
Önkéntes év 12. osztályosoknak! 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes szociális segítő munkára keres 
fiatalokat 2019. szeptember 1. - 2020. augusztus 31-ig terjedő időszakra: 

- mozgásukban akadályozottak és szellemi sérültek gondozását végző, a katolikus 
és a református egyház által fenntartott intézményeiben élők támogatására, 
Németországban; 

- elsősorban szellemi sérültek gondozását végző, a katolikus és a református egyház 
által fenntartott intézményeiben és a Bárka közösségekben élők támogatására, 
Franciaországban 

Németország: 

Az intézmények részben Drezda környékén, részben Baden-Württemberg 
tartományban találhatók. Az önkéntesek szakképzett gondozók mellett segítik az 
intézmények lakóinak mindennapi életét, közreműködnek a foglalkoztatásuknál, 
étkezéseknél, tisztálkodásnál, kirándulásoknál és egyéb programoknál. Az 
intézmények lakóit több ország fiatal önkéntesei segítik, akik szabad idejüket 
hasznos közös programokkal tölthetik el. 

Az önkéntesek szolgálatukat Németország önkéntes törvénye alapján biztosított 
keretek között végzik. Ellátásukról a fogadó intézmények gondoskodnak (zsebpénz, 
étkezés, szállás stb.). Szolgálatuk kéthetes felkészítő tréninggel kezdődik, amelyet 
Drezdában egy erre szakosodott civil szervezet tart meg. 

Franciaország: 

Az intézmények Franciaország területén elszórva találhatók, a legtöbb a hozzánk 
közelebb eső Elzászban. Az önkéntesek szakképzett gondozók mellett segítik az 
intézmények lakóinak mindennapi életét, közreműködnek a foglalkoztatásuknál, 
étkezéseknél, tisztálkodásnál, kirándulásoknál és egyéb programoknál. Az 
intézmények lakóit több ország fiatal önkéntesei segítik, akik szabad idejüket 
hasznos közös programokkal tölthetik el. 

Az önkéntesek szolgálatukat Franciaország önkéntes törvénye alapján biztosított 
keretek között végzik. Ellátásukról a fogadó intézmények gondoskodnak (zsebpénz, 
étkezés, szállás stb.). Szolgálatuk kéthetes felkészítő tréninggel kezdődik, amelyet 
Niederbronn les Bains településen egy erre szakosodott civil szervezet tart meg. 

Jelentkezés feltételei (Németországra és Franciaországra külön értendő): 

• 18-30 év közötti életkor • alapfokú német/francia nyelvtudás előny, de nyelvtudás 
nélkül is lehet pályázni • erkölcsi bizonyítvány • egészségügyi alkalmasság 



(egyszerű háziorvosi igazolás) • kiválasztás esetén a Hepatitis A/B oltás felvétele • 
személyes interjú (1 napos), és felkészítő szeminárium (2-3 napos) költségeinek 
vállalása: utazás Budapestre, szerény szállás és ellátás kb. 30.000 Ft 
költséghozzájárulás (indokolt esetben kedvezmény kérhető) • kiválasztás esetén 
Drezdába (Németország)/ Niederbronn les Bains-ba (Franciaország) történő 
kiutazás költségének vállalása 2019. augusztusában • online jelentkezési lap 
kitöltése • önéletrajz megküldése német/francia nyelven (max. 1 db A/4 oldal) • 
motivációs levél megküldése német/francia nyelven (max. 1 db A/4 oldal) 

• ajánlás megküldése egy közösségtől, intézménytől németül/franciául (iskola, 
cserkészcsapat, egyházi közösség stb.) • 1 db igazolvány kép jellegű fénykép 
megküldése jpg fájlban 

Jogosítvánnyal rendelkezőket francia partnereink előnyben részesítik! 

Jelentkezési határidő: 2019. február 28. 

 


