Kedves Diák!
Itt találod a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyári közösségi szolgálatos lehetőségeit.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy pozitív élménnyel gazdagodj, hogy megtapasztald milyen öröm adni;
adni az idődet, odafigyelésedet, tudásodat, munkádat azoknak, akiknek szüksége van rá.
Szeretnénk, ha a képességeidhez, érdeklődéséhez legjobban illő feladatot tudnád megtalálni, ezért
kérlek gondold át, hogy melyik intézményünkben éreznéd magad igazán hasznosnak.
A fogadóhelyekről részletesebben itt tájékozódhatsz: http://ifyou.maltai.hu/fogadohelyek
Kérdésed van?
Keress bátran a somogyvari.fanni@maltai.hu email címen vagy üzenj nekünk a facebookon
https://www.facebook.com/magyar.maltai.szeretetszolgalat.iksz
Ha kitaláltad hol szeretnél közösségi szolgálatot végezni az itt megadott elérhetőségeken tudod
egyeztetni a részleteket.
Kérlek vedd figyelembe, hogy az iskolai közösségi szolgálat komoly felelősség, ha jelentkezel egy
feladatra a helyi kollégák várnak téged, számítanak rád. Ha valamiért mégsem tudsz ott lenni kérlek
mindenképpen jelezd a megadott elérhetőségeken!

1. Máltai játszóterek III. kerület
Itt gyerekprogramok tartásába, gyerekekkel való játékba, kisebb karbantartási illetve dekorációs
munkákba, kertészkedésbe, rendrakásba lehet bekapcsolódni.
Kérjük, hogy mielőtt beírod magad a táblázatba játszótérre illetve idősávba itt regisztrálj:
https://forms.gle/HXEthuKW8eL7wFS1A
Itt lehet időpontra, helyszínre jelentkezni:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cxbMcbU4C5gg95S4QSgIl3RSvUFkBOkLWxhkIQFeYZk/edit
?usp=sharing
2. Miklós utcai Hajléktalanellátó Központ Budapest, Miklós u. 32, 1033
Itt ruhaválogatásra van lehetőség.
Ha ezt választod kérjük regisztrálj itt: https://forms.gle/oZ1t3y3gBP5N2ArDA
Regisztráció után itt tudják idősávra beírni
magukat: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ScsMHIeInDOqvw0uNlgZDEBhUbpwYxtswXFAyT
RSYVc/edit?usp=sharing
4. Biztos kezdet gyerekház, Tanoda Monor, Kisfaludy u. 48-50.
Tevékenység: gyerekekkel együtt tanulás, játék
Kapcsolat: sorosrenata168@gmail.com 30/9695179

5. Ceglédi Tanyagondnokság
Cegléd
Tevékenység: tanyavilágban tanya körüli munkálatok, pl. tűzifa behordás annak összevágása stb.
Kapcsolat: Mányoki Mihály 06309318652 manyoki.mihaly@maltai.hu

6. Csilla Háza Páty Integrált Intézmény, Páty Kerámia Műhely
Tevékenység: fogyatékkal élő emberekkel együttlét, kerámiák készítésében segítés az ott dolgozó
enyhe fogyatékkal élő embereknek hétköznap 9-15 óráig
Kapcsolat: Gyárfás Erzsébet gyarfas.erzsebet@maltai.hu / 0630-2660524

7. Családok Átmeneti Otthona Kelta utca
Budapest III. ker Kelta u. 5.
Tevékenység: Gyerekekkel való foglalkozás, családi programok
Kapcsolat: Baróci Annamária kelta@maltai.hu

8. Családok Átmeneti Otthona Szatmár utca Budapest XIV. kerület Szatmár utca 26.
Tevékenység: gyerekekkel való foglalkozás, gyerekvigyázás, közösségi programok
Kapcsolat: Czégény Tünde czegeny.tunde@maltai.hu

9. Hajléktalan Idősek Otthona Zombori u. 1. 1097
Tevékenység: programok a lakókkal, közös filmnézés, kézműves foglalkozás, kutyasétáltatás a
lakókkal (kutyát lehet hozni), beszélgetés (nagy örömmel veszik a lakók, ha valaki meghallgatja őket)
Kapcsolat: Benedek Henriette benedek.henriette@maltai.hu

Megvan az 50 órád de nagyon megtetszett az önkénteskedés és szeretnéd folytatni?
Szerencsére sokan vannak így, ők ma már lelkes önkénteseink. Ha csatlakoznál a csapatunkhoz
regisztrálj itt: https://onkentes.maltai.hu/

