
Kedves Érdeklődő Fiatal! 

Ebben a levélben olvashatnak arról, milyen 
önkéntes programjaink vannak (Új Nemzedék 
Budapesti Közösségi Tér) és milyen iskolai 
közösségi szolgálatot lehet teljesíteni.  

  

Önkéntes ügykezelőket keres a Járókelő 

A Járókelő (www.jarokelo.hu) segít a városlakóknak abban, hogy bejelenthessék a kátyúkat, 
letört szemeteseket, lekopott zebrákat és egyéb közterületi problémákat a lakóhelyükön. Ha 
többet szeretnél megtudni rólunk, látogass el az oldalukra. 
Az ügykezelő feladata: A beérkező bejelentések ellenőrzésében, továbbításában van 
szükségünk segítségre. Ha egy bizonyos környéken, kerületben ismerős vagy, azt is írd meg 
nekünk. Heti 2-3 órát kellene vállalni, otthonról végezhető munka, ami segítségével sok 
hasznos infót szerezhetsz az állami intézmények működéséről. Ez a tudás a mindennapi 
életben is hasznos lehet, főleg, ha jogi vagy közgazdasági pályára készülsz. 
Ha segítenél problémákat megoldani, akkor küldd el jelentkezésed az alábbi 
címre: budapest@unp.hu. 
  
  

Segíts a gyerekek várakozási idejét kellemesebbé tenni! 

Ebben az évben két gyermekkórházban is van lehetőség segíteni: 
1.       Bethesda Gyermekkórház 
Cím: 1146 Budapest, Bethesda u. 3. 
Időpont:             2018. október 12. 14:00-16:00 

                   2018. október 13. 14:00-16:00 
Az Új Nemzedék Budapesti Közösségi Tér csapata ebben az évben is csatlakozik a 72 óra 
kompromisszum nélkül programhoz. Így október 12-13-án a Bethesda Gyerekkórház 
főbejáratánál várakozó betegeknek segítünk kellemesebbé tenni az ottlétet.  
Társasjátékokat, színezőket, mesekönyveket viszünk, amit önkénteseink mutatnak meg a 
gyerekeknek, együtt játszanak abban a 2 órában. 
Önkéntesnek lehet jelentkezni a budapest@unp.hu címen, de Iskolai Közösségi Szolgálatban 
is igazolni tudjuk a tevékenységet! Maximum 8-8 főt tudunk fogadni egy-egy napra, így a 
jelentkezés gyorsasága is számít. 
Minden eszközt mi biztosítunk, nektek csak el kell jönnötök és segíteni a kis betegeken! :) 
Várjuk a jelentkezéseket október 8-ig a budapest@unp.hu címen. Írd meg a NEVED, 
ISKOLÁD, SZÜLETÉSI ÉVEDET, és azt is 1-2 mondatban, MIÉRT SZERETNÉL RÉSZT VENNI EZEN 
A PROGRAMON és hogy MELYIK NAPON/NAPOKON ÉRSZ RÁ! 
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2.       Heim Pál Gyermekkórház sürgősségi váróterme 
Cím: 1089 Budapest, Üllői út 86. ’A’ épület földszint 
Időpont:             2018. október 18. csütörtök 14:00-16:00 

2018. október 31. szerda 14:00-16:00 
2018. november 15. csütörtök 14:00-16:00 
2018. november 27. kedd 14:00-16:00 

Már negyedik alkalommal szervezünk a váróterembe önkéntes akciót, mindig nagyon jó 
hangulatban telik az a 2 óra, amikor a kisebb-nagyobb gyerekekkel vagyunk. 
Középiskolás fiatalokat várunk, akik az Iskolai Közösségi Szolgálatukat szeretnék velünk 
teljesíteni, de ha önzetlenül önkéntesként szeretnél csatlakozni, akkor is itt a helyed! 
Minden eszközt biztosítunk (színezők, társas játékok, mesekönyvek), neked csak az a dolgod, 
hogy szeretettel és nyitottan fordulj a kis betegekhez, tedd jobbá a kórházban töltött 
idejüket! 
Egy-egy alkalomra maximum 5 önkéntest tudunk fogadni. 
Jelentkezni folyamatosan a budapest@unp.hu címen lehet. Írd meg a NEVED, ISKOLÁD, 
SZÜLETÉSI ÉVEDET, és azt is 1-2 mondatban, MIÉRT SZERETNÉL RÉSZT VENNI EZEN A 
PROGRAMON és hogy MELYIK NAPON/NAPOKON ÉRSZ RÁ! 
  
Kada N. Fédra 
közösségi tér vezető 
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