovagi Étterem – Várkörút 3.
Corvinus Cafe – Országzászló tér 1.
Csitáry G. Emil Uszoda – Mészöly G. u.
Depónia Kft. – Sörház tér 3.
Diófa Vendéglő – Kadocsa u. 32/a 

A Székesfehérvár és Vidéke a következő helyszíneken lelhető fel:
Dominó Panzió – Fiskális u. 111.
Duran Szendvicsüzlet – Fő u.
Édes Élet, finomságok otthona – Piac tér 2.
Elixír Café & Bar – Fő u. 15.
Fehérvári Civil Központ – Rákóczi út 25.
Fejér Megyei Művelődési Központ
– III. Béla király tér 1.
Fejérvíz Zrt. – Király sor 3-15.
Flaschner műköszörűs mester – Juhász Gy. u. 1.
Gárdonyi Géza Művelődési Ház – Sóstó 1.
Gazdaság Háza – Hosszúsétatér 4-6.
Hatpöttyös Étterem –  Szent István tér 9. 
Hiemer-ház – Oskola u. 2-4.
Hermann László Zeneiskola – Városház tér 3.

Hetedhét Játékmúzeum – Oskola u. 2-4.
Hold Antikvárium – Vasvári P. u. 3.
Il Fiore Pizzéria – Ady E. u. 20.
Isztambul Grill – Táncsics M. u. 6. 
Jázmin Teázó – Fő u. 13.
Karsai Zrt. – Alba Ipari Zóna
Kavalkád Music Pub – Várkörút 19.
Kirst Optika – Kossuth u. 14.
Kiskakas vendéglő – Kelemen B. út 93. 
Kiskulacs Vendéglő – Budai u. 26.
Kodolányi Étterem – Szabadságharcos út 59.
Kodolányi János Főiskola – Sörház tér 1.
Lánczos Kornél Gimnázium – Budai u. 43.
Lorenzo Étterem – Fő u. 5.

Macher Kft. – Sóstói út 1.
Megyeháza – Szent István tér 9.
Menta Cafe and Lounge – Koronázó tér 3.
Miss Tee Teabolt és Kávézó – Ady E. u. 32., 1. em.
Papírgaléria – Oskola u. 11.
Passage Bisztró és Kávézó – Rákóczi u. 1.
Pátria Kávéház és Étterem – Városház tér 1.
Pelikán Galéria – Kossuth u. 3-13. udvara
Petőfi Kultúrtér – Arany J. u. 22.
Picur Büfé – Csala
Polgármesteri Hivatal – Városház tér 1.
Prága Söröző és Kávézó – Fő u. 1.
Ribillió Kávézó és Söröző – Rózsa u. 1. 
Semiramis kávézó – Mátyás király körút 1.

Spagetti Ház – Kégl Gy. u. 25.
Széna téri Könyvtár – Széna tér 16.
Szent István Király Múzeum – Fő u. 6.
Szent István Művelődési Ház – Liszt F. utca 1.
Táncház – Malom u. 6.
Tóparti Gimnázium – Fürdő sor 3.
Vadászkürt Panzió – Móricz Zs. u. 1.
Vajda János Könyvesbolt – Fő u. 2.
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény – Oskola u. 10.
Videoton Oktatási Központ – Berényi u. 101.
Vörösmarty Mihály Könyvtár – Bartók B. tér 1.
Vörösmarty Színház – Fő u. 8.

Futótűzként terjedt a felismerés, miszerint 
50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni-

ük a középfokú oktatási intézmények diákjainak 
ahhoz, hogy érettségi bizonyítványukat kézhez 
kapják 2016. január 1-je  után.

A közösségi szolgálat nem új keletű dolog. Szá-
mos egyházi és alternatív oktatási intézmény 
programjában megtalálható, hogy diákjaikat 
valamilyen közjó szellemében, közösségért zajló 
tevékenységbe vonják be a pedagógiai program-
ba építve. 

Nincs ez másképpen a közösségi szolgálattal 
sem, leszámítva azt, hogy rendeletbe foglalták 
annak mikéntjét. Ennek értelmében a „közössé-
gi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanu-
ló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett 
keretek között folytatott, anyagi érdektől függet-
len, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak 
pedagógiai feldolgozása.” 

A közösségi szolgálat nem összetévesztendő a 
közérdekű önkéntes tevékenységgel. Az önkén-
tes tevékenység a személy belső indíttatásából 
végzett tevékenysége, mely anyagi ellenszolgál-
tatás nélkül, a közjót szolgálja.

Ezzel szemben a közösségi szolgálat az iskola 
pedagógiai programjában rögzített módon köte-

Közösségi szolgálat, avagy önkéntes diákok
lező, szintén anyagi érdektől független, de a ta-
nuló helyi közösségének javát szolgáló tevékeny-
ség, melyet szervezett keretek között folytatott 
(egyéni vagy csoportos), projekt módszerrel való 
pedagógiai feldolgozás jellemez.

A pedagógiai célok mentén a közösségi szolgá-
lattal a tanulók kritikus gondolkodását, érzelmi 
intelligenciáját, önbizalmát, felelősségvállalását 
kívánják fejleszteni. Fontos terület a szociális 
érzékenység, a társadalmi felelősségvállalás, 
a kommunikációs készség, mint fejlesztendő 
kompetenciák, s emellett az együttműködés, az 
empátia, a konfliktuskezelés és a problémameg-
oldás készségének erősítése.

A nemzeti köznevelési törvény alapján az 
érettségi vizsga feltétele az ötven óra közösségi 
szolgálat elvégzésének igazolása lett. Igazolása a 
projekt megvalósulásának leírását tartalmazó, 
az egyén szerepét tükröző dokumentumban tör-
ténik, és az érettségi vizsga megkezdéséhez a kö-
zösségi szolgálat végzésének igazolását először a 
2016. január 1. után megkezdett érettségi vizsga 
esetében kell megkövetelni.

A felnőttoktatásban és sajátos nevelési igényű 
tanulók esetében e kötelezettség nem áll fenn.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható 
tevékenységek egészségügyi, szociális és jóté-

Programjaink:
• Egészségtudatossággal kapcsolatos előadások
• Bemutatók, kóstoltatók
• Ingyenes állapotfelmérések
• Kéz- és lábápolási tanácsok
• Biorezonanciás állapotfelmérés
• Mozgásos programok
• Ingyenes haj- és fejbőrvizsgálat
• Ásványbemutató – előadás gyógyító hatásaikról
• Gyógymasszőr

Egészségmegőrző és szépségápolási nap
2013. június 3-9. – Önkéntesek Hete keretében

Helyszínek:
Hétfő: Sárkeresztes, Művelődési Ház 15.00-19.00
Kedd: Kincsesbánya, Művelődési Ház 15.00-19.00
Szerda: Csókakő, Művelődési Ház 15.00-19.00
Csütörtök: Moha, Művelődési Ház 15.00-19.00
Péntek: Bakonykúti, Művelődési Ház 15.00-19.00
Szombat: Csór, Művelődési Ház 10.00-17.00
Vasárnap: Fehérvárcsurgó, Műv. Ház 10.00-17.00

Várunk mindenkit szeretettel!

Iszka-
szentgyörgy

Székesfehérvári

Kistérség Móri-árok
Bakonyalja

 Június 3., Sárkeresztes: Egészségnap önkéntesekkel

 Június 3., Súr: Súr virágba borul önkénteseivel!

 Június 4., Kincsesbánya: Egészségnap önkéntesekkel

 Június 5., Csókakő: Egészségnap önkéntesekkel

 Június 6., Moha: Egészségnap önkéntesekkel

 Június 7., Bakonykúti: Egészségnap önkéntesekkel

 Június 7., Székesfehérvár: Fehérvári Önkéntes Nap az FCK előtt

 Június 7., Kőszárhegy: Önkéntesekkel lakóhelyünkért program

 Június 8., Csór: Egészségnap önkéntesekkel

 Június 9., Fehérvárcsurgó: Egészségnap önkéntesekkel

 Június 9., Súr: Súr virágba borul önkénteseivel!

Önkéntesek Hete
2013. június 3-9.Lassan fél éve, hogy megnyitotta kapuit az 

Iszkaszentgyörgyi Önkéntes Pont. A Székes-
fehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapít-
vány és az Iszkaszentgyörgyi Természetjáró- és 
Környezetvédő Egyesület közös projektjében, a 
Móri árokban önkéntesekkel kívánják fejlesz-
teni a térség egészségtudatosságát. 

Mára már több mint 60 önkéntesükkel több te-
lepülésen életmódklubot működtet az Önkéntes 
Pont, és túl vannak több egészségnapon, közös 

Egészségtudat és az önkéntesek
futáson. Emellett beindítottak az életmódklu-
bokban egy foltvarró-kört is, ahol szívpárnákat 
készítenek, melyeket a Szent György Kórházban 
fekvő mellműtött nőknek ajánlanak fel rehabi-
litációjuk kényelmesebbé tételéhez.

Az Önkéntesek Hete sem telhet természetesen 
az ITt KEllessz Ponton tétlenül, így önkénteseik 
segítségével a hét minden napjára különböző 
településekre szerveztek egészségnapot.

Sok szeretettel vár mindenkit az Iszka-
szentgyörgyi Önkéntes Pont!

konysági, oktatási, kulturális és közösségi, kör-
nyezet- és természetvédelemi, illetve katasztró-
favédelmi területen történhet vagy közös sport 
és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos 
nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

A közösségi szolgálat másik szót érdemlő terü-
lete az a fogadó szervezeti közeg, akiknél a diá-
kok az ötven órát eltölthetik. A fogadó szerve-
zetek lehetőségei a közösségi szolgálat kapcsán, 
hogy betölthetnek a diákok életében egyfajta 
pályaorientáló szerepet, mellyel formálhatják 
szemléletüket, érzékenyíthetik a diákokat egy-
egy társadalmi probléma iránt, megismertethe-
tik saját tevékenységüket a fiatalokkal, s nem 

mellesleg biztosíthatják saját utánpótlásukat.
Amennyiben egy szervezet kitalálta a célt és az 

arculatukba illő tevékenységet, s végiggondolta 
a szükséges peremfeltételeket, mint: felkészítés, 
felügyelet, igazolás, szükséges eszközök, akkor 
az intézményekkel való kapcsolatfelvétel és a 
közösségi portálra való regisztráció után nyitva 
állhat a kapuja a diákok felé. 

A közösségi szolgálat megfelelő előszobája a 
közérdekű önkéntes tevékenységnek, s bízunk 
abban, hogy mind Székesfehérvár, mind a diá-
kok évről évre profitálni fognak a fiatalok tevé-
kenységéből. 

Berdó Erika Gabriella


