
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

2016. január 1-jétől kötelező érettségi előfeltétel lesz az iskolai közösségi szolgálat keretében 
50 órát teljesíteni.  

Ebben a tanévben az alábbi osztályok tanulói végzik önkéntes szolgálatukat:  

9.KNy, 9.A,  9.B,  9.C,  9.D,  9.E,  9.F/1,  9.F/2,  9.G,  

10.A,  10.B,  10.C,  10.D, 10.G, 11.E,  11.F 

Az 50 órát a 9-11. évfolyam során, arányosan elosztva lehet teljesíteni, akár több projekt kere-
tében. 

Iskolánk jelenleg a következő intézményekkel áll kapcsolatban (zárójelben az iskolai koordi-
nátor neve): 

a) Rippl-Rónai Múzeum (Ábrahámné Csákányi Ildikó) 

b) Tourinform Iroda, Kaposvár (Kordé Krisztina) 

c) Borostyánvirág Anyaotthon, Kaposvár (Dávid Anett) 

d) Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület (Türgyei Krisztina) 

e) KMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága (Neumann Kinga) 

f) Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk., Spec. Isk. és Diákotthon (Németh Marianna) 

g) Magyar Vöröskereszt Sm.-i Szervezete (Tóthné Ruppert Éva) 

h) Belvárosi Napközi (óvoda) (Németh Marianna) 

i) Arany János utcai Óvoda (Németh Marianna) 

j) Kaposvári Sporthorgász Egyesület (Kovács Róbert) 

k) SEFAG Zrt. (Varga Bálint) 

l) Békevár Egyesület (Balogh Árpád) 

m) Kaposvári Kistérségi Közkincs Egyesület (Baloghné Biró Mária) 

n) Kaposi Mór Oktató Kórház (Horváthné Tímár Ágnes) 

o) Szennai Falumúzeum (Pellérdi Nóra) 

p) Sm.-i Drogambulancia (Dávidné Varga Gabriella) 

q) Munkácsy Mihály Gimnázium 
 

A jelentkezési lapok az osztályfőnököknél átvehetők. 

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 23. 

  



Az egyes intézményekben végezhető tevékenységek: 

 

A Rippl-Rónai Múzeumban ellátandó feladatok  
(koordinátor: Ábrahámné Csákányi Ildikó) 

 
1. Kiállítási teremőrzés 
2. Rendezvényfelügyelet, közönségszolgálat 
3. Kiállításokon hangszeres, énekes műsorszolgáltatás 
4. Kiállítás rendezésében segédkezés 
5. Kiállításra előkészített műtárgyak csomagolása 
6. Rakodási és gyűjteménykezelési feladatok  
7. Kiállítási installáció (paraván, posztamens) összeszerelése, mozgatása 
8. Múzeumi terepi munkák ellátása 
9. Számítógépes adatbeviteli munkálatok 
10. Egyéb számítógépes munkálatok: szkennelés, digitalizálás, fényképezés, fénymásolás, 
stb. 
11. Parkgondozás 
12. Raktárrendezés 
13. Gazdasági adminisztratív segédfeladatok ellátása 
 

Tourinform Iroda, Kaposvár (Kordé Krisztina) 
 
A hallgatókat a turisztikai szakterületen, a turizmussal kapcsolatos tevékenységek ellátásában 
foglalkoztatja, (adminisztrációs feladatok: idegen nyelvű fordítás, adatgyűjtés/adatfrissítés, 
saját weboldalak feltöltése/frissítése, adatbázis kezelés; információ-szolgáltatás). 
 

Borostyánvirág Anyaotthon (Dávid Anett) 
 
- az otthonban élő anyák és gyermekek számára ünnepekhez kapcsolódó közösségi prog-

ramok szervezése, begyakorlása, lebonyolítása az intézmény képviselőjével egyeztetés 
után (Húsvétra készülés, kézműves foglalkozás, színezés, dekorációs eszközök készítése, 
stb.) 

- az otthonban élők számára zenés-táncos interaktív program megtervezése, lebonyolítása 
- az otthonban élő gyermekek számára játékos, mozgásos programok szervezése (pl. mese-

délután, filmvetítés, diafilmvetítés, bábozás) 
- szabadtéri mozgásos játékok, sorversenyek tervezése, szervezése, lebonyolítása 
- gyermeknap köré szerveződő játékos programok tervezése, szervezése, lebonyolítása 

 
Bárczi G. Speciális Általános Iskola és Óvoda (Németh Marianna) 

 
A tanulók önellátásában történő segítségnyújtás 
- öltözködés (szünetre, testnevelés órára történő átöltözés) 
- étkezés (a rászoruló tanulók kiszolgálása, terítés) 

 
Tanórai tevékenységek támogatása 
- az értelmileg akadályozott tanulók Szociális élettevékenység tantárgy keretében végzett 

feladataiban való közreműködés (díszkert- és sziklakert-gondozás, virágöntözés) 
- taneszközök rendbetétele (ceruzahegyezés, könyv és füzet borítása) 



- tanulói eszközök pótlása (pl. minta alapján számegyenes, halmazkarika, számkártya ké-
szítése, tanulói pénzek, öltöztető babaruhák, egyéb tárgyképek nyírása) 

- szemléltető képek festése, színezése 
 

Tanórán kívüli tevékenységek patronálása 
- résztvevő segítségnyújtás a tanulók szabadidős tevékenységében (játék, kézművesség, 

sport) 
- a tanulócsoport pedagógussal történő kísérése (tanulmányi séta, ebédlő, szünet)  
- iskola és tanterem díszítés segítése 

 
Az önkéntes segítő, szociális tevékenységét a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ gyógype-
dagógusának irányítása mellett, annak munkáját támogatva végzi. Gyermekkel, gyermekcso-
porttal önállóan nem dolgozhat. 
 

Compass Nemzetközi Ifjúsági Egyesület (Türgyei Krisztina) 

A színházban ruhatárosi és hostess feladatok, városi rendezvényeken való megjelenés, segít-
ségnyújtás a programok lebonyolításában (kamarazenei fesztivál, Festők Városa fesztivál). 
 

Sporthorgász Egyesület (Kovács Róbert) 
- partrendezés 
- környezetvédelmi tevékenység 
- horgászversenyeken segítő feladatok ellátása (tolmácsolás, verseny-előkészítés, szerve-

zés) 
 

Vöröskereszt (Tóthné Ruppert Éva) 

Véradásszervezés: véradóbehívók kihordása, másrészt véradásokon véradók fogadása, moti-
válása - több településen folyamatosan az egész megyében 
 

SEFAG Zrt. (Varga Bálint) 

A szervezet kezelésében álló erdők közjóléti feladatait segítő munkák végzése 
 

Kaposi Mór Oktató Kórház (Horváthné Tímár Ágnes) 

- Egészségfejlesztő/egészségmegőrző programokban való közreműködés (pl.: tájékoztatás 
nyújtása, résztvevők irányítása, szórólap osztása, kérdőív kitöltése, sporteszközök előké-
szítése, stb.). 
Fogadó egység: Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda 

- Egészségfejlesztő programok során gyermekfelügyeletbe, gyermekprogramokba való be-
kapcsolódás.  
Fogadó egység: Prevenciós és Egészségfejlesztési Iroda 

- Betegtájékoztatás, betegirányítás. 
Fogadó egység: Központi betegfelvétel 

- Irattári feladatok 
Fogadó egység: Igazgatási Osztály 

- Archiválási feladatok 
Fogadó egység: Gazdasági Igazgatóság 



- Rendezvényeken vendégek fogadása  
Fogadó egység: Élelmezési és Igazgatási Osztály 

- Csecsemő- és Gyermek Mátrix Osztályon meseolvasás, foglalkozás 
Fogadó egység: Csecsemő- és Gyermek Mátrix Osztály 

- Mosdóson, illetve a környéken lakó tanulóknak a mosdósi Gyermek Rehabilitációs Egy-
ségben meseolvasás, foglalkozás 
Fogadó egység: Gyermek Rehabilitációs Egység 

 
Katasztrófavédelem, Tűzoltóság (Neumann Kinga) 

- Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában 
- Tűzoltó szakmai vetélkedő (felmenőrendszerű) előkészítése, szervezése 
- Részvétel a verseny lebonyolításában 
- Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában 
- Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (3x3 akcióterv, célcsoportok, nyitott 

kapu és polgári védelmi kiállítás rendezvények) 
 

Óvodák (Németh Marianna) 

- bekapcsolódás a játékba 
- gondozási teendők 
- gyermekprogramok szervezése 
- udvarrendezés 
- pakolás 
- gyermekfelügyelet a gondozók jelenléte mellett 
- gyerekek ki-és bekísérése 
- eszközkészítés 
- dolgozók munkájának segítése 

A munkavégzéshez orvosi igazolás szükséges! (iskolaorvostól kérhető) 

 
Békevár Alapítvány (Balogh Árpád) 

- ifjúsági és gyermekprogramok lebonyolításában való részvétel 
- karitatív tevékenységben való segítségnyújtás 

 
Közkincs Egyesület, Szentbalázs (Baloghné Biró Mária) 

- rendezvények előkészítése (díszlet, kellék készítése, plakát, meghívó és szórólap tervezé-
se, szórólapozás) 

- rendezvény lebonyolítása (fellépés, konferálás, játszóházak vezetése) 
 

Szennai Falumúzeum (Pellérdi Nóra) 
 



Drogambulancia (Dávidné Varga Gabriella) 

- integrált intézmény működésének bemutatása 
- rövidített prevenciós foglalkozás 
- BuliSegély szolgáltatásban való részvétel (drogtotók, kapcsolatteremtés, kliens-elérés) 
- nappali szociális ellátó helyen folyó munka megtekintése („Toppanj be!” klub, filmes 

csoport) 
- utcai megkereső szolgáltatásban való részvétel (klienselérés, utcai szociális munka meg-

ismerése) 
- önsegítő csoport nyitott gyűlésen való részvétel 
 

Iskolánkban helyben végezhető tevékenységek: 

- drogprevenció - kortárs segítők 
- Lóczy-verseny lebonyolításában való közreműködés (Balogh Nádja) 
- udvarrendezés 
- tankönyv-digitalizálás (Dávid Anett) 
- faliújság-frissítés (Németh Marianna) 
- könyvtárrendezés (Tóth Mariann) 
- stb. 

 

A program általános koordinátorai: Kordé Krisztina és Németh Marianna 

Kérjük, figyeljék az aktuális ajánlatokat az iskolai büfé melletti faliújságon is! 


