Közösségi szolgálat tájékoztatása

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése alapján az érettségi
bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének az igazolása.

Időkeretek
Az IKSZ-es diákok naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot
végezhetnek.
Az önkéntesek esetében a törvény részletesen, korosztályokra bontva meghatározza az önkéntes
munkavégzés időkereteit:
16 év alatt este 8 és reggel 6 óra között nem végezhető önkéntes tevékenység; a tanítási
szünet alatt napi 3 óra, heti 12 óra; tanítási időben: heti 6 óra; tanítási napon 2 óra;
tanítási napon kívül 3 óra önkéntes munka végzése engedélyezett.
16-18 év között napi 4,5 óra és heti 18 óra önkéntes tevékenység végezhető, ugyanakkor
a feladat befejezése és másnapi megkezdése között 14 órányi pihenőidőt kell tartani.
18 év felett nincs rögzített keret.






A közösségi szolgálat teljesítésébe a helyszínre oda- és visszajutás nem számít bele a
teljesítésbe.
A tanulóknak minden tanévkezdéskor (szeptember első hete) be kell mutatnia az
osztályfőnökének a közösségi szolgálati naplót, hogy hány óra közösségi szolgálatot teljesített,
mert neki adminisztrálnia kell azt.
Az iskolai honlap Dokumentumok fülre kattintva a következő információk jelennek meg
a közösségi szolgálatról:




szülői nyilatkozat, amit kinyomtatva, kitöltve a közösségi szolgálat megkezdése előtt az
osztályfőnöknek kell leadni
közösségi szolgálat napló, amit kinyomtatva a tanulónak magával kell vinnie a
közösségi szolgálati helyre, ahol dokumentálja az elvégzett órákat
közösségi szolgálat helyek, ahol a tanuló tájékozódni tud, hogy az iskolának mely
intézményekkel van együttműködési megállapodása.

Ha esetleg olyan helyre szeretne menni a tanuló, amivel még nincs együttműködési
megállapodás, akkor a tanulónak a kiválasztott helyre el kell mennie és meg kell beszélnie,
hogy mehet-e. Ha igen akkor az iskola közösségi szolgálatot koordináló tanárt kell keresni.
(Kálmán Dávid)
A diákok figyelemmel kísérik a honlapot az esetleges változásokról.

A közösségi szolgálat területei
a) egészségügyi,
b) szociális és jótékonysági,
c) oktatási,
d) kulturális és közösségi
e) környezet- és természetvédelemi,
f) katasztrófavédelmi,
g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekek-kel,
továbbá idős emberekkel.
Részletesen:
1. 1. Egészségügyi tevékenységek kórházban vagy egészségügyi intézményekben
A kórházi közösségi szolgálati program célja a meghatározott kereteken belüli fizikai, lelki
segítségnyújtás a kórházban gyógykezelés és ápolás céljából tartózkodó betegek számára. Az
tanulók a következő feladatokat láthatják el az ápolószemélyzet által jóváhagyott esetekben és
módon:
— a beteg kísérete a betegszállítókkal együtt, és ha erre szükség van, várakozás a beteggel;
— segítség a beteg felültetésekor, kiültetésekor, sétáltatásakor (de nem betegmozgatás, ami
ápolói feladat);
— a beteg környezetének rendben tartása, segítés az étkezésben, ivásban;
— felolvasás, beszélgetés, beteg mellett tartózkodás, a betegek meghallgatása;
— a beteg kéréseinek tolmácsolása az ápolószemélyzet felé;
— kórtermekbe látogatás és igény szerinti segítségnyújtás, lelki támasz nyújtása a betegnek és
hozzátartozójának egyaránt;
— egyéb, az ápolószemélyzetet segítő, szaktudást nem igénylő, az önkéntesek kompetenciájába
tartozó feladatok;
— orvosok és nővérek kéréseinek teljesítése a betegekkel kapcsolatban (az önkéntesek
kompetenciahatárain belül, például a mobilizálásban való segítés);
A kórházi önkéntes tevékenység nem szorítkozik a betegágy melletti munkára, hanem például
a betegek eligazodásának segítésében, adminisztratív tevékenységek ellátásában, idegen nyelvű
szak-irodalom fordításában, tolmácsolásban, a kórház területén végzett környezetgondozásban
vállalt feladatokat is felölelheti. .

1. 2. Szociális tevékenységek
— idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba
rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása);
— felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;
— egyéb szociális tevékenység.
1. 3. Oktatási tevékenységek
— bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel;
— oktatás idősek számára (például számítógép-használat, nyelvtanítás);
— egyéb oktatási tevékenységek.
1. 4. Kulturális, közösségi tevékenységek
— kulturális intézményekben múzeumpedagógiai vagy egyéb szolgálat elvégzése;
— bölcsődékben, óvodákban, idősek otthonában stb. kulturális program szervezése (például
bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés).
1. 5. Környezet- és természetvédelmi tevékenységek
A környezet- és természetvédelmi tevékenységek szervezhetők nemzeti parkokban,
erdészetekben, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó civil és más szakmai
szervezeteknél, továbbá önkormányzatoknál.
1. 6. Katasztrófavédelmi tevékenység (felöleli a polgári védelmi tevékenységeket is)
Az e tárgykörbe tartozó tevékenységek olyan jellegűek, melyek kapcsán a helyi
katasztrófavédelmi szervekkel kell felvenni a kapcsolatot, továbbá előzetesen tájékozódni kell
a www.katasztrofavedelem.hu internetes elérhetőségen. Az ágazat kidolgozza ilyen irányú
ajánlásait.
Megemlítendő tevékenységi területek például a katasztrófavédelmi szervezetek napi
teendőinek ellátásába való bekapcsolódás, közreműködés az éves, tervezhető feladatokból
adódó tevékenységekben. Rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül
végezhető tevékenységek ellátása, például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése,
épületek, ingóságok óvása, jelző-rendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek
tájékoztatása, segítése stb.
1. 7. Közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési
igényű gyermekekkel, továbbá idős emberek-kel:
— közös programok nehézséggel élő kortársakkal; bölcsődésekkel, óvodásokkal, idős
emberekkel: sport, kézművesség, játék, főzés, egyéb közös programok;

