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Iskolai közösségi szolgálat a Kárpátók Egyesületnél  

Kiajánló 

Kedves Tanárok és Pedagógusok! 

 

2021 januárjától lehetőség van arra, hogy a diákok a Kárpátok Egyesületnél teljesítsék az 50 órás 

közösségi szolgálatot. 

 

A Kárpátok Egyesület bemutatása:  

Gyermekkorunkból talán sokan emlékszünk még rá gyermekkorunkból, amikor húsvétkor festettük a 

tojást a locsolóknak és nem a készpénzt készítettük elő, mint 

manapság, vagy éppen karácsonykor szeleteltük a narancsot, 

hogy kiszárítsuk, és éke legyen a karácsonyfánknak, vagy éppen 

az iskolában bőrből karkötőket készítettünk magunknak és 

büszkén vittük haza a szüleinknek megmutatni. Ezeket és még 

sok más szép hagyományt szeretnénk megőrizni, és lehetőség 

szerint népszerűsíteni.  

 

Az egyesület célja:  

Fő célunk a kulturális programok, táborok szervezése, valamint kulturális értékeink népszerűsítése, 

hagyományok teremtése és felújítása. 

Programjaink: 

 Egészségmegőrzés, egészséges életmódra való nevelés 

 Karitatív programok (ételosztás, adománygyűjtés, adományosztás, rászorulók felkeresése, 

élelmiszerbank ) 

 Klubtevékenységek (társasjáték klub, kreatív klub, sport klub) 

 Környezetnevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  

 Kulturális programok, tárlatvezetés 

 Kulturális, amatőr sport rendezvények 

 Néptánc felelevenítés, oktatás  

 Környezet- és természetvédelem 
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Az alábbi munkakörökhöz van lehetőség csatlakozni: 

1. egészségügyi, 

2. szociális és jótékonysági, 

3. oktatási, 

4. kulturális és közösségi, 

5. környezet- és természetvédelemi, 

6. közös sport és szabadidős 

tevékenység óvodáskorú, sajátos 

nevelési gyerekekkel. 

 

A közösségi szolgálat ideje: 

Egyesületünk összesen 50 órát tud leigazolni a diákok számára. Ezt az 50 órát több projekt keretében, 

több év alatt lehet teljesíteni. Ennek előnye, hogy többféle dolgot van lehetőség kipróbálni. Arra is van 

lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében teljesítik az 

50 órát. 

 

A programba résztvevő diákok: 

Gimnazisták, 9-12 osztály  

 

Szükséges eszközök:  

A tréninghez használt eszközöket az egyesületünk biztosítja. Azonban a közszolgálat megvalósításához 

szükséges, hogy a projektben résztvevő diákok beszámolót készítsenek az egyesület részére a projektbe 

végzett tevékenységeikről. A projekt során jelenléti ív kerül kitöltésre a diákokkal, annak érdekében, 

hogy programunkat díjmentesen tudjuk biztosítani. Amennyiben lehetséges, a közösségi szolgálatokról 

fotókat és videót is készítünk, amelyet eljuttatunk az iskola részére. 
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Különlegességünk: 

A tréninget kerekesszékes, autista, látássérült kollégák vezetik. Ezzel nem csak közösségi szolgálaton 

vesznek részt a diákok, hanem egyúttal elfogathatóbbá, nyitottabba és érzékenyebbé válhatnak a 

fogyatékkal élő emberek felé. 

 

Amit kínálunk: 

 gyakorlati tudást,  

 hagyományőrző kultúrák megismerését, 

 alternatív módszereket a környezetünk védelméhez, 

 sportolási lehetőségeket, 

 interaktív, szórakoztató programokat, 

 érzékenységet a fogyatékossággal élő személyek felé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méri Zoltán 

Kárpátok Egyesület elnöke 

Tel:06-70/603-0565 

E-mail: karpatok@karpatok.hu 
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