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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hitvallása:  

A hit védelme és a szegények szolgálata 

  

Az Észak Alföldi Régióban a mai napig ez a legfontosabb pillére önkéntes csoportjaink nagy 

részének. Településeinken leggyakrabban a plébánostól és az egyházi kis közösségekből indul 

el a csoportok önszerveződése.  

Napjainkban, amikor egyre több család kerül szociálisan hátrányos helyzetbe, csoportjaink 

egyre aktívabbak az adományok össze gyűjtésében és kiosztásában.  

Az Észak - Alföldi Régióhoz 15 csoport, három filia és 4 intézmény tartozik. Mai napig 

szerveződnek filiák, majd azok növekedésével csoportok jönnek létre. 

A területhez tartozó csoportok fő tevékenységét a „klasszikus” máltai munka 

jellemzi,  amit180 máltai tag és 130 önkéntes végez. Ennek megfelelően a támogatás során 

kiemelt hangsúlyt fektetnek a nagycsaládosokra, hátrányos helyzetű gyermekekre és az 

egyedül élő idős emberekre.  

A helyi csoportok a munkájuk végzéséhez rendelkeznek iroda és raktárhelységgel, mely saját, 

önkormányzati vagy egyházi tulajdonban vannak. A csoportok által használt ingatlanok 

komfortfokozata változó, ezért néhány csoport esetében a nem megfelelő körülmények miatt 

nem tudnak rendszeresen nyitva tartani. 

 

A természetbeni juttatások mellett azoknál a szervezeteinknél, ahol a személyi összetétel 

lehetővé teszi, ott szociális és életvezetési tanácsadással is ellátják a támogatott személyeket. 
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Nyíregyházán már több éve működik az ingyenes jogi tanácsadás, mely 2017.-ben 

Debrecenben is megkezdődött. 

Régiónkban magas az elszegényedett emberek száma, melyet alátámaszt a szervezethez 

segítségért fordulók számának a növekedése. Az elmúlt évben nem csak a személyesen 

irodáinkat felkeresők száma nőtt, hanem levélben és e-maliban is sokan kértek segítséget. 

Területünkön a kérések teljesítését úgy valósítjuk meg, hogy a lakóhelyéhez közel eső máltai 

csoporthoz irányítjuk őket. 

A területen működő csoportokra jellemző, hogy kiemelt figyelmet fordítanak azokra a 

rászorulókra, akik több odafigyelést és segítséget igényelnek az átlagtól. Az egyedül élő 

időseket az adományok kiszállításával, és a ház körüli munkák elvégzésével segítik. 

Szervezeteink a támogatottak körében fontosnak tarják a hátrányos helyzetű gyermekek és 

azok családjainak segítését. 

 Gyermekek részére szervezett programok: 

● Kézműves foglalkozások, kirándulások, korrepetálás, stb.  

● Debrecen esetében folyamatosan működik a gyermekek hétvégi 

étkeztetése. 

● A régió és a vidéki csoportok rendszeresen szerveznek gyermeknapi és 

karácsonyi ünnepségeket. A programokat az önkormányzatok és külső 

támogatók segítségével tudják megvalósítani 

Az „Adni öröm” (SPAR) akcióba területünkön 7 csoport, egy filia és a Gyerekesély Program 

munkatársai vettek részt. A régiónkban 12 üzletben vannak jelen az önkénteseink. A kapott 

adományokból készült csomagok karácsony előtt kerülnek kiosztásra. 

Debrecenben a rászoruló betegek számára heti egy alkalommal gyógyszer adományok 

osztását végzi egy orvos tagunk.  

A régióban 4 csoportnál végeznek rendszeres vérnyomásmérést. 

Több csoport önkéntese vállalja idős és egyedül élő emberek látogatását és gondozását, illetve 

több helyen végeznek kórházi és szociális otthoni látogatást. 

A területen működik a gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. A régió raktárkészletén lévő, 

és a lakosság által adományozott segédeszközöket adják tovább az otthon ápolást végző 

családoknak. 
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 A csoportokban a fiatalok bekapcsolódtak a hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett 

programok lebonyolításába (kézműves foglalkozások, nyári tábor, korrepetálások). 

Az „Adni öröm” akcióba, Nyíregyházán a Szent Imre, Kisvárdán a Szent László Középiskola, 

Nyírbátorban, Mátészalkán, Szolnokon, Martfűn és Vásárosnaményban a helyi 

középiskolások segítették a máltai csoportok munkáját. 

 

Az elmúlt évben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Debreceni csoporttal közösen egy nagyobb 

értékű tartós élelmiszert és édesség szállítmányt adományozott Mikulásnap alkalmából a 

gyimesfelsőloki iskolások és óvodások részére.   

A minden évben megrendezésre kerülő a Régiós Lelki nap. 

Csoportjainknál a tagok és önkéntesek rendszeresen részt vesznek máltai szentmiséken, lelki 

gyakorlatokon, zarándoklatokon, búcsúkon és a Szent Jobb körmeneten. 

Fiatalkorúak Javító intézetében heti egy alkalommal a debreceni csoport önkéntese tart hitoktatást a 

fiataloknak. 

Csoportjainkról röviden 

Balmazújvárosi csoport 

7 taggal dolgoznak. A segítő munkájukat az önkormányzat által biztosított épületben végzik, 

itt van egy jól berendezett irodájuk, és két garázs áll rendelkezésükre, amit raktárként 

használnak. Az önkormányzat a csoport működéséhez minden évben anyagi támogatást is 

nyújt pályázati úton. 

A máltai tagok folyamatosan látogatják a hozzájuk forduló családokat, így szembesülnek a 

rászorultságukkal és ehhez mérten próbálják Őket segíteni. Szívesen fogadják önkénteseinket 

és elpanaszolják gondjaikat, problémáikat, így még lelki vigaszt is találnak személyükben. 

Folyamatos programok: 

● adomány gyűjtés és osztás  

● hátrányos helyzetű iskolák, óvodák rendszeres támogatása 

● gyermeknapi és karácsonyi programokon való részvétel  

A csoport tagjai nagy hangsúlyt fektetnek a lelki életre, részt vettek a Szent Jobb körmeneten 

és több búcsún is, illetve a régió által szervezett lelki napon is. 
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Bárándi csoport  

8 máltai taggal dolgoznak. A csoport az önkormányzattól kapott épületben működik. 

Végzett tevékenységek: 

- adománygyűjtés, osztás  

- húsvétváró és adventváró kézműves foglalkozás gyermekeknek 

  - A Máltai Szeretetszolgálat Hitel-s programja is működik. (A csoport egyik 

tagja segít a hitel-s  problémákkal küzdő családoknak.) A csoport részt vett a régió által 

szervezett lelki napon. 

Debreceni csoport 

21 taggal, 15 fő önkéntessel dolgoznak. 

 A Máltai Házban folyamatosan működik a krízisiroda, munkanapokon 9-16 óra között 

fogadja a krízishelyzetben lévő embereket. A természetbeni juttatásokon túl a munkatársak 

segítséget nyújtanak a szociális ügyek intézéséhez, és információt szolgáltatnak. Az iroda 

nyitva tartásának megfelelően folyamatosan fogadja a város lakossága által felajánlott 

adományokat.  

Az Adni öröm akcióban gyűjtött élelmiszerekből minden évben csomagokat osztanak ki a 

rászoruló családok és kisnyugdíjasok részére. Kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos 

helyzetben élő gyermekek, és azok családjainak támogatására. 

A helyi önkormányzat támogatja a gyermekétkeztetést, ebből 100 gyermek hétvégi 

étkeztetését biztosítják  Az étkeztetésben részesülő gyermekek számára rendszeres 

programokat szervez a debreceni csoport: kirándulás – korrepetálás – karácsonyi és 

gyermeknapi műsorok. A csoport tagjai, részt vesznek  az országos Máltai táborban is, melyet 

fogyatékossággal élő fiatalok számára szerveznek Fiatalkorúak Javító Intézetében heti egy 

alkalommal önkéntesük tart hittanórát a bent lakó fiataloknak. Már több éve működik a 

gyógyászati segédeszközök kölcsönzése. 

A Debreceni csoport szervezett egynapos lelkigyakorlatot a régióban, illetve részt vett a Szent 

Jobb körmeneten. 

A Komádiban működő filiában 5 fő önkéntes tevékenykedik, elsősorban adományokat 

gyűjtenek és osztanak, illetve gyerekek számára korrepetálást, hittan órákat tartanak. 

Az Újirázi filiában 4 fő önkéntes végzi az adományok osztásával járó feladatokat. 
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A Karcagi filiánál tevékenykedő önkéntesek részt vettek az „Adni Öröm” akcióban, melynek 

keretében 955 kg élelmiszert gyűjtöttek és osztottak ki. Emellett az Élelmiszer banktól kapott 

rövid lejáratos élelmiszerből is rendszeren tudnak adományt osztani. 

Kisvárdai csoport 

9 taggal dolgoznak. A csoport tevékenységét a kisvárdai Római Katolikus Egyház által 

rendelkezésükre bocsátott Szent József segítő házban végzi. Ifjúsági munka keretében 

folyamatosan fogadják a közösségi szolgálatra jelentkező fiatalokat, emellett a római 

katolikus ifjúsági hittanos fiatalok segítenek a hitoktatók irányításával. Együtt működnek a 

kisvárdai Szent László Egyházi Gimnázium tanáraival is.  

A csoport évről évre részt vesz az évente megrendezésre kerülő lelkigyakorlaton, illetve 

fogadja a Hajléktalan Jézus szobrot. 

 

 

Martfűi csoport 

A csoport 13 taggal és 8 fő önkéntessel dolgozik. 

Fő tevékenységük a szociális munka. Adományokat gyűjtenek, és azokat kiosztják a 

rászorulók között. Önkormányzati épületben végzik tevékenységüket. 

A hét folyamán szinte minden nap folyik a munka, hétfőn takarítás, rendszerezés, szervezési 

munkák, ruhaneműk átválogatása, szortírozása folyik. Kedden van a kézműves foglakozás, 

szerdán pedig reggeltől estig az adományok átvétele, beszállítása és a kiosztása történik. 

Csütörtökön egyedi, speciális eseteket intéznek, családlátogatásokat, felajánlások 

megtekintését, és délután van a lelki gyakorlat az önkéntesek részére. Pénteken a környező 

településekről érkezők igényeit elégítik ki, 50 családdal vannak kapcsolatban. Hétvégén 

szoktak részt venni városi programokon, vagy saját szervezésű rendezvényen, vasárnap pedig 

istentiszteleten. 
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A csoport részt veszt az Adni Öröm akcióban, melyből csomagokat készítettek. 

Mátészalkai csoport 

19 taggal és 52 önkéntes segítővel dolgoznak. A csoport az egyházi ingatlanban dolgozik nem 

a legideálisabb körülmények között, csak raktári helyiségük van, amiben tudják az 

adományok osztását is végezni. Nagyon odaadón végzik munkájukat. 

Végzett tevékenységek: 

● Tárgyi adományok osztása 

● Idősek, betegek látogatása otthonukban 

● Heti rendszerességgel temetői sírgondozás. 

Ők is részt vesznek minden évben az „Adni öröm” akcióban. Jó kapcsolatot építettek ki a 

városban működő oktatási intézményekkel, családsegítővel és a város alapítványával. 

A csoport lelkiéletre is nagy gondot fordít (Keresztút, Szentségimádás, imacsoportok 

működése stb.) A csoport részt vett a Debrecenben szervezett egynapos lelkigyakorlaton, 

illetve fogadta a Hajléktalan Jézus szobrot. 

 

 

Nagyecsedi csoport 

13 máltai taggal dolgoznak. 

A végzett tevékenységük: 

● adományok gyűjtése – osztása 

● idősek látogatása 

● vérnyomás és cukorszint mérés 
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● egészségre nevelés 

● részvétel a város rendezvényein 

Nyírbátori csoport 

14 máltai taggal és 6 önkéntessel dolgoznak 

A csoport a KVI-től pályázott ingatlanban működik, az épület igen lelakott állapotban van, 

mert a többi tulajdonosnak sincs forrása az épület rendbehozatalára. 

A Máltai-házban hetente 2 alkalommal fogadják az adományért hozzájuk forduló embereket. 

A város vonzáskörében lévő településsekkel kiépítették az összekötő hálózatukat. A csoport 

az elmúlt évben 12 településre tudta eljutatni adományait. A rászorulókat ruházattal, bútorral, 

lábbelivel, élelmiszerrel, tisztítószerrel, játékkal és egyéb felszereléssel támogatták. 

A gyermekek részére, karácsonyi csomagot készítenek évről évre és segítik az otthonban lakó 

időseket és a településen élő hajléktalanokat is. 

Az adni öröm programban és a lelki napon is részt vesznek évről évre. 

Nyíregyházi csoport 

8 fő máltai taggal és 13 fő önkéntes segítővel dolgozik. 

A csoport a KVI-től pályázott ingatlanban tevékenykedik. A krízisiroda heti két alkalommal 

várja a rászorulókat, így folyamatos az ellátásuk.  

A csoport által szervezett programok: 

● Ingyenes jogi tanácsadás 

● Varroda működtetése (nadrágok, párnák tornazsákok készítése) 

● Koszorúkötés 

● Adventi asztaldíszkészítés 

● Nőnapi virágkészítés és osztás 

● Családi nap 

Tv-ben, rádióban és az írott sajtóban folyamatosan jelen vannak. Nagyon aktív a csoport jelen 

vannak sok városi programon és mindig vannak újabb kezdeményezéseik. Jó kapcsolatot 

építenek a közelükben lévő középiskolásokkal. A lelki életre is nagy hangsúlyt fektetnek. 

 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

11 
 

Pócspetri csoport  

6 fő máltai taggal és 11 fő önkéntes segítővel dolgoznak 

A csoport önkormányzati ingatlanban működik. A családsegítővel és a gyermekjóléti 

szolgálattal jó a kapcsolatuk, segítik egymás munkáját. 

A csoport által szervezett programok: 

● adománygyűjtés és osztás 

● életviteli tanácsadás 

● gyermekek részére szervezett programok (kirándulás, kézműves foglalkozások, 

játékos vetélkedők)  

● családi napok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szatmárcsekei csoport 

10 taggal dolgoznak. 

A csoport az egyháztól kapott ingatlanban működik. Ezt az épületet megalakulásuk óta 

használják. Állapota folyamatosan romlik, mert a helyi szervezetnek nincs anyagi lehetősége 

az épület állagának javítására és felújítására.  

A csoport által végzett programok: 

● adományosztás 

● életviteli és egészségügyi tanácsadás 

● vérnyomásmérés  
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A községben együtt működnek a Kisebbségi Önkormányzattal és a Családsegítő szolgálattal a 

rászorulók ellátásában. 

Szolnoki csoport 

12 fő taggal és 8 fő önkéntes segítővel dolgoznak. 

A csoport önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanban működik. Heti egy alkalommal látják 

el a rászorulókat. A felgyűlt adományokból támogatják a családsegítő központokat, 

kisebbségi önkormányzatokat, egyesületeket. 

A csoport által végzett programok: 

● Adománygyűjtés – osztás 

● Idősek és betegek látogatása, gondozása  

● Szent Erzsébet ünnepén kenyérosztás 

A polgárőrség áldozatvédelmi csoportjával szerződést kötöttek, melyben vállalták a bűnesetek 

áldozatainak a segítését. 

A lelki életre is nagy hangsúlyt fektetnek. Részt vesznek az éves lelkigyakorlaton, illetve a 

minden hónapban részt vesznek a lelki vezetőjük által celebrált Máltai Szentmisén. 

Tiszaszalkai csoport 

7 fő máltai taggal dolgoznak. Az önkormányzattól kapott régi iskola épületében működik a 

csoport.  

Lehetőségükhöz mérten segítik a faluban működő intézményeket (iskolát, óvodát és az idősek 

otthonában élőket). Figyelemmel kísérik az idős, beteg embereket, látogatják őket és 

lehetőségeikhez mérten adományokban is részesítik őket.  

A csoport tagjai rendszeresen részt vesznek az egyházi programokon, ima- és bibliaórákon és 

az ökumenikus imahéten. 

 

Tiszajenői csoport 

8 fő máltai taggal dolgoznak. Az önkormányzati ingatlanban működik a csoport. Az iroda 

eseti jelleggel várja a rászorulókat, folyamatos nyitva tartásuk nincs. Nagy hangsúlyt 

fektetnek a nagycsaládosok támogatására. 
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A csoport által végzett programok: 

● adomány gyűjtés – osztás 

● életvezetési tanácsadás  

Vásárosnaményi csoport 

10 fő máltai taggal dolgoznak. A csoport KVI-től pályázott ingatlanban működik. Az iroda 

heti egy alkalommal van nyitva. Az „Adni öröm” akcióban a csoport 1146 kg élelmiszert 

gyűjtött és ebből 105 csomagot készítettek, amit az ünnepek előtt eljutattak a hátrányos 

helyzetű családok részére. 

 

A régióban működő intézményeink 

Máltai Játszótér 

A debreceni Máltai játszótér 2004-ben nyitotta meg kapuit. Egész évben vannak állandó 

foglalkozások, melyeket heti rendszerességgel tartanak meg a játszótér munkatársai illetve az 

önkéntesek. Alkalmi programokat is szerveznek a játszótéren, melyek egy részét önkéntes 

szakemberek vezették. 

Intézményünkben jelenleg 3 fő állandó alkalmazott dolgozik. A debreceni Máltai Játszótér a 

2017-es év folyamán – megfelelő megállapodások megkötésével – gyakorló helyet biztosított 

a közösségi szolgálat programban résztvevő 4 fő középiskolás diák (IKSz) számára. Ezen 

felül 2 fő külföldi (német) önkéntes diák és 19 fő önkéntes is gazdagította és segítette 

játszótéri munkát. Játszóterünk dolgozói rendszeresen korrepetálnak sikeresen. Ezen 

alkalmakat a gyerekek rendszeresen maguk kérik. 

Gondviselés Háza Fogyatékosok Nappali Intézménye 

A Gondviselés Háza Fogyatékosok Nappali Intézménye érvényes, jogerős, határozatlan időre 

szóló működési engedéllyel rendelkezik, Programjaik szervezését és megvalósítását 

működésük megkezdése óta a Szolnoki Csoport önkéntes testvéreivel szorosan 

együttműködve végzik, ilyenek az alábbi tevékenységek: 

● Római katolikus hit védelme, hittanórák szervezése 

● Civil és társ szervezetekkel közös kirándulás 

● Mozi vagy színházlátogatás 
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● Nemzeti ünnepeinkről megemlékezés 

● Zenehallgatás, filmezés 

● Olvasás, felolvasás 

● Kreatív foglalkozások (szőnyegszövés, ajándéktárgyak készítése) 

Gondviselés Háza Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Integrált Intézmény 

Az intézmény a Fehérgyarmat Város Önkormányzatával kötött ellátási és együttműködési 

szerződés keretében biztosítja a működési engedélyben meghatározott szociális 

alapszolgáltatásokat. 

Az intézmény ellátási területe: Fehérgyarmat és a közigazgatási területéhez tartozó 48 

település. 

A működési engedély érvényessége: 2021. 12. 31.  Az intézmény nyitva tartási rendje: 

Hétfőtől - Péntekig, 8-16 óráig. 

A működési engedélyben engedélyezett ellátotti létszámok: 

- Fogyatékosok nappali ellátása: 18 Fő 

- Szenvedélybetegek nappali ellátása:30 fő 

A kistérségből érkező rászorultak használt ruhával történő ellátása minden hét szerdán 8-15 

óráig. Ebben az évben a kistérség szinte minden településéről érkeztek az intézménybe 

rászorulók, akiket használt ruhával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat központi raktárából 

kapott tartós élelmiszerrel, bébiétellel, néhány esetben gyógyászati segédeszközzel és használt 

bútorral segítette az intézmény. 

Az intézményben az év során rendszeresen segítették önkéntesek a munkánkat. A 

tevékenységük, főképp azokon a területeken volt nagy segítség, amelyek másfajta szaktudást 

igényeltek, mint amelyekkel az intézmény dolgozói rendelkeznek. Az intézményben 2 fő 

önkéntes dolgozik rendszeresen, heti 4 órában segítik a munkánkat. 

 

 

Nyírségi Támogatószolgálat 

A Támogató Szolgálat a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatala által kiadott szolgáltatói nyilvántartó alapján, a tevékenységekre vonatkozó 
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jogszabályok és belső szabályzatok szerint működik. A működési területe Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város közigazgatási területe, így a Támogató Szolgálat szolgáltatásait az ellátási 

területén élő szociálisan rászoruló fogyatékos személyek vehetik igénybe. 

A szolgálat működése rendkívül fontos annak érdekében, hogy elősegítse a fogyatékos 

személyek integrációját, a saját lakókörnyezetében történő segítését, életvitelének 

megkönnyítését. Elsődleges cél olyan formák kialakítása, amelyek magukban foglalják a 

szociális gondozást, kísérést, ügyintézést, szállítás feladatainak ellátását, illetve hozzájutását 

annak érdekében, hogy a sérült személy életviteléhez szükséges feltételek biztosíthatóak 

legyenek. 

Plusz szolgáltatásként szerveztek gondozott személyeik számára kirándulásokat különböző 

helyekre, ahová személyi segítő kíséretet is biztosítottak. A tapasztalatok alapján a kliensek 

nagyon nagy örömmel fogadják és várják a kirándulások napjait, igény van a szolgáltatás 

iránt. 

Hosszú távú céljaik az ellátottakkal és családtagjaikkal kialakult bizalmi kapcsolat megtartása, 

a segítő kapcsolat fenntartása. A társadalomba való visszaintegrálás annak érdekében, hogy ne 

legyenek kitaszítottak. Önálló életre, életvitelre való felkészítés, mindennapi szükségleteik 

kielégítése, továbbá képessé tegyék őket arra, hogy az életük során felmerülő problémákat 

képesek legyenek felismerni, és megfelelő módon kezelni majd megoldani. 

Gyerekesély program: 

Régiónkban is működik a Máltai Szeretetszolgálat országos programja a Gyerekesély 

program. 

A küldetés minden kistérségben ugyanaz: a helyi erőforrások felkutatásával, velük közösen 

fellépni a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben élő gyerekekért.  

A  gyerekesély program munkatársai járásonként egy emberrel járják be a településeket, 

játszásokat szerveznek, megismerkednek a gyerekekkel, rajtuk keresztül a családokkal, 

közvetlenül tapasztalják meg azokat a hiányosságokat, amelyek a leszakadó kis települések 

hétköznapjait megnehezítik. A problémákra az ottani polgármesterekkel, védőnőkkel, 

családsegítőkkel, tanárokkal, tehát a települési és járási szakemberekkel közösen keresnek 

megoldásokat a nehézségekkel küzdő családoknak. Egy nagyon intenzív jelenlétre épülő 

munka. Részt vesznek, szakmai műhelyeken, eset megbeszéléseken, szakmai dilemmák 

megbeszélésein, egyéni eset és probléma kezelési megbeszéléseken. Gyűjtik a jó 

gyakorlatokat, illetve fogadják a jelzéseket. Összekötő szerepük van a szociális szakemberek 
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és a családok között. Az együttműködéseket is ők maguk generálják, hogy a helyi 

szakemberekkel  be tudjon indulni a közös munka. 

Nem ellátó rendszer, tehát nem a gyerekeket látja el,,hanem inkább egy  szakmai támogatást 

nyújt. A gyerekesély program egy módszer arra, hogy a szociális szférában jobban jelen 

tudjon lenni a Máltai Szeretetszolgálat értékrendje, hitvallása. Ezzel a jelenléttel az 

adományok, az információk a szolgáltatások könnyebben éri el a rászorulókat. A Gyep járásai 

az Észak Alföldi Régióban a Sarkad,  Derecske, Berettyó, Fehérgyarmat, Csenger, Nyírbátor, 

Mátészalka, Baktalórántháza, Vásárosnamény. 

Programjaink, csoportjaink és intézményeink száma is évről, évre egyre bővül az Észak 

Alföldi Régióban és ezzel együtt növekszik a jelenlét is szakembereink segítségével a 

hátrányos helyzetű településeken. 

 

2018-ban régiónkban, Szabolcs Szatmár Bereg Megyében a Gacsályi településen egy új 

intézménnyel bővült a Szeretetszolgálat. A Fogyatékosokat ellátó ápoló gondozó intézet 

2018-tól a Magyar Máltai Szeretetszolgálat színeiben látja el a fogyatékkal élőket. 

Új programként indult el régiónk területén, Tarpán a Biztos Kezdet Ház program, ami 2018 

tavaszán nyitotta meg kapuit. A ház minden nap nyitott ajtókkal és szakemberekkel várja a 

családokat játszásra, beszélgetésre, tematikus foglalkozásra, amelyen keresztül felszínre 

tudnak kerülni a gyerekek és a család nehézségei, problémái. A program elsősorban 0-3 éves 

korú gyerekek korai fejlesztésére jött létre, de természetesen a gyerekeket kísérő szülők, 

családtagok problémáira is rávilágít. Erősíti és fejleszti a családi kompetenciákat a tematikus 

programokon keresztül, mint főző klub, egészségnap, zenés foglalkozások, mesélés stb. 

A munkatársak szaktudásukkal és a szociális szférában dolgozó szakemberekkel, mint - 

védőnő, család, és gyermek gondozó, pedagógus –karöltve segítenek a problémás 

helyzetekben. 
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SWOT analízis  

 

BELSŐ 

TÉNYEZŐK 

ERŐSSÉGEK 

 A Máltai értékrend és a hit 

képviselete a munkatársak 

között 

 A közösségi terek és az 

Intézmények fogadókészsége a 

régiónkban 

 A nagyfokú tapasztalat és több 

éve tartó szociális tevékenység 

az önkéntesekkel 

 A már működő programok a 

régiónkban 

 Az országos központ által, 

nyújtott módszertan 

GYENGESÉGEK 

 Csoportok elöregedése 

 Kommunikációs 

nehézségek az önkéntes 

generációk között 

 Kevés intézmény működik 

a régióban 

 Infrastruktúra hiánya 

 Alulmotiváltság, és a 

kiégés veszélye a 

dolgozók és az önkéntesek 

körében 

 

KÜLSŐ 

KÖRÜLMÉNYEK 

LEHETŐSÉGEK 

 Egyetemek közelsége egy jó 

lehetőség a fiatal önkéntesek 

könnyebb elérésére. 

 A civil szervezetekkel való jó 

együttműködés, sok 

lehetőséget nyújt az 

önkéntesek bevonására 

 A régiónkban működő jó 

együttműködés a  Katolikus 

iskolákkal 

 Infrastruktúra jobb 

kihasználása 

 Az Ifyou pályázat 

VESZÉLYEK 

 Negatív társadalmi 

beidegződés az önkéntes 

munkával kapcsolatban a 

fiatalok körében 

 Jogszabályok változásai 

 Egyre több lehetőség a 

diákmunkára 

 A fiatalokkal való 

kapcsolódás nehézségei 

 kommunikáció, motiváltság 

 Az önkéntes programokra 

fordítható forrás hiánya 
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Összefoglalás 

Az Észak Alföldi Régióban elsősorban a lelki élet gyakorlása és az adományozás az, ami 

összeköti a Máltai csoportok tagjait. A csoportok közötti kommunikáció és a személyes 

kapcsolat, a jelenlét nagyon fontos érték számukra. Ezt egyelőre az évente egy alkalommal 

megrendezésre kerülő lelki nap biztosítja, amit mindig valamelyik csoport szervez és rendez 

meg a régióban.  

Önkénteseink átlagéletkora egyre magasabb és sajnos a generációs különbségek ennél fogva 

egyre nagyobb szakadékot képeznek a régióban. A csoportok nagy részében alkalomszerűen 

fordulnak meg az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő fiatalok.  

Állandó fiatal önkénteseink sajnos kevesen vannak, kivétel ez alól a Játszótér program 

Debrecenben, illetve ahol a csoport tagja iskolai közösségekben is jelen van és a fiatalos 

gyermekprogramok miatt vonzóbb a fiatalok számára a lehetőség. A Játszótér és a 

Gyerekesély program a két legnépszerűbb terület a régióban, ahol számíthatunk 

alkalomszerűen fiatal önkéntesekre, a játszós tevékenységeik miatt. A debreceni egyetemek is 

jó lehetőség a fiatalok bevonására, de sajnos ennek koordinálására kevés idő áll 

rendelkezésre, mert a dolgozóink a napi tevékenységekkel vannak elfoglalva. Igazából az 

önkéntesekre fordítható idő és figyelem, nincs megoldva. Erre nagyon jó lehetőség az IFYOU 

projekt. 

Általában véve csoportjainkat tekintve a napi munkájuk és életvitelük mellett illetve a 

generációs különbségek miatt szintén nincs megoldva a fiatal önkéntesek bevonása. Nagyon 

lelkes és motiváltak a csoportok a Szeretetszolgálat tevékenységeiben, de sajnos nincsenek 

eszközeik arra, hogyan vonjanak be fiatalokat. Helyenként a Plébániák vagy a pedagógusok, - 

ahol vannak - segítségével tudnak fiatalok is bekapcsolódni a segítő munkába.  

Szükségessé vált, egy új stratégia arra, hogy felrázzuk a szunnyadó elöregedő csoportokat, 

természetesen a hagyományokat és a csoportok értékrendszereit megőrizve.  

Régiónkban a mai nehéz társadalmi és szociális helyzetben, egyre nagyobb szükség van a 

Máltai Szeretetszolgálat munkájára, jelenlétére. Elkerülhetetlen és szükséges is az idős, 

nyugdíjas korú önkéntesek bevonása, hiszen az ő időbeosztásukba fér bele leginkább a heti, 

rendszeres jelenlét és a krízis iroda működtetése.  

De emellett mindenképp cél a középiskolai szociális szolgálat terén az erősítés, gyakoribb, 

hangsúlyosabb megszólítása a diákoknak. Másrészt az aktív korú személyek megszólítása, 
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elsősorban azoknál, akik olyan élethelyzetben vannak, ami lehetővé teszi karitatív munka 

vállalását is - munkanélküliség, részmunkaidő, gyermeknevelés, civil szervezeti, oktatási, 

szociális tevékenység. Az utóbb említett két korosztály önkéntes tevékenysége éppen az 

időkorlátok miatt nehezebb, hiszen munka, család, tanulás mellett korlátozottabbak a 

lehetőségeik. Ezért a megszólításuknál és bevonásuknál ezeket szem előtt kell tartani. 

Figyelembe kell venni és alkalmazkodni kell az értékrendjükhöz és működésükhöz, meg kell 

találni az egyensúlyt az idős, a dolgozó és a fiatal önkéntesek között. A korösszetétel mellett 

másik szempont a nemek aránya. A fizikai munkával járó és karbantartási feladatok ellátása 

miatt szükséges lenne férfi önkéntesek bevonása is.  

Ezért részben vonzóvá kell tenni magunkat és a tevékenységünket is. Cél, hogy az, akit 

behívunk, olyan feladatot kapjon, találjon magának, amelyet nem csak valamilyen érdekből 

végez, de jól is érzi magát benne, motiválttá teszi az önkéntes munka folytatására. Minden 

újonnan érkező önkéntesnél figyelembe kell venni a szakmáját, végzettségét, készségeit és 

érdeklődési körét. Nem csak a kötelező vagy aktuálisan elvégzendő feladatokra kell 

koncentrálni, hanem meg kell látni a lehetőséget abban és ki is kell használni, hogy az 

önkéntes mivel tud hozzájárulni a csoport tevékenységéhez, mivel tudja gazdagabbá tenni 

vagy színesíteni azt.  

Célkitűzés, hogy az érdeklődők az önkéntes tevékenységben megtalálják a „hasznot” amelybe 

beletartozik a fizikai és szellemi aktivitás megőrzése, kapcsolatépítés, közösségbe tartozás 

élménye és a fiatalok – tapasztalat és gyakorlatszerzés miatt - befektetésnek tekintsék az 

önkéntes csoportban végzett tevékenységüket. 

Ebben a szellemiségben szeretnénk az önkéntes munkát megvalósítani a Szeretetszolgálat 

színeiben itt az Észak Alföldi Régióban. 
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Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

 (IfYou projekt)2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél: Telepi segítő képzésre szakember toborzása, 30fő/képzés, régiónként 5fő vagy egy 

régióban 30fő 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15., 2019. 

január, 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a telepi segítő 

képzés megvalósítása érdekében a régióban 

található csoportok és intézmények körében 

valamint a regionális csoportgyűléseken 

személyesen vagy elektronikus formában 

meghirdeti, illetve tájékoztatja a munkatársakat a 

képzés céljáról, kereteiről, a részvétel feltételeiről. 

A képzés meghirdetésre került a Gyerekesély 

Program, a Debreceni Játszótér, a Nyíregyházi 

csoport, a Szolnoki csoport és Intézmény, a Martfűi 

csoport, a Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 
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Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 

a Tiszaszalkai csoport, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot. A 

koordinátor 30 fő jelentkezőt tud biztosítani a 

képzésre, így e régióban a képzés összevontan, 

tömbösítve lesz megtartva 2018 szeptemberében a 

résztvevő szakemberek igényei, illetve a szakmai 

vezetés megállapítása alapján hasznosnak ítélt 

érzékenyítés témakörben. 

Üzemezés: A telepi segítő képzéseket 2018-ban szeptemberre, 

2019-ben és 2020-ban májusra ütemezték. 

Részcél: Játékkészség fejlesztő képzés szakember toborzás 30fő/képzés egy régióból 20fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15., 2019. 

január, 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a játékkészség 

fejlesztő képzés megvalósítása érdekében a 

régióban található csoportok és intézmények 

körében valamint a regionális csoportgyűléseken 

személyesen vagy elektronikus formában 

meghirdeti, illetve tájékoztatja a munkatársakat a 

képzés céljáról, kereteiről, a részvétel feltételeiről. 

A képzés meghirdetésre került a Gyerekesély 

Program, a Debreceni Játszótér, a Nyíregyházi 

csoport, a Szolnoki csoport és Intézmény, a Martfűi 

csoport, a Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 

Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 

a Tiszaszalkai csoport,Tiszajenői csoport, a 

Karcagi filia, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Üzemezés: A játékkészség fejlesztő képzéseket 2018-ban 

szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban májusra 

ütemezték. 

Cél, feladat: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 

Részcél: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 30fő/képzés  

 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

23 
 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

A megvalósulás érdekében e-mailben vagy 

személyesen tájékoztatás, információ adása a 

munkatársak részére, jelentkezések összegyűjtése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, Tiszajenői csoport, Karcagi 

filia, ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou 

projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15., 2019. 

január, 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az ifjúsági 

önkéntes menedzsment képzés megvalósítása 

érdekében a régióban található csoportok és 

intézmények körében valamint a regionális 

csoportgyűléseken személyesen vagy elektronikus 

formában meghirdeti, illetve tájékoztatja a 

munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre 

került a Gyerekesély Program, a Debreceni 

Játszótér, a Nyíregyházi csoport, a Szolnoki 

csoport és Intézmény, a Martfűi csoport, a 

Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 

Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 

a Tiszaszalkai csoport, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 
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2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Üzemezés: Az ifjúsági önkéntes menedzsment képzéseket 

2018-ban szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban 

májusra ütemezték. 

Cél, feladat: Elsősegély képzés középiskolásoknak 

Részcél: Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Személyes ismerkedés, szerződéskötés 

,tájékoztatás,   

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Szent László Katolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános iskola, Kollégium és 

Óvoda, 4600 Kisvárda Flórián tér 3. 

Kapcsolattartó:Votykuné Aradi Angéla, e-mail: 

votyku@gmail.com  

ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou 

projekt szakmai team,  

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, Nagy Ferenc 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018. 2019. május, 

2020.május 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a kiválasztott 

együttműködő iskolában meghirdeti a komplex 

képzés elsősegélyképző részét, időpontot egyeztet 

az iskola igazgatójával és a projektért felelős 

személlyel. 

Üzemezés: Az elsősegély képzést 2018-ban február- 

márciusig, a 2018/2019-es és 2019/2020-as 

tanévben szeptember-februárig van ütemezve. 
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Részcél: Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Jelentkezések gyűjtése, jelentkezési lapok 

kiosztása, szülőkkel aláíratva összegyűjtése, 

beszkenelése, elküldése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Szent László Katolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános iskola, Kollégium és 

Óvoda, 4600 Kisvárda Flórián tér 3. 

Kapcsolattartó: Votykuné Aradi Angéla, e-mail: 

votyku@gmail.com  

ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou 

projekt szakmai team, MMSZ Iskola Alapítvány 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, Nagy Ferenc 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.február 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a megvalósulás 

érdekében a jelentkezési lapokat pontos címmel 

ellátva kiossza a képzésben résztvevő iskolának, 

jelentkezéseket összegyűjti a kapcsolattartó 

pedagógussal együttműködve, a jelentkezési lapok 

aláírását követően beszkenneli és az 

Iskolaalapítvány munkatársának továbbítja.  

Üzemezés: Az elsősegély képzést 2018-ban február 

Részcél: Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Termek lefoglalása iskolánként. Az Elsősegély 

képzést tartó trénerekkel időpont egyeztetés, 

tájékoztatás és az iskolába navigálásuk.  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Szent László Katolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános iskola, Kollégium és 

Óvoda , 4600 Kisvárda Flórián tér 3. 

Kapcsolattartó:Votykuné Aradi Angéla, e-mail: 

votyku@gmail.com  

ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou 

projekt szakmai team 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, Nagy Ferenc 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.februártól 

májusig, 2019. május, 2020.május 

Tevékenység leírása: A koordinátor egyeztetve az iskolával termet 

biztosít a képzéshez a kijelölt időpontban és 

navigálja a Máltás munkatársakat. 

Üzemezés: Az elsősegély képzést 2018-ban február 

Részcél: 2.Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Személyes ismerkedés, szerződéskötés 

,tájékoztatás,   

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, 4024 Debrecen, Szent Anna u.17.sz. 

Dr. Bódis Zoltán igazgató e-

mail:bodiszoltan@gmail.com 

ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou 

projekt szakmai team, MMSZ Iskola Alapítvány 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, Nagy Ferenc,  

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a kiválasztott 

együttműködő iskolában meghirdeti a komplex 

képzés elsősegélyképző részét, időpontot egyeztet 

az iskola igazgatójával és a projektért felelős 

személlyel. 

Üzemezés: Az elsősegély képzés 2018.február 

Részcél: 2.Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Jelentkezések gyűjtése, jelentkezési lapok 

kiosztása, szülőkkel aláíratva összegyűjtése , 

beszkenelése, elküldése. 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, 4024 Debrecen, Szent Anna u.17.sz. 

Dr. Bódis Zoltán igazgató e-

mail:bodiszoltan@gmail.com MMSZ Iskola 

Alapítvány, Ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSz 

IFYou szakmai team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, Nagy Ferenc 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a megvalósulás 

érdekében a jelentkezési lapokat pontos címmel 

ellátva kiossza a képzésben résztvevő iskolának, 

jelentkezéseket összegyűjti a kapcsolattartó 

pedagógussal együttműködve, a jelentkezési lapok 

aláírását követően beszkenneli és az 

Iskolaalapítvány munkatársának továbbítja.  

Üzemezés: Az elsősegély képzést 2018-ban február-március 

Részcél: 2.Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Termek lefoglalása iskolánként. Az Elsősegély 

képzést tartó trénerekkel időpont egyeztetés, 

tájékoztatás és az iskolába navigálásuk.  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, 4024 Debrecen, Szent Anna u.17.sz. 

Dr. Bódis Zoltán igazgató e-

mail:bodiszoltan@gmail.com 

ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou 

projekt szakmai team, MMSz Iskola Alapítvány 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, Nagy Ferenc 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.júnus 

Tevékenység leírása: A koordinátor egyeztetve az iskolával termet 

biztosít a képzéshez a kijelölt időpontban és 

navigálja a Máltás munkatársakat. 
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Üzemezés: Az elsősegély képzést 2018-ban szeptember-

október 

Részcél: 3.Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Személyes ismerkedés, szerződéskötés 

,tájékoztatás,   

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Karcagi Szc Varró István Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou 

projekt szakmai team, MMSz Iskola Alapítvány 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, MMSZ Iskola 

Alapítvány Nagy Ferenc 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2019.május 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a kiválasztott 

együttműködő iskolában meghirdeti a komplex 

képzés elsősegélyképző részét, időpontot egyeztet 

az iskola igazgatójával és a projektért felelős 

személlyel. 

Üzemezés:  2019/2020-as tanév 2019.szeptember-október 

Részcél: 3.Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Jelentkezések gyűjtése, jelentkezési lapok 

kiosztása, szülőkkel aláíratva összegyűjtése, 

beszkenelése, küldése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Karcagi Szc Varró István Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma, ifjúsági 

önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou projekt 

szakmai team, MMSz Iskola Alapítvány 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  Nagy Ferenc 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2019. május 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a megvalósulás 

érdekében a jelentkezési lapokat pontos címmel 

ellátva kiossza a képzésben résztvevő iskolának, 

jelentkezéseket összegyűjti a kapcsolattartó 
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pedagógussal együttműködve, a jelentkezési lapok 

aláírását követően beszkenneli és az 

Iskolaalapítvány munkatársának továbbítja.  

Üzemezés: Az elsősegély képzést 2019/2020-as tanévben 

2019.12.31. 

Részcél: 3.Elsősegély alapismeretek elsajátítása 50 fő  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Termek lefoglalása iskolánként. Az Elsősegély 

képzést tartó trénerekkel időpont egyeztetés, 

tájékoztatás és az iskolába navigálásuk.  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Karcagi Szc Varró István Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou 

projekt szakmai team, MMSz Iskola Alapítván 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, Nagy Ferenc  

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.februártól 

májusig, 2019. május, 2020.május 

Tevékenység leírása: A koordinátor egyeztetve az iskolával termet 

biztosít a képzéshez a kijelölt időpontban és 

navigálja a Máltás munkatársakat. 

Üzemezés: Az elsősegély képzést 2018-ban február- 

márciusig, a 2018/2019-es és 2019/2020-as 

tanévben szeptember-februárig van ütemezve. 

 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat:  Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: 1.Érzékenyítő tréningre  jelentkező 30 fő biztosítása  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ  jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Szent László Katolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános iskola, Kollégium és 

Óvoda , 4600 Kisvárda Flórián tér 3.  
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Kapcsolattartó Votykuné Aradi Angéla, e-mail: 

votyku@gmail.com ifjúsági önkéntes koordinátor, 

Szél Barnabás ÉAR regionális titkár, MMSZ 

IfYou projekt szakmai team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018/2019-es 

tanévben szeptember 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a kiválasztott 

együttműködésben résztvevő iskolában hirdeti az 

érzékenyítő tréning lehetőségét, időpontot 

egyeztet, és a diákok jelentkezéseit gyűjti a 

kapcsolattartó pedagógussal együttműködve. 

Üzemezés: A komplex érzékenyítő tréninget 2018 ősz 

Részcél: 1 Érzékenyítő tréningre jelentkező 30 fő biztosítása  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Képzésre való felkészülés, képzés megtartása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Szent László Katolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános iskola, Kollégium és 

Óvoda , 4600 Kisvárda Flórián tér 3. 

Kapcsolattartó Votykuné Aradi Angéla, e-mail: 

votyku@gmail.com ifjúsági önkéntes koordinátor, 

Szél barnabás ÉAR regionális titkár, MMSZ 

IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018/2019-es 

tanévben szeptember-novemberig 

Tevékenység leírása: A munkatárssal akivel a képzést tartja 

felkészülnek a tréningre az adott témára 

alkalmanként, beszerzik az eszközöket.  Az adott 

időpontban az iskolába utazik, ahol a Máltás 

munkatárssal megtartja az érzékenyítő tréninget a 

diákoknak. A projekt feladatokat nyomon követi a 
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kapcsolattartó pedagógus segítségével. Gyűjti a 

jelenléti nyomtatványokat a résztvevők neveivel. 

Üzemezés: A komplex érzékenyítő tréninget 2018/2019-es 

tanévben novemberig 

Részcél: 2 Érzékenyítő tréningre jelentkező 30 fő biztosítása  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ  jelentkezések összegyűjtése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, 4024 Debrecen, Szent Anna u.17.sz. 

Dr. Bódis Zoltán igazgató e-

mail:bodiszoltan@gmail.com 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél barnabás ÉAR 

regionális titkár, MMSZ IfYou projekt szakmai 

team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018/2019-es tanév 

március 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a kiválasztott 

együttműködésben résztvevő iskolában hirdeti az 

érzékenyítő tréning lehetőségét, időpontot 

egyeztet, és a diákok jelentkezéseit gyűjti a 

kapcsolattartó pedagógussal együttműködve.A 

munkatárssal akivel a képzést tartja felkészülnek a 

tréningra az adott témára alkalmanként, beszerzik 

az eszközöket.  Az adott időpontban az iskolába 

utazik, ahol a Máltás munkatárssal megtartja az 

érzékenyítő tréninget a diákoknak. A projekt 

feladatokat nyomon követi a kapcsolattartó 

pedagógus segítségével. Gyűjti a jelenléti 

nyomtatványokat a résztvevők neveivel. 
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Üzemezés: A komplex érzékenyítő tréninget 2018/2019 

május 

Részcél:2.Érzékenyítő tréningre jelentkező 30 fő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

képzésre való felkészülés, képzés megtartása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, 4024 Debrecen, Szent Anna u.17.sz. 

Dr. Bódis Zoltán igazgató e-

mail:bodiszoltan@gmail.com 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél barnabás ÉAR 

regionális titkár, MMSZ IfYou projekt szakmai 

team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2019/2020-as tanév 

szeptember-novemberig 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a kiválasztott 

együttműködésben résztvevő iskolában hirdeti az 

érzékenyítő tréning lehetőségét, időpontot 

egyeztet, és a diákok jelentkezéseit gyűjti a 

kapcsolattartó pedagógussal együttműködve.A 

munkatárssal akivel a képzést tartja felkészülnek a 

tréningra az adott témára alkalmanként, beszerzik 

az eszközöket.  Az adott időpontban az iskolába 

utazik, ahol a Máltás munkatárssal megtartja az 

érzékenyítő tréninget a diákoknak. A projekt 

feladatokat nyomon követi a kapcsolattartó 

pedagógus segítségével. Gyűjti a jelenléti 

nyomtatványokat a résztvevők neveivel. 

Üzemezés: A komplex érzékenyítő tréninget 2019/2020-as 

tanév szeptember-novemberig  

Részcél: 3 Érzékenyítő tréningre jelentkező 30 fő biztosítása  
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ  jelentkezések összegyűjtése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Karcagi Szc Varró István Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma,   

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél barnabás ÉAR 

regionális titkár, MMSZ IfYou projekt szakmai 

team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, Nagy Ferenc 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2019/2020 május 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a kiválasztott 

együttműködésben résztvevő iskolában hirdeti az 

érzékenyítő tréning lehetőségét, időpontot 

egyeztet, és a diákok jelentkezéseit gyűjti a 

kapcsolattartó pedagógussal együttműködve.A 

munkatárssal akivel a képzést tartja felkészülnek a 

tréningra az adott témára alkalmanként, beszerzik 

az eszközöket.  Az adott időpontban az iskolába 

utazik, ahol a Máltás munkatárssal megtartja az 

érzékenyítő tréninget a diákoknak. A projekt 

feladatokat nyomon követi a kapcsolattartó 

pedagógus segítségével. Gyűjti a jelenléti 

nyomtatványokat a résztvevők neveivel. 

Üzemezés: A komplex érzékenyítő tréninget 2019/2020-as 

tanév tavasza 

Részcél: 3..Érzékenyítő tréningre jelentkező 30 fő biztosítása  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

képzésre való felkészülés, képzés megtartása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Karcagi Szc Varró István Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás ÉAR 

regionális titkár, MMSZ IfYou projekt szakmai 

team 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team, IÖK Koordinátor 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2019/2020-as tanév 

március 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a kiválasztott 

együttműködésben résztvevő iskolában hirdeti az 

érzékenyítő tréning lehetőségét, időpontot 

egyeztet, és a diákok jelentkezéseit gyűjti a 

kapcsolattartó pedagógussal együttműködve.A 

munkatárssal akivel a képzést tartja felkészülnek a 

tréningra az adott témára alkalmanként, beszerzik 

az eszközöket.  Az adott időpontban az iskolába 

utazik, ahol a Máltás munkatárssal megtartja az 

érzékenyítő tréninget a diákoknak. A projekt 

feladatokat nyomon követi a kapcsolattartó 

pedagógus segítségével. Gyűjti a jelenléti 

nyomtatványokat a résztvevők neveivel. 

Üzemezés: A komplex érzékenyítő tréninget 2019/2020 

májusig 

 

2. pillér Programok rendezvények 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- E-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére. 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 
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Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke,Pálóczi Zoltán Színjátszó Csoportja Agóra 

Debreceni Tudományos Élményközpont, Kós 

Károly Művészeti Szakgimnázium,Tivadari 

hagyományörző csoport, Kisari Látogatóközpont, 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018 augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor szerződéseket 

aláíratva biztosítja a táborok helyszínét és elkészíti 

a tábor programtervét a résztvevő szervezetekkel, 

szolgáltatókkal egyeztetve, ezután a tervet 

népszerűsíti a Máltás csoportokban,  

intézményekben. Gyerekesély Program, a 

Debreceni Játszótér, a Nyíregyházi csoport, a 

Szolnoki csoport és Intézmény, a Martfűi csoport, a 

Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 

Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 

a Tiszaszalkai csoport, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében.A jelentkezési lapokat továbbítja az 

érdeklődő szülőknek, majd ezeket összegyűjti, 

összesíti, és egy részletes Házirend keretében 

tájékoztatja a szülőket a tábor szabályairól az 

utazásról, étkezésről, programtervről. A 

jelentkezési lapokat továbbítja az érdeklődő 

szülőknek, majd ezeket aláíratva összegyűjti. 

Biztosítja az önkéntes fiatalokat, diákokat önkéntes 

segítőként. Egyeztet a település képviselőjével, az 

önkéntes lehetőségekről az adott táborhely 
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területén. Összeállít egy részletes Házirendet a 

tábor idejére és tájékoztatja a szülőket a 

gyermekeiket érintő fontos kérdésekben, mint 

utazás, étkezés, ruházkodás, programelemek, 

kísérők személye. 

 Az ifjúsági önkéntes koordinátor informálja a 

képzés megtartásáért felelős egység vezetőjét, azaz 

az MMSZ IfYou projekt szakmai vezetőjét, Hajdú 

Krisztinát a jelentkezésekről A koordinátor 50 fő 

jelentkezőt tud biztosítani a táborra 2018 

júliusában. 

Üzemezés: 2018.július-szeptemberig 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A tábor helyszíneinek biztosítása.  

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Regionális ügyvezető Tarnai Zoltán, ifjúsági 

önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou projekt 

szakmai team, Tivadari táborhely (Ház az Élő 

Vízhez) gondnoka Királyné Irénke, Debreceni 

Máltai Játszótér, 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018 augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor tájékozódik a 

régiós lehetőségekről, a tábor helyszíneket illetően. 

Sikeres táborhely helyszín esetében szerződést ír és  

egyeztet a felelőssel a tábor időpontokat illetően. 

Üzemezés: 2018.augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Tábor programterv készítése, 

- Tábor program elemek –egyeztetés, céges 

szerződések.  
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke,Pálóczi Zoltán Színjátszó Csoportja Agóra 

Debreceni Tudományos Élményközpont, Kós 

Károly Művészeti Szakgimnázium,Tivadari 

hagyományörző csoport, Kisari Látogatóközpont, 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor miután megvan a 

megfelelő táborhely, készít egy a korosztálynak 

megfelelő tábortervet, szabadidős 

tevékenységekkel és önkéntes blokkokkal, ami a 

tábor vázát képezi majd. Egyezteti a program 

elemeket  a megfelelő szolgáltatókkal. 

 

Üzemezés: 2018.augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Eszköz igény összegyűjtése, megrendelése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, Debreceni Máltai 

Játszótér, Regionális ügyvezető :Tarnai Zoltán 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2018 augusztus 
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Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti a 

táborhoz szükséges kellékeket és az eszközöket 

felmérve összeírva továbbítja a szakmai teamnek. 

Üzemezés: 2018 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Tábor hirdetése, 

- Jelentkezések kezelése,  

- szülők tájékoztatása, 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.július-augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor  Népszerűsíti a 

nyári ifjúsági táborokat a Máltás csoportokban,  

intézményekben. Gyerekesély Program, a 

Debreceni Játszótér, a Nyíregyházi csoport, a 

Szolnoki csoport és Intézmény, a Martfűi csoport, a 

Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 

Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 

a Tiszaszalkai csoport, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében.A jelentkezési lapokat továbbítja az 

érdeklődő szülőknek, majd ezeket összegyűjti, 
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összesíti, és egy részletes Házirend keretében 

tájékoztatja a szülőket a tábor szabályairól az 

utazásról, étkezésről, programtervről. A 

jelentkezési lapokat továbbítja az érdeklődő 

szülőknek, majd ezeket aláíratva összegyűjti. Az 

ifjúsági önkéntes koordinátor informálja a képzés 

megtartásáért felelős egység vezetőjét, azaz az 

MMSZ IfYou projekt szakmai vezetőjét, Hajdú 

Krisztinát a jelentkezésekről A koordinátor 50 fő 

jelentkezőt tud biztosítani a táborra 2018 

júliusában. 

Üzemezés: 2018 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, 

feladatkiosztás (felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke, Ifjúsági önkéntes koordinátor,  

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2018.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az adott 

programokhoz és önkéntes blokkokhoz népszerűsíti 

az önkéntes csoportokba a Máltás csoportokban,  

intézményekben,  Gyerekesély Programban, és 

csoportjainkban a Debreceni Játszótér,  
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a Nyíregyházi csoport, a Szolnoki csoport és 

Intézmény, a Martfűi csoport, a Pócspetri csoport, a 

Nyírbátori csoport, a Fehérgyarmati Intézmény, a 

Szatmárcsekei csoport, a Tiszaszalkai csoport, a 

Balmazújvárosi csoport, a Mátészalkai csoport, és a 

Nagyecsedi csoport körében. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről A koordinátor 50 fő jelentkezőt 

tud biztosítani a táborra 2018 júliusában. 

Üzemezés: 2018 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Ifjúsági önkéntesek bevonása, feladatkiosztás 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke, 

Kós Károly szakgimnázium önkéntesei, önkéntes 

egyetemisták, Tóth Árpád Gimnázium,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2018.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor népszerűsíti a 

Máltás csoportokban,  intézményekben. 

Gyerekesély Program, a Debreceni Játszótér, a 

Nyíregyházi csoport, a Szolnoki csoport és 
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Intézmény, a Martfűi csoport, a Pócspetri csoport, a 

Nyírbátori csoport, a Fehérgyarmati Intézmény, a 

Szatmárcsekei csoport, a Tiszaszalkai csoport, a 

Balmazújvárosi csoport, a Mátészalkai csoport, és a 

Nagyecsedi csoport körében. Egyeztet a település 

képviselőjével, az önkéntes lehetőségekről az adott 

táborhely területén. Biztosítja az önkéntes 

fiatalokat, diákokat önkéntes segítőként.  

 Az ifjúsági önkéntes koordinátor informálja a 

képzés megtartásáért felelős egység vezetőjét, azaz 

az MMSZ IfYou projekt szakmai vezetőjét, Hajdú 

Krisztinát a jelentkezésekről A koordinátor 50 fő 

jelentkezőt tud biztosítani a táborra 2018 

júliusában. 

Üzemezés: 2018 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- E-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére. 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke,Pálóczi Zoltán Színjátszó Csoportja Agóra 

Debreceni Tudományos Élményközpont, Kós 

Károly Művészeti Szakgimnázium,Tivadari 

hagyományörző csoport, Kisari Látogatóközpont, 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2019.május-augusztusig 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor szerződéseket 

aláíratva biztosítja a táborok helyszínét és elkészíti 

a tábor programtervét a résztvevő szervezetekkel, 

szolgáltatókkal egyeztetve, ezután a tervet 

népszerűsíti a Máltás csoportokban, 

intézményekben. Gyerekesély Program, a 

Debreceni Játszótér, a Nyíregyházi csoport, a 

Szolnoki csoport és Intézmény, a Martfűi csoport, a 

Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 

Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 

a Tiszaszalkai csoport, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében.A jelentkezési lapokat továbbítja az 

érdeklődő szülőknek, majd ezeket összegyűjti, 

összesíti, és egy részletes Házirend keretében 

tájékoztatja a szülőket a tábor szabályairól az 

utazásról, étkezésről, programtervről. A 

jelentkezési lapokat továbbítja az érdeklődő 

szülőknek, majd ezeket aláíratva összegyűjti. 

Biztosítja az önkéntes fiatalokat, diákokat önkéntes 

segítőként. Egyeztet a település képviselőjével, az 

önkéntes lehetőségekről az adott táborhely 

területén. Összeállít egy részletes Házirendet a 

tábor idejére és tájékoztatja a szülőket a 

gyermekeiket érintő fontos kérdésekben, mint 

utazás, étkezés, ruházkodás, programelemek, 

kísérők személye. Az ifjúsági önkéntes koordinátor 

informálja a képzés megtartásáért felelős egység 

vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou projekt szakmai 

vezetőjét, Hajdú Krisztinát a jelentkezésekről A 

koordinátor 50 fő jelentkezőt tud biztosítani a 

táborra 2019-ben 
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Üzemezés: 2019 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A tábor helyszíneinek biztosítása.  

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Regionális ügyvezető Tarnai Zoltán, ifjúsági 

önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou projekt 

szakmai team, Tivadari táborhely (Ház az Élő 

Vízhez) gondnoka Királyné Irénke, Debreceni 

Máltai Játszótér, 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2019 augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor tájékozódik a 

régiós lehetőségekről, a tábor helyszíneket illetően. 

Sikeres táborhely helyszín esetében szerződést ír és  

egyeztet a felelőssel a tábor időpontokat illetően. 

Üzemezés: 2019 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Tábor programterv készítése, 

- Tábor program elemek –egyeztetés, céges 

szerződések.  

 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke,Pálóczi Zoltán Színjátszó Csoportja Agóra 
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Debreceni Tudományos Élményközpont, Kós 

Károly Művészeti Szakgimnázium,Tivadari 

hagyományörző csoport, Kisari Látogatóközpont, 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2019.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor miután megvan a 

megfelelő táborhely, készít egy a korosztálynak 

megfelelő tábortervet, szabadidős 

tevékenységekkel és önkéntes blokkokkal, ami a 

tábor vázát képezi majd. Egyezteti a program 

elemeket  a megfelelő szolgáltatókkal. 

 

Üzemezés: 2019 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Eszköz igény összegyűjtése, megrendelése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, Debreceni Máltai 

Játszótér, Regionális ügyvezető :Tarnai Zoltán 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2019 augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti a 

táborhoz szükséges kellékeket és az eszközöket 

felmérve összeírva továbbítja a szakmai teamnek. 

Üzemezés: 2019 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Tábor hirdetése, 

- Jelentkezések kezelése,  

- szülők tájékoztatása, 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2019 augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor  Népszerűsíti a 

nyári ifjúsági táborokat a Máltás csoportokban,  

intézményekben. Gyerekesély Program, a 

Debreceni Játszótér, a Nyíregyházi csoport, a 

Szolnoki csoport és Intézmény, a Martfűi csoport, a 

Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 

Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 

a Tiszaszalkai csoport, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében.A jelentkezési lapokat továbbítja az 

érdeklődő szülőknek, majd ezeket összegyűjti, 

összesíti, és egy részletes Házirend keretében 

tájékoztatja a szülőket a tábor szabályairól az 

utazásról, étkezésről, programtervről. A 

jelentkezési lapokat továbbítja az érdeklődő 

szülőknek, majd ezeket aláíratva összegyűjti. Az 

ifjúsági önkéntes koordinátor informálja a képzés 

megtartásáért felelős egység vezetőjét, azaz az 

MMSZ IfYou projekt szakmai vezetőjét, Hajdú 

Krisztinát a jelentkezésekről A koordinátor 50 fő 

jelentkezőt tud biztosítani a táborra 2019-ben 
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Üzemezés: 2019 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, 

feladatkiosztás (felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke, Ifjúsági önkéntes koordinátor,  

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2019.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az adott 

programokhoz és önkéntes blokkokhoz népszerűsíti 

az önkéntes csoportokba a Máltás csoportokban,  

intézményekben,  Gyerekesély Programban, és 

csoportjainkban a Debreceni Játszótér, a 

Nyíregyházi csoport, a Szolnoki csoport és 

Intézmény, a Martfűi csoport, a Pócspetri csoport, a 

Nyírbátori csoport, a Fehérgyarmati Intézmény, a 

Szatmárcsekei csoport, a Tiszaszalkai csoport, a 

Balmazújvárosi csoport, a Mátészalkai csoport, és a 

Nagyecsedi csoport körében. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről A koordinátor 50 fő jelentkezőt 

tud biztosítani a táborra 2019-ben 
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Üzemezés: 2019.augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Ifjúsági önkéntesek bevonása, feladatkiosztás 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke, 

Kós Károly  szakgimnázium önkéntesei, önkéntes 

egyetemisták, Tóth Árpád Gimnázium,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2019.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor népszerűsíti a 

Máltás csoportokban, intézményekben. 

Gyerekesély Program, a Debreceni Játszótér, a 

Nyíregyházi csoport, a Szolnoki csoport és 

Intézmény, a Martfűi csoport, a Pócspetri csoport, a 

Nyírbátori csoport, a Fehérgyarmati Intézmény, a 

Szatmárcsekei csoport, a Tiszaszalkai csoport, a 

Balmazújvárosi csoport, a Mátészalkai csoport, és a 

Nagyecsedi csoport körében. Egyeztet a település 

képviselőjével, az önkéntes lehetőségekről az adott 

táborhely területén. Biztosítja az önkéntes 

fiatalokat, diákokat önkéntes segítőként.  

 Az ifjúsági önkéntes koordinátor informálja a 

képzés megtartásáért felelős egység vezetőjét, azaz 

az MMSZ IfYou projekt szakmai vezetőjét,  
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Hajdú Krisztinát a jelentkezésekről A koordinátor 

50 fő jelentkezőt tud biztosítani a táborra 2019-ben 

Üzemezés: 2019.augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- E-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére. 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke,Pálóczi Zoltán Színjátszó Csoportja Agóra 

Debreceni Tudományos Élményközpont, Kós 

Károly Művészeti Szakgimnázium,Tivadari 

hagyományörző csoport, Kisari Látogatóközpont, 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2020.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor szerződéseket 

aláíratva biztosítja a táborok helyszínét és elkészíti 

a tábor programtervét a résztvevő szervezetekkel, 

szolgáltatókkal egyeztetve, ezután a tervet 

népszerűsíti a Máltás csoportokban,  

intézményekben. Gyerekesély Program, a 

Debreceni Játszótér, a Nyíregyházi csoport, a 

Szolnoki csoport és Intézmény, a Martfűi csoport, a 

Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 

Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 
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a Tiszaszalkai csoport, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében.A jelentkezési lapokat továbbítja az 

érdeklődő szülőknek, majd ezeket összegyűjti, 

összesíti, és egy részletes Házirend keretében 

tájékoztatja a szülőket a tábor szabályairól az 

utazásról, étkezésről, programtervről. A 

jelentkezési lapokat továbbítja az érdeklődő 

szülőknek, majd ezeket aláíratva összegyűjti. 

Biztosítja az önkéntes fiatalokat, diákokat önkéntes 

segítőként. Egyeztet a település képviselőjével, az 

önkéntes lehetőségekről az adott táborhely 

területén. Összeállít egy részletes Házirendet a 

tábor idejére és tájékoztatja a szülőket a 

gyermekeiket érintő fontos kérdésekben, mint 

utazás, étkezés, ruházkodás, programelemek, 

kísérők személye. 

 Az ifjúsági önkéntes koordinátor informálja a 

képzés megtartásáért felelős egység vezetőjét, azaz 

az MMSZ IfYou projekt szakmai vezetőjét, Hajdú 

Krisztinát a jelentkezésekről A koordinátor 50 fő 

jelentkezőt tud biztosítani a táborra 2020-ban 

Üzemezés: 2020 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A tábor helyszíneinek biztosítása.  

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Regionális ügyvezető Tarnai Zoltán, ifjúsági 

önkéntes koordinátor, MMSZ IfYou projekt 

szakmai team, Tivadari táborhely (Ház az Élő 

Vízhez) gondnoka Királyné Irénke, Debreceni 

Máltai Játszótér, 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 
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Határidő(k)  2020 augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor tájékozódik a 

régiós lehetőségekről, a tábor helyszíneket illetően. 

Sikeres táborhely helyszín esetében szerződést ír és  

egyeztet a felelőssel a tábor időpontokat illetően. 

Üzemezés: 2020-augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Tábor programterv készítése, 

- Tábor program elemek –egyeztetés, céges 

szerződések.  

 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke,Pálóczi Zoltán Színjátszó Csoportja Agóra 

Debreceni Tudományos Élményközpont, Kós 

Károly Művészeti Szakgimnázium,Tivadari 

hagyományörző csoport, Kisari Látogatóközpont, 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2020.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor miután megvan a 

megfelelő táborhely, készít egy a korosztálynak 

megfelelő tábortervet, szabadidős 

tevékenységekkel és önkéntes blokkokkal, 
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 ami a tábor vázát képezi majd. Egyezteti a 

program elemeket  a megfelelő szolgáltatókkal. 

Üzemezés: 2020 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Eszköz igény összegyűjtése, megrendelése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, Debreceni Máltai 

Játszótér, Regionális ügyvezető :Tarnai Zoltán 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2020 augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti a 

táborhoz szükséges kellékeket és az eszközöket 

felmérve összeírva továbbítja a szakmai teamnek. 

Üzemezés: 2020 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Tábor hirdetése, 

- Jelentkezések kezelése,  

- szülők tájékoztatása, 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2020.augusztus 
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Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor  Népszerűsíti a 

nyári ifjúsági táborokat a Máltás csoportokban,  

intézményekben. Gyerekesély Program, a 

Debreceni Játszótér, a Nyíregyházi csoport, a 

Szolnoki csoport és Intézmény, a Martfűi csoport, a 

Pócspetri csoport, a Nyírbátori csoport, a 

Fehérgyarmati Intézmény, a Szatmárcsekei csoport, 

a Tiszaszalkai csoport, a Balmazújvárosi csoport, a 

Mátészalkai csoport, és a Nagyecsedi csoport 

körében.A jelentkezési lapokat továbbítja az 

érdeklődő szülőknek, majd ezeket összegyűjti, 

összesíti, és egy részletes Házirend keretében 

tájékoztatja a szülőket a tábor szabályairól az 

utazásról, étkezésről, programtervről. A 

jelentkezési lapokat továbbítja az érdeklődő 

szülőknek, majd ezeket aláíratva összegyűjti. Az 

ifjúsági önkéntes koordinátor informálja a képzés 

megtartásáért felelős egység vezetőjét, azaz az 

MMSZ IfYou projekt szakmai vezetőjét, Hajdú 

Krisztinát a jelentkezésekről A koordinátor 50 fő 

jelentkezőt tud biztosítani a táborra 2020-ban 

Üzemezés: 2020augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, 

feladatkiosztás (felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 
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táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka Királyné 

Irénke, Ifjúsági önkéntes koordinátor,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2020 augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az adott 

programokhoz és önkéntes blokkokhoz népszerűsíti 

az önkéntes csoportokba a Máltás csoportokban,  

intézményekben,  Gyerekesély Programban, és 

csoportjainkban a Debreceni Játszótér, a 

Nyíregyházi csoport, a Szolnoki csoport és 

Intézmény, a Martfűi csoport, a Pócspetri csoport, a 

Nyírbátori csoport, a Fehérgyarmati Intézmény, a 

Szatmárcsekei csoport, a Tiszaszalkai csoport, a 

Balmazújvárosi csoport, a Mátészalkai csoport, és a 

Nagyecsedi csoport körében. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről A koordinátor 50 fő jelentkezőt 

tud biztosítani a táborra 2020-ban 

Üzemezés: 2020 augusztus 

Részcél: Máltai Ifjúsági nyári táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

- Ifjúsági önkéntesek bevonása, feladatkiosztás 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, ifjúsági önkéntes koordinátor, 

MMSZ IfYou projekt szakmai team, Tivadari 

táborhely (Ház az Élő Vízhez) gondnoka  
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Királyné Irénke, 

Kós Károly  szakgimnázium önkéntesei, önkéntes 

egyetemisták, Tóth Árpád Gimnázium,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2020.augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor népszerűsíti a 

Máltás csoportokban, intézményekben. 

Gyerekesély Program, a Debreceni Játszótér, a 

Nyíregyházi csoport, a Szolnoki csoport és 

Intézmény, a Martfűi csoport, a Pócspetri csoport, a 

Nyírbátori csoport, a Fehérgyarmati Intézmény, a 

Szatmárcsekei csoport, a Tiszaszalkai csoport, a 

Balmazújvárosi csoport, a Mátészalkai csoport, és a 

Nagyecsedi csoport körében. Egyeztet a település 

képviselőjével, az önkéntes lehetőségekről az adott 

táborhely területén. Biztosítja az önkéntes 

fiatalokat, diákokat önkéntes segítőként.  

 Az ifjúsági önkéntes koordinátor informálja a 

képzés megtartásáért felelős egység vezetőjét, azaz 

az MMSZ IfYou projekt szakmai vezetőjét, Hajdú 

Krisztinát a jelentkezésekről A koordinátor 50 fő 

jelentkezőt tud biztosítani a táborra 2020-ban. 

Üzemezés: 2020 augusztus 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Meglévő önkéntesekkel való kapcsolatfelvétel 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Debreceni Játszótér, 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport,Tiszajenői csoport, 

Mátészalkai csoport, Nagyecsedi csoport, ifjúsági 

önkéntes koordinátor,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) 2018.március-április 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felveszi a 

kapcsolatot a régió csoportjaival és intézményeivel 

feltérképezi a meglévő önkéntesek számát, 

aktivitását, akikkel együtt lehet dolgozni. 

Feltérképezi a fogadóhelyek biztonságát.  

 

Üzemezés: 2018 első negyed éve 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Állandó programokban való együttműködés, 

önkéntesek bekapcsolása 

 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Debreceni Játszótér, vezetője Király Anna, Pusztai 

Borbála ifjúsági önkéntes koordinátor,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.március-április 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felveszi a 

kapcsolatot a debreceni Máltai Játszótérrel és vele 

együtt karöltve feltérképezi az állandó programokat 

segíti őket az önkéntesek bekapcsolásával, illetve 
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népszerűsíti a programokat.   

- Népi ünnepek 

- Farsang,  

- Húsvét,  

- Anyék napja, 

- Pünkösd,  

- Mikulás,  

- Advent, 

-  Karácsony,  

- Augusztus 20. 

  

Üzemezés: 2018 januártól-decemberig, 2019/2020 egész évben 

folyamatos 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Állandó programokban való együttműködés, 

önkéntesek bekapcsolása 

 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Debreceni Játszótér, vezetője Király Anna, Pusztai 

Borbála ifjúsági önkéntes koordinátor,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.március-április 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felveszi a 

kapcsolatot a debreceni Máltai Játszótérrel és vele 

együtt karöltve feltérképezi az állandó programokat 

segíti őket az önkéntesek bekapcsolásával, illetve 

népszerűsíti a programokat.   
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- Tematikus Belső programok(Nyárindító, 

Egészségnap, Sportnap, Játszótér születésnapja, 

Nyárbúcsúztató) 

 

 

Üzemezés: 2018 januártól-decemberig, 2019/2020 egész évben 

folyamatos 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Állandó programokban való együttműködés, 

önkéntesek bekapcsolása 

 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Debreceni Játszótér, vezetője Király Anna, Pusztai 

Borbála ifjúsági önkéntes koordinátor,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.március-április 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felveszi a 

kapcsolatot a debreceni Máltai Játszótérrel és vele 

együtt karöltve feltérképezi az állandó 

programokat segíti őket az önkéntesek 

bekapcsolásával, illetve népszerűsíti a 

programokat.   
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Tematikus Külső programok( buszos kirándulás, 

Gyereknap, Harangodon, Természetfürkész, 

Kerékpártúra, Bográcsozás) 

 

Üzemezés: 2018 januártól-decemberig, 2019/2020 egész 

évben folyamatos 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Állandó programokban való együttműködés, 

önkéntesek bekapcsolása 

 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Debreceni Játszótér, vezetője Király Anna, Pusztai 

Borbála ifjúsági önkéntes koordinátor,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.július 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felveszi a 

kapcsolatot a debreceni Máltai Játszótérrel és vele 

együtt karöltve feltérképezi az állandó 

programokat segíti őket az önkéntesek 

bekapcsolásával, illetve népszerűsíti a 

programokat.   

- Debreceni Játszótér Szociális szolgáltatás, 

szakemberek bevonásával 
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Üzemezés: 2018 júliustól, 2019/2020 egész évben folyamatos 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban és a játszótéren 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Önkéntesek érzékenyítése a Máltai 

Szeretetszolgálat értékrendjében a Máltai 

Játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Máltai Játszótér Debrecen, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, Szél Barnabás, 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.augusztus. 

Tevékenység leírása: Az IÖK koordinátor által bekapcsolt és a már 

meglevő önkéntesek összegyűjtése, tájékoztatása, 

időpont szervezése, illetve az érzékenyítő program 

lebonyolítása a játszótéren. 

Üzemezés: 2018 július- augusztus 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban és a játszótéren 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Önkéntesek érzékenyítése a Máltai 

Szeretetszolgálat értékrendjében a Máltai 

Játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Máltai Játszótér Debrecen, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, Szél Barnabás, 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2019.augusztus. 

Tevékenység leírása: Az IÖK koordinátor által bekapcsolt és a már 

meglevő önkéntesek összegyűjtése, tájékoztatása, 

időpont szervezése, illetve az érzékenyítő program 

lebonyolítása a játszótéren. 

Üzemezés: 2019 június- augusztus 
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Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban és a játszótéren 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Önkéntesek érzékenyítése a Máltai 

Szeretetszolgálat értékrendjében a Máltai 

Játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Máltai Játszótér Debrecen, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, Szél Barnabás, 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2020.augusztus. 

Tevékenység leírása: Az IÖK koordinátor által bekapcsolt és a már 

meglevő önkéntesek összegyűjtése, tájékoztatása, 

időpont szervezése, illetve az érzékenyítő program 

lebonyolítása a játszótéren. 

Üzemezés: 2020 június- augusztus 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Önkéntesek érzékenyítése a Kós Károly 

Szakgimnáziumban a  Máltai Szeretetszolgálat 

értékrendjében,  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és 

Kollégium, Debrecen Hollós u.3.sz. 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.szeptember 

Tevékenység leírása: Az iskola képviselője az IKSZ-es koordinátor 

kereste fel a koordinátortt a nyári táborukhoz, 

hogy segítsék a gyerekek érzékenyítését az 

önkéntességre és örömmel bekapcsolódott a 

Szeretetszolgálat az IKSZ-es táborhoz a Máltai 

értékrendben tartott érzékenyítő programmal. 

Üzemezés: 2018.szeptember 
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Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Érzékenyítés a Mátészalkai Esze Tamás 

Gimnáziumban Máltai Szeretetszolgálat 

értékrendjében,  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Kapturné Bea,( mátészalkai csoport vezetője) 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018/2019 es tanévben. 

Tevékenység leírása: A Mátészalkai csoportunk vezetője a Mátészalkai 

Gimnázium Igazgató helyettese és régi vágya, 

hogy hasonló programmal bevihesswe a 

tanulóknak a Máltai értékrendet. Az IFYou által 

tartott érzékenyítő program nagyon jó lehetőség. 

Üzemezés: 2018. decemberig, 2019/2020 egész évben 

folyamatos 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Önkéntesek érzékenyítése a Karcagi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi 

Tagintézményében 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Kovács Mária a Karcagi csoportunk vezetője, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018/2019-es tanévben 

Tevékenység leírása: Az iskola fontosnak tartja a gyerekek 

érzékenyítését az önkéntességre és felkérte a 

Szeretetszolgálat Észak Alföldi Régióját a Máltai 

értékrendben tartott érzékenyítő program 

lebonyolítására. 
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Üzemezés: 2018 januártól-decemberig, 2019/2020 egész 

évben folyamatos 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban és a játszótéren 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Önkéntesek érzékenyítése a Karcagi Szentannai 

Sámuel Gimnáziumban 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Kovács Mária a Karcagi csoportunk vezetője, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018/2019-es tanévben 

Tevékenység leírása: Az iskola fontosnak tartja a gyerekek 

érzékenyítését az önkéntességre és felkérte a 

Szeretetszolgálat Észak Alföldi Régióját a Máltai 

értékrendben tartott érzékenyítő program 

lebonyolítására. 

Üzemezés: 2018 januártól-decemberig, 2019/2020 egész 

évben folyamatos 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban és a játszótéren 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Bekapcsolódás saját önkéntesekkel a HAHA 

Egyesület által szervezett Önkéntesek éjszakája 

programba   

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

A Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület 

,  

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2019.március-április 

Tevékenység leírása: A HAHA Egyesület által rendezettt önkéntesek 

éjszakája programba kapcsolódik be az önkéntes 

koordinátor és a program bekerül a jó gyakorlatok 
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közé. Önkéntes diákokkal várja a programba 

bekapcsolódó fiatalokat, akik a Máltai 

Szeretetszolgálat iránt érdeklődnek.  

Üzemezés: 2018 januártól-decemberig, 2019/2020 egész 

évben folyamatos 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban és a játszótéren 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Városi és vasutas gyermeknap, Júniális. 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Balmazújvárosi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, Szél Barnabás Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018/2019/2020.június 

Tevékenység leírása: Már hagyomány, hogy minden évben felkérik a 

Máltai Szeretetszolgálat munkatársait, 

önkénteseit, hogy kapcsolódjanak be a városi, 

vasutas gyermeknapba, júniálisba. Az Ifyou 

önkéntes kordinátor önkéntes diákokkal 

arcfestéssel kapcsolódik be a programba. 

Üzemezés: 2018/ 2019/2020  június egész évben folyamatos 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban és a játszótéren 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Bekapcsolódás saját önkéntesekkel a Karcagi 

Birkafőző fesztiválra, ami egyben a Város Napja 

is.   

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

A karcagi csoport és vezetője Kovács Mária, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.július 

Tevékenység leírása: Minden évben megrendezésre kerül a város napja 

alkalmából a birkafőző fesztivál és a Máltai 
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csoport ezen a rendezvények képviselteti magát. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor bekapcsolódik és 

önkéntes diákokkal várja a programba 

bekapcsolódó fiatalokat, akik a Máltai 

Szeretetszolgálat iránt érdeklődnek.  

Üzemezés: 2018 július 2019 július, 2020 július 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Bekapcsolódás saját önkéntesekkel a Karcagi 

Gyermeknapra.   

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

A karcagi csoport és vezetője Kovács Mária, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2019 május 

Tevékenység leírása: Minden évben megrendezésre kerül a városi 

gyermeknap, melynek alkalmából a  Máltai 

csoport is képviselteti magát. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor bekapcsolódik és önkéntes diákokkal 

várja a programba bekapcsolódó fiatalokat, akik a 

Máltai Szeretetszolgálat iránt érdeklődnek.  

Üzemezés: 2019.május, 2020 május 

Részcél: IÖK Által szervezett programok a régióban . 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Bekapcsolódás saját önkéntesekkel a Karcagi 

Városi Gyermek Karácsonyba. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

A karcagi csoport és vezetője Kovács Mária, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  
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Határidő(k) 2018.december 

Tevékenység leírása: Minden évben megrendezésre kerül a városi 

gyermekkarácsony és a Máltai csoport ezen a 

rendezvényen is képviselteti magát. Az ifjúsági 

önkéntes koordinátor bekapcsolódik, és önkéntes 

diákokkal várja a programba bekapcsolódó 

fiatalokat, akik a Máltai Szeretetszolgálat iránt 

érdeklődnek.  

Üzemezés: 2018 december, 2019 december 2020 december 

 

2 pillér Programok, rendezvények 

Cél, feladat: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Elsősegély nyújtó versenyek  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

- Szent László Katolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános iskola, Kollégium és 

Óvoda , 4600 Kisvárda Flórián tér 3. 

Kapcsolattartó Votykuné Aradi Angéla, e-mail: 

votyku@gmail.com,  

- Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A versenyt szervező egység, Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2019  

Tevékenység leírása: A versenyt az elsősegélytanfolyamot elvégzett 

tanulók között a koordinátor meghirdeti, a 

jelentkezőket összeírja. A csapatok létszámát és 

névsorát továbbítja a szervezők felé 

 

Üzemezés: 2019 nyár 

Részcél: Elsősegély nyújtó versenyek  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

mailto:votyku@gmail.com
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

- Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, 4024 Debrecen, Szent Anna u.17.sz. 

Dr. Bódis Zoltán igazgató e-

mail:bodiszoltan@gmail.com 

- Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A versenyt szervező egység, Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2019  

Tevékenység leírása: A versenyt az elsősegélytanfolyamot elvégzett 

tanulók között a koordinátor meghirdeti, a 

jelentkezőket összeírja. A csapatok létszámát és 

névsorát továbbítja a szervezők felé 

Üzemezés: 2019 nyár 

Részcél: Elsősegély nyújtó versenyek  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

- Szent László Katolikus Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános iskola, Kollégium és 

Óvoda , 4600 Kisvárda Flórián tér 3. 

Kapcsolattartó Votykuné Aradi Angéla, e-mail: 

votyku@gmail.com,  

- Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A versenyt szervező egység, Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2020 

Tevékenység leírása: A versenyt az elsősegély tanfolyamot elvégzett 

tanulók között a koordinátor meghirdeti, a 

jelentkezőket összeírja. A csapatok létszámát és 

névsorát továbbítja a szervezők felé 

 

Üzemezés: 2020 nyár 

Részcél: Elsősegély nyújtó versenyek  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 

Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

mailto:votyku@gmail.com
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

- Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium, 4024 Debrecen, Szent Anna u.17.sz. 

Dr. Bódis Zoltán igazgató e-

mail:bodiszoltan@gmail.com 

- Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A versenyt szervező egység, Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2020 

Tevékenység leírása: A versenyt az elsősegély tanfolyamot elvégzett 

tanulók között a koordinátor meghirdeti, a 

jelentkezőket összeírja. A csapatok létszámát és 

névsorát továbbítja a szervezők felé 

 

Üzemezés: 2020 nyár 

Részcél: Elsősegély nyújtó versenyek  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

- Karcagi Szc Varró István Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma, 5300 Karcag 

Varró u.8.sz. 

- Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A versenyt szervező egység, Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2020 

Tevékenység leírása: A versenyt az elsősegély tanfolyamot elvégzett 

tanulók között a koordinátor meghirdeti, a 

jelentkezőket összeírja. A csapatok létszámát és 

névsorát továbbítja a szervezők felé 

 

Üzemezés: 2020 nyár 

Cél, Feladat: Közösségek együttműködését, hálozatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Sportprogramok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Önkéntesek biztosítása, rendezvény hirdetése, 

szervezésbe bekapcsolódás 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.augusztus 

Tevékenység leírása: Sporttevékenység népszerűsítése, megvalósítása a 

régióban, az ifjúsági önkéntes lehetőségek 

kiszélesítésére. Az ifjúsági önkéntes koordinátor, 

bekapcsolja az önkénteseket a régióban található 

sport rendezvényekbe, ezzel együtt közösséget 

teremtve. 

Üzemezés: 2018 július-szeptemberig 

Részcél: Sportprogramok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Önkéntesek biztosítása, rendezvény hirdetése, 

szervezésbe bekapcsolódás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2019.augusztus 

Tevékenység leírása: Sporttevékenység népszerűsítése, megvalósítása a 

régióban, az ifjúsági önkéntes lehetőségek 

kiszélesítésére. Az ifjúsági önkéntes koordinátor, 

bekapcsolja az önkénteseket a régióban található 

sport rendezvényekbe, ezzel együtt közösséget 

teremtve. 

Üzemezés: 2019 július-szeptemberig 

Részcél: Sportprogramok biztosítása 
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Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Önkéntesek biztosítása, rendezvény hirdetése, 

szervezésbe bekapcsolódás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2020 augusztus 

Tevékenység leírása: Sporttevékenység népszerűsítése, megvalósítása a 

régióban, az ifjúsági önkéntes lehetőségek 

kiszélesítésére. Az ifjúsági önkéntes koordinátor, 

bekapcsolja az önkénteseket a régióban található 

sport rendezvényekbe, ezzel együtt közösséget 

teremtve. 

Üzemezés: 2020 július-szeptemberig 

Cél, Feladat: Közösségek együttműködését, hálozatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Művészeti programok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szimfónia és Művészet bevonása az ifjúsági 

önkéntes koordinátor által szervezett 

rendezvényekbe. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2018.augusztus 

Tevékenység leírása: Az Ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet a 

Szimfónia program felelős munkatársával a 

régióban megvalósítható zenei vagy más művészeti 

tevékenységekről és erre építve összehangolja a 

Máltai csoportokkal a program elemeket. 
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Üzemezés: 2018 júliustól szeptemberig  

Részcél: Művészeti programok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szimfónia és Művészet bevonása az ifjúsági 

önkéntes koordinátor által szervezett 

rendezvényekbe. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

Határidő(k) 2019.augusztus 

Tevékenység leírása: Az Ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet a 

Szimfónia program felelős munkatársával a 

régióban megvalósítható zenei vagy más művészeti 

tevékenységekről és erre építve összehangolja a 

Máltai csoportokkal a program elemeket. 

Üzemezés: 2019 júliustól szeptemberig  

Részcél: Művészeti programok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szimfónia és Művészet bevonása az ifjúsági 

önkéntes koordinátor által szervezett 

rendezvényekbe. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Szél Barnabás 

Regionális titkár 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team,  

  

Határidő(k) 2020.augusztus 

Tevékenység leírása: Az Ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet a 

Szimfónia program felelős munkatársával a 

régióban megvalósítható zenei vagy más művészeti 

tevékenységekről és erre építve összehangolja a 

Máltai csoportokkal a program elemeket. 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

71 
 

Üzemezés: 2020 júliustól szeptemberig és 2019/2020 egész 

évben folyamatos 

 

3.pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Régió feltérképezése 

Részcél: Intézményi fogadóhelyek feltérképezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szolnoki Intézmény látogatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Szolnoki Fogyatékosokat ellátó nappali intézmény 

vezetője Kis Judit, Ifjúsági önkéntes koordinátor, 

régió ügyvezető, régiós titkár,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) IÖKoordinátor és a regionális vezető 

Határidő(k) 2018.júliustól negyed évenként 

Tevékenység leírása: Az IÖK felveszi a kapcsolatot az Észak-Alföldi 

Régió intézményével és ellátogat a helyszínre, ahol 

a vezetővel egyeztetve feltérképezi a helyi 

adottságát, fogadókészségét az intézménynek. A 

kapott adatokat feltölti a szakmai team által 

összeállított táblázatba 

Üzemezés: 2018 júliustól negyedévenként 

Részcél: Intézményi fogadóhelyek feltérképezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Fehérgyarmati Intézmény látogatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Fehérgyarmati Fogyatékosokat ellátó nappali 

intézmény vezetője Karácsony Zsoltné az 

intézmény vezetője, Ifjúsági önkéntes koordinátor, 

régió ügyvezető, régiós titkár,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) IÖKoordinátor és a regionális vezető 

Határidő(k) 2018.júliustól negyed évenként 

Tevékenység leírása: Az IÖK felveszi a kapcsolatot az Észak-Alföldi 

Régió intézményével és ellátogat a helyszínre, ahol 

a vezetővel egyeztetve feltérképezi a helyi 

adottságát, fogadókészségét az intézménynek.  
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A kapott adatokat feltölti a szakmai team által 

összeállított táblázatba 

Üzemezés: 2018 júliustól negyedévenként 

Részcél: Intézményi fogadóhelyek feltérképezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Gacsályi Fogyatékosokat ellátó intézmény 

látogatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gacsályi Fogyatékosokat ellátó nappali intézmény 

vezetője Nagy Lajos az intézmény vezetője, 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, régió ügyvezető, 

régiós titkár,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) IÖKoordinátor és a regionális vezető 

Határidő(k) 2018 júliustól negyedévenként 

Tevékenység leírása: Az IÖK felveszi a kapcsolatot az Észak-Alföldi 

Régió intézményével és ellátogat a helyszínre, ahol 

a vezetővel egyeztetve feltérképezi a helyi 

adottságát, fogadókészségét az intézménynek. A 

kapott adatokat feltölti a szakmai team által 

összeállított táblázatba 

Üzemezés: 2018 júliustól negyedévenként 

Részcél: Intézményi fogadóhelyek feltérképezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Nyíregyházi Támogató Szolgálat látogatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

A támogató szolgálat vezetője, Lengyelné Réthegyi 

Beáta Ifjúsági önkéntes koordinátor, régió 

ügyvezető, régiós titkár, 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team és a regionális vezető 

Határidő(k) 2018.júliustól negyed évenként 

Tevékenység leírása: Az IÖK felveszi a kapcsolatot az Észak-Alföldi 

Régió intézményével és ellátogat a helyszínre, ahol 

a vezetővel egyeztetve feltérképezi a helyi 

adottságát, fogadókészségét az intézménynek. A 

kapott adatokat feltölti a szakmai team által 

összeállított táblázatba. 
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Üzemezés: 2018.júliustól negyed évenként 

Részcél: Önkéntes csoportok, fogadóképességének feltérképezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Máltai Önkéntes csoportok fogadóképességének 

feltérképezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és 

Intézmény, Martfűi csoport, Pócspetri csoport, 

Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati Intézmény, 

Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai csoport, 

Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, Tiszajenői csoport, Karcagi 

filia, Ifjúsági önkéntes koordinátor, régió 

ügyvezető, régiós titkár,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) IÖKoordinátor és a regionális vezető 

Határidő(k) 2018.március 

Tevékenység leírása: Az IÖK felveszi a kapcsolatot az Észak-Alföldi 

Régió önkéntes csoportjaival és ellátogat a 

helyszínre, ahol a vezetővel egyeztetve feltérképezi 

a helyi adottságát, fogadókészségét a csoportoknak. 

A kapott adatokat feltölti a szakmai team által 

összeállított táblázatba egy közös driveon. 

Üzemezés: Folyamatos 

Részcél: Önkéntes csoportok, intézmények fogadóképességének értékelése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Máltai Önkéntes csoportok és intézmények 

fogadóképességének feltérképezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Nyíregyházi csoport, Szolnoki csoport és Intézmény, 

Martfűi csoport, Pócspetri csoport, Nyírbátori csoport, 

Fehérgyarmati Intézmény, Szatmárcsekei csoport, 

Tiszaszalkai csoport, Balmazújvárosi csoport, 

Mátészalkai csoport, Nagyecsedi csoport, Tiszajenői 

csoport, Karcagi filia, Ifjúsági önkéntes koordinátor, 

régió ügyvezető, régiós titkár,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) IÖKoordinátor és a regionális vezető 

Határidő(k) 2018.július 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

74 
 

Tevékenység leírása: Az IÖK felveszi a kapcsolatot az Észak-Alföldi Régió 

önkéntes csoportjaival és ellátogat a helyszínre, ahol a 

vezetővel egyeztetve feltérképezi a helyi adottságát, 

fogadókészségét a csoportoknak 

Üzemezés: 2018 július-szeptemberig 

Részcél: Önkéntes csoport aktív kulcsemberek meghívása a régiós önkéntes műhelybe 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Önkéntes műhely megszervezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Debreceni Máltai Játszótér, Nyíregyházi csoport, 

Szolnoki csoport és Intézmény, Martfűi csoport, 

Pócspetri csoport, Nyírbátori csoport, Fehérgyarmati 

Intézmény, Szatmárcsekei csoport, Tiszaszalkai 

csoport, Balmazújvárosi csoport, Mátészalkai csoport, 

Nagyecsedi csoport, Tiszajenői csoport, Karcagi filia,  

Ifjúsági önkéntes koordinátor, régió ügyvezető Tarnai 

Zoltán régiós titkár, Szél Barnabás 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  Regionális titkár Szél Barnabás 

Határidő(k) 2018-2020-ig 

Tevékenység leírása: Az IÖK tartja a kapcsolatot az Észak Alföldi Régió 

önkéntes csoportjaival, intézményeivel és alkalom-

szerűen szakmai önkéntes műhelyt szervez a 

csoportokban aktív kulcsemberek részére. Időpontot 

egyeztet a szakmai vezetővel és a kulcsemberekkel és 

a önkéntes műhelyen aktívan részt vesz, segít a 

lebonyolításában. 

Üzemezés: 2018/2019/2020 negyed évenként 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Kapcsolatfelvétel a régióban elhelyezkedő nagyobb 

települések érdeklődő középiskoláival a velük való 

kapcsolatépítés  
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Debrecen, Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, 

Nyírbátor, Karcag, Szolnok Középiskolái 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team, IÖKoordinátor 

Határidő(k) 2018-2020-ig 

Tevékenység leírása: Az IÖK tartja a kapcsolatot az Észak Alföldi 

Régióban lévő nagyobb városok középiskoláival, és 

ha érdeklődést nyitottságot jeleznek vissza, akkor 

érzékenyítő tréninggel népszerűsíti a Máltai 

Szeretetszolgálat tevékenységeit. 

Üzemezés: 2018/2019/2020 folyamatos 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Önkéntes központ, mint tájékoztató felület 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Régiós ifjúsági önkéntesek fogadása, kísérése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

IÖKoordinátor, Debreceni Máltai Játszótér,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team, 

IÖKoordinátor és Regionális titkár Szél Barnabás 

Határidő(k) 2018-2020-ig 

Tevékenység leírása: Régiós Ifjúsági Önkéntes Központ alapjainak 

létrehozása, ami az önkéntesekkel való 

kapcsolattartást, az önkéntes lehetőségek 

számontartását helyezi előtérbe. Közösséget épít a 

fiatal önkéntesekből. 

Üzemezés: 2018 januártól-2020 augusztusig 

Részcél: Önkéntes Központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Értékes önkéntes feladatokat adó, hatékony és 

biztonságos ifjúsági fogadóhelyek kialakításának 

segítése 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

IÖK 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team, Hajdú Krisztina vezetésével, 

IÖKoordinátor 

Határidő(k) 2018januártól -2020 augusztusig 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor feltérképezi a 

régióban az önkéntes fogadóhelyeket és bekapcsolja a 

minőségbiztosítási folyamatba azokat a szervezeteket, 

fogadóhelyeket, akik igénylik. 

Üzemezés: 2018 januártól-2020 augusztusig 

Részcél: Önkéntes Központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A régió ifjúsági önkénteseket fogadó helyeinek 

feltérképezése, együttműködések kiépítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

IÖK 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team, Hajdú Krisztina vezetésével, 

IÖKoordinátor  

Határidő(k) 2020-ig 

Tevékenység leírása: Az IÖK tartja a kapcsolatot a régióban működő és 

fogadó szervezetekkel és folyamatosan 

együttműködik velük az önkéntes programok terén. 

Üzemezés: 2018 július-2020 augusztus 

Részcél: Önkéntes Központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyi és régiós ifjúsági önkéntes programok 

tervezése, megvalósítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

IÖK 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team, Hajdú Krisztina vezetésével, 

IÖKoordinátor  

Határidő(k) 2018-2020-ig 
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Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor igény szerint 

tematikus foglalkozásokat tart a fiataloknak az 

ifjúsági önkéntes központban. Játékok 

sportfoglalkozások, ismerkedős játékok stb. 

Üzemezés: 2018 január-2020 augusztus 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Önkéntes Központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A régiós ifjúsági önkéntes központok, mint közösségi 

terek 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

IÖK 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team, Hajdú Krisztina vezetésével, 

IÖKoordinátor 

Határidő(k) 2018-2020-ig 

Tevékenység leírása: Helyi és régiós ifjúsági önkéntes programok 

tervezése, és megvalósítása. Cél országos és régiós 

önkéntes központok létrehozása a hálózatosodás 

céljából. 

Üzemezés: 2018 július-2020 augusztusig 
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Közép-Dunántúli Régió 
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„A hit védelme és a szegények szolgálata” Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai 

szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban 

biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolnak a küldetésükről, és a 

szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban. 

Ettől azonban a jelmondat nem vált idejét múlttá, hiszen napjainkban ugyanolyan fontos a hit 

védelme, amelyet ma példamutatással, a szegényekhez, bajba jutottakhoz való odafordulással, 

szeretettel próbálnak szolgálni. 

     

A szervezet  jellemzően szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat nyújt, ebből is 

összesen 9 támogató szolgálatot működtet szerte a régióban. Kissé „magányosan” és 

egyedülállóan állnak a Somló-környéki Biztos Kezdet Gyerekházaink, hiszen ilyen jellegű 

ellátás a Balatontól északra máshol nincs is.  

Az MMSZ jelentős szereplő a szociális ellátás területén Veszprémben és Esztergomban a 

szociális ellátás területén: e két intézmény a két legnagyobb foglalkozatója a szervezet 

munkatársainak a régióban, a sok-sok ellátási formában dolgozik a munkatársak fele. A 

szervezetnek bentlakásos intézményei – az esztergomi Családok Átmeneti Otthonát, az éjjeli 

menedékhelyet, a veszprémi illetve ajkai (időszakos) menedékhelyeket, hajléktalan személyek 
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átmenti szállásait leszámítva – nincsenek. Ez alapvetően fog megváltozni 2018-ban: a régió 

ebben az évben fogja átvenni a fenntartói feladatokat két bentlakásos idősotthon tekintetében 

(Pilismarót és Esztergom) az Országos Központtól. Ezen intézmények korábban a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működtek. 

Az MMSZ Egyesület egyik fő területe a gyermek- és ifjúságvédelem: ezt szolgálják a Biztos 

Kezdet Gyerekházak Devecserben, Iszkázon és Somlószőlősön, a 4 játszótér Esztergomban, 

Tatabányán és Dunaújvárosban, a Jázmin Utcai Játszókert Tatán, az intézményi ellátás 

Esztergomban. Másik kiemelt terület a fogyatékkal élők ellátása, mely 9 támogató szolgálat 

munkáján keresztül valósul meg,  valamint a komáromi intézményben, ahol nappali ellátást is 

tudnak biztosítani. A hajléktalan embertársakkal való foglalkozás koncentráltan jelenik meg 

Ajkán, Veszprémben és Esztergomban. Ezekben az intézményekben 136 fő munkatárs 

dolgozott 2017-ben, ami a szakmai létszámot jelenti. A nagyobb intézményekben e szám 

fölött dolgoznak még technikai, asszisztensi munkakörben foglalkoztatottak. 

Az esztergomi Fogadóban (szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) az ellátottak napi 

átlagszáma 21 fő, az esztergomi, a dunaújvárosi és a két tatabányai játszótéren illetve a tatai 

Játszókertben összesen 512 fő, a Biztos Kezdet Gyerekházakban  33 fő. A többi szolgáltatás 

esetében – a működési engedélyszám megjelölése nélküli 9 támogató szolgálatot, a veszprémi 

népkonyhát, illetve a két utcai szociális szolgálatot, valamint az esztergomi szociális 
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étkeztetést is ide számolva – az engedélyezett férőhelyek száma 539. A szervezet 

szolgáltatásaival összesen 2411 főt látott el 2017-ben. 

A régióban működő két időseknek nappali ellátást nyújtó intézmény közül az esztergomi 

intézmény fogad demens időseket is, az általuk gondozott 64 idős ember közül 2 főnek volt 

demencia kórképe. A fogyatékos személyek nappali ellátásában és a támogató szolgálatokban 

gondozott 431 fő közül 46 fő autista, 17 fő halmozottan fogyatékos. 

Biztos Kezdet Gyerekházak: 

A Biztos Kezdet Gyerekházak célcsoportjába, azon családok tartoznak, amelyekben 0-3 év 

közötti, óvodába még nem járó gyermek nevelkedik. A Biztos Kezdet filozófia hitvallása, 

hogy a társadalmi kirekesztődés megelőzésének kulcsa a kora gyermekkori (0-5 éves korban 

történő) fejlődés támogatása a család és a tágabb környezet aktív részvételével. A szegénység, 

a nélkülözés és a kora gyermekkori fejlődési szükségletekre adott válaszok hiányosságainak 

eredményeképpen a gyermekek már öt éves korukra lényegesen elmaradnak egészségi és 

mentális fejlődésükben kedvezőbb helyzetben felnövő társaikhoz képest. A gyermekek 

természetes képességfejlődésének segítése és a kisgyermeket nevelő családok minél korábbi 

szakszerű támogatása kulcsfontosságú a gyermekek későbbi életpályájának sikeres alakulása 

szempontjából. 

A szolgáltatás célja, olyan kisgyermekes családokat érintő szolgáltatások biztosítása, amelyek 

hozzájárulnak az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, 

elkerüléséhez, valamint a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. A 

gyerekházakban a kora gyermekkorra vonatkozó tudás és információ terjesztésével, a 

családokat és közösségeket megerősítő, partneri kapcsolatokra épülő szolgáltatások 

kezdeményezésével és szakmai támogatásával a program megalapozza a gyermekek későbbi 

sikeres beilleszkedését, és jelentősen csökkenti a kudarcok veszélyét. 

A Biztos Kezdet Gyerekházak program alapelvei 

közül a négy fontos alapelv melyeket a 

mindennapi munka során folyamatosan szem előtt 

tartanak, és a napi munka végzéskor alkalmaznak: 

Életkori alapelv: a program célcsoportját a 0-5 

éves, óvodába bölcsődébe még nem járó 

kisgyermekek alkotják. 
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Területi alapelv: a program elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű kistérségekben, 

valamint a települési szegregátumokban élő családok jelentik. 

Hozzáférés alapelve: a szolgáltatások a kisgyermeket nevelő családok számára jól 

megközelíthetőek, a nyitva tartás folyamatos és rendszeres, a szolgáltatás ingyenes. A 

program mindenki számára nyitott. 

Partnerség alapelve: a program meghatározó eleme a szülők aktív részvétele, a velük való 

tartalmas együttműködés. Ugyanakkor elengedhetetlen a különböző szakmák közötti 

együttműködés. 

A Biztos Kezdet program nyitott minden, a célcsoportba tartozó család előtt, azonban 

törekedni kell arra, hogy a program fókuszában a hátrányos helyzetben élő kisgyermekek 

álljanak. 

Kis színes:  

“A devecseri gyerekházban szívesen gondolunk vissza a nőnapra, amikor a programban 

szépítkezés, frizura készítés, körömfestés is szerepel, és természetesen habos kávéval és 

süteménnyel kényeztetjük az anyukákat. Mindenkinek jól esik egy kis törődés!  De 

emlékezetes pillanatok voltak a nyáron, amikor a gyerekek az udvaron felállított medencében 

pancsoltak, illetve kipróbálták a szappanbuborék fújást – vidám nap kerekedett belőle.” 

Játszóterek és Játszókert: 

Ezeknek az intézményeknek működési alapja a „Játszva megelőzni” program, mely a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat sajátossága. Ingerszegény környezetben létrehozott modern 

játszóterek, játszóházzal, s különböző kényelmi funkcióval felszerelve a hét minden napján 

várják a betérő vendégeket. Kulturált, tiszta, biztonságos környezetet kialakítva, életkori 

sajátosságoknak megfelelő programokkal várják a téren dolgozó szociális munkatársak a 

gyerekeket, családokat, ezzel segítve szabadidejük hasznos eltöltését.  

 A „Játszva megelőzni” program az 1997. évi XXXI. törvény „A gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló VI. fejezet 44/A §” alapján a gyermekek alternatív napközbeni 

ellátását valósítja meg intézményi keretek között. A program legfontosabb feladata, hogy 

játék közben, preventív, szocializációs, integrációs hatásokat váltson ki. Az egész évben 

nyitva tartó játszóterek kialakítása lehetővé teszi, hogy több korosztály tudjon egyszerre, 

zavartalanul részt venni a tér életében. 
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A máltai játszóterek biztonságosak (EU szabványnak megfelelnek), modernek, esztétikusak és 

környezet barátak. A játszótéren található játékok és a játszóházi programok befolyásolják a 

gyerekek szocializációját, alapvető képességeik, készségeik, társas szokás rendszereik 

kialakulását. A játszóterek célja olyan programok megvalósítása, melyek a szabadidő kultúra 

kialakulását, és a prevenciós törekvések megvalósítását teszik lehetővé. 

A gyermekek alternatív napközbeni ellátásaként a városi környezetben a játszótér fontos 

szocializációs terep. A kismamák számára is kiemelkedő lehetőség, ahol a többi hasonló 

helyzetű szülővel megismerkedhetnek, barátságok alakulhatnak ki. A játszótéren a szülők is 

tanulhatnak egymástól, információt cserélhetnek, tanácsokat adhatnak egymásnak. 

Szakképzett munkatársak várják játékkal, egyéni beszélgetésekkel, foglalkozásokkal, 

különféle vetélkedőkkel, rendezvényekkel a gyerekeket, szülőket, nagyszülőket. A 

„csavargó”, rossz szociális helyzetben élő, nehéz helyzetű, „csellengő” gyerekek, kamaszok 

helyzetének javítása és a kiemelt primer prevenció alap cél. 

Kis színes:  

“Nagyobb programjainkon, rendezvényeinken állandó 

családjaink felnőtt tagjai, igen magas óraszámban 

segítettek, vállaltak önkéntes munkát. Év végén 

lehetőségünk nyílott több kirándulást szervezni, pl.: a 

Fővárosi Nagycirkuszba. Ezekkel a programokkal 

háláltuk meg önkénteseinknek egész éves támogatásukat. 

“ 

 

Családok Átmeneti Otthona: 

A Családok Átmeneti Otthonai megszakítás nélkül működő bentlakásos intézmények, mely 

alapellátás keretében, az otthontalanná váló gyermekek és szüleik részére nyújt átmeneti 

gondozást, valamint befogadják a válsághelyzetben lévő várandós anyákat, illetve 

élettársaikat. A családi és szociális krízis, életvezetési problémák miatt ideiglenesen lakhatás 

nélkül maradó családok lehetőséget kapnak élethelyzetük rendezéséhez.  

A rendelkezésükre álló 1 és fél év alatt, a családok az intézmény nyújtotta segítséggel, és saját 

erőtartalékaik mozgósításával, valamint a közvetlen szociális háló támogatásával képessé kell, 

hogy váljanak értékeik felismerésére, egzisztenciális megerősödésre, életük, lakhatásuk önálló 
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megoldására, valamint társadalmilag elfogadott értékrend kialakítására, annak továbbadására. 

A gyermekvédelmi rendszerben preventív módon segíti a családi egységek megmaradását, 

megerősödését. 

Kis színes: 

“Az idei évben is számos, a szabadidő hasznos eltöltését célzó programot, foglalkozást 

szerveztünk, ezzel is színesítve a családok Otthonban töltött idejét. Fontosnak tartjuk az 

ünnepeket, a közös készülődést. Igyekszünk mintát adni a szülőknek az ünnepek méltó 

megünnepléséhez, bensőségessé tételéhez, bízva abban, hogy kikerülést követően modellként 

szolgál majd az önálló életvitelükben. Az előkészületekbe természetesen egyaránt bevonjuk a 

gyermekeket, felnőtteket. Az aktív részvétellel a célunk a lakók lakóközösséggé formálásán 

túl az is, hogy a közösen átélt élmények kapcsán erősödjék a gyermekek és szüleik közötti 

érzelmi kötelék.” 

 

Támogató Szolgálatok: 

A fogyatékos személyek számára nyújtott ellátás legfőbb célja, hogy a fogyatékos személyek 

helyzete, életfeltételei javuljanak, hogy teljesebb életet éljenek és a fogyatékosságból eredő 

terheik csökkenjenek, illetve képessé váljanak az állapotukból eredő hátrányok csökkentésére, 

az lehető legmagasabb fokú önálló életvitel elérésére. 

A támogató szolgálatok, az összes fogyatékossági típusba tartozó kliens számára teljes körű 

támogató szolgálati ellátást biztosítanak. A szolgáltatás munkatársai segítenek a személyi és 

személy körüli higiénés teendőkben, az életvezetési képességek megőrzésében, az ehhez 

szükséges képességek, készségek kialakításában, illetve helyreállításában, fejlesztésében, 

továbbá a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedés támogatásában. A szállító 

szolgálat üzemeltetésével a szervezet azon ellátott ügyfeleket segíti, akik önállóan nem 

képesek közlekedni, és mobilizációjukat környezetük sem tudja, vagy csak nagy nehézségek 

árán tudná vállalni. Őket különösen az ellátási terület oktatási-nevelési intézményeikbe, 

hivatalokba, egészségügyi, rehabilitációs, szociális intézményekbe, valamint bankba, 

bevásárláshoz, munkába járáshoz, temetőlátogatáshoz, szabadidős, rekreációs programokra és 

kérés szerint más helyszínekre szállítja a gépjárművezető. 
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Kis színes: 

 

Befogadás Háza: 

Befogadás Háza 

Az intézmény feladat ellátásának elsődleges célja a hajléktalan emberek gondozása, de a 

lehetőségekhez mérten minden hozzájuk forduló bajba jutott embernek segítséget nyújtanak. 

Fontos feladatának tekinti, hogy az ellátottak étkezését folyamatosan biztosítsa, ami általában 

melegíthető leves, konzerv, készétel konzerv formájában történik, de a téli időszakban meleg 

ebédet biztosít a rászoruló hajléktalanok részére meleg ebéd (40 adag) formájában.  

Továbbá, minden nap kétszer hideg élelmet ad a bent lévő személyeknek. A hideg élelem 

leggyakrabban: kenyér, zsír, margarin illetve lehetőség szerint – főként a téli időszakban - 

konzerv, kenőmájas, hagyma, gyümölcs.  

A törvénynek megfelelően a szolgáltatásokat mindenki igénybe veheti, aki a házirendben 

foglalt kötelezettségeket betartja. Az intézmény valamennyi szolgáltatását ingyenesen vehetik 

igénybe a hozzá fordulók. 

Az intézményben a következő ellátási egységek működnek:  Átmeneti Szállás,  Rehabilitációs 

Célú  Átmeneti Szállás, Hajléktalanok Otthona,  Nappali Melegedő, Éjjeli Menedékhely, 

Utcai Szociális Szolgálat, Népkonyha, Éjjeli Menedékhely időszakos férőhelyek,  24 órás 

Egészségügyi Centrum. 

Az egységek a feladat ellátás során napi kapcsolatban vannak, komplex ellátást biztosítva 

gondozottjaik számára. 

Közfoglalkoztatotti programban is részt vett a szervezet 2017-ben. Összesen 9 helyszínen 

(Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Ajka, Devecser, Pápa, Komárom, 

Esztergom) 13 hatósági szerződés keretében 158 közfoglalkoztatotti szerződést kötött.  
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Hajléktalan emberek közfoglalkoztatotti mintaprogramja: 

2017. március 1-vel indult a Hajléktalan Közfoglalkoztatásos Minta Program, melynek 

koordinátora a Nappali Centrum munkatársa. A program lehetőséget teremtett arra, hogy 

azokat a lakókat, akik még nem képesek a normál munkaerőpiacon elhelyezkedni, egy 

védettebb, elfogadóbb, szociális munkás által irányított, bevonja egyszerű fizikai munkába és 

ez által rendszeres bejelentett jövedelemhez juttassa. A programban 18 fő került elhelyezésre: 

– közterület tisztasági feladatokba 9 fő, - mosoda 5 fő, - udvaros 2 fő, - kertészet 1 fő, - 

takarító 1 fő. A programban részt vevő kliensek közül 2 főnek sikerült normál 

munkaerőpiacon elhelyezkedni. A programba bevont kliensek közül sajnos többen is 

szembesültek azzal, hogy egy idő után korábbi adótartozásuk végrehajtási fázisba került, így 

jövedelmük egy részét elveszítették. 

Összességében elmondhatjuk azt is, hogy különösebb tárgyi, anyagi vagy financiális 

nehézségek sem hátráltatták az intézményekben folyó munkát. Több intézményben is 

sikerült olyan beruházásokat végig vinni, amelyek segítették az ellátás minőségi 

javulását vagy szinten tartását: kazáncsere Veszprémben, játszótér kültéri elemeinek 

javítása és a közösségi ház renoválása Tatabányán. 

 

Jelenlét programok a régióban: 

A Jelenlét program a szegény- és cigánytelepeken, a mindentől elzárt apró falvakban 

hiánypótló szolgáltatásokat tesz elérhetővé. A szociális, oktatási és lakhatási támogatás, a 

közösségfejlesztés és a munkahelyteremtés köré szerveződő tevékenységek célja a halmozott 

hátrányokat csökkentő, a kirekesztettséget oldó, többirányú segítségnyújtás, mára már 

tucatnyi helyen országszerte, a régióban Tatabányán, Veszprémben és Esztergomban. A 

Jelenlét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szóhasználatában azt jelenti: jelen vagyunk a 

másik ember életében. 

Esztergom, Sátorkő utca:  

2017-ben az Esztergom-kertvárosi Közösségi Ház a telepen lakók mindennapi életének 

szerves részévé vált. A kollégák szoros együttműködést alakítottak ki az ott élőkkel és mára 

mindenki megismerte tevékenységeiket, az igénybe vehető szolgáltatásokat. 2017-ben 

összesen 134 fővel álltak kapcsolatban, ami 38 családot jelentett, de ebből az év során 4 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

87 
 

család elköltözött (pl.: családok átmeneti otthonába, külföldre, stb.). Az igénybevevők között 

40 férfi, 37 nő és 57 gyermek volt. A felnőttek közül 21 fő állandó munkahellyel rendelkezik 

(ebből 4 fő közfoglalkoztatott), 12 fő GYES-en, 1 fő pedig GYED-en van, 9 fő szociális 

ellátásban, 12 fő nyugdíjszerű ellátásban részesül, 2 fő ápolási díjat kap, 20 fő pedig 

munkanélküli. A gyermekekből 8 fő 1 év alatti, 9 fő 1-3 év közötti, 16 fő óvodába jár, 24 fő 

pedig iskolai tanulmányait folytatja. A Sátorkői telepen élőkön kívül, további 23 család – 

melyben 18 gyermek nevelkedik – kért és kapott segítséget a Közösségi Házban. Ők nem a 

telepen, hanem Esztergom-Kertvárosban élnek és általában hozzátartozóktól, ismerősöktől 

kaptak információt a szolgáltatásokról. Összességében az év folyamán 5970 igénybevétel 

történt. 

Veszprém, Toronyház: 

A program 2009 áprilisában kezdődött, egy minden segítséget nélkülöző, szegregátumnak, 

sokak által gettónak minősített toronyépületben Veszprém ipari területén. Lakóinak száma 

ekkor 127 fő volt, ma meghaladja a kétszázat. A program célja az épület és közösségi 

rehabilitáció, adósságkezelés, a ház éltének normalizálása. E célok mindegyikében a program 

nagy haladást ért el. Az épület mára biztonságos és akadálymentes: a lépcsőházi nyílászárók 

cseréje, lift építése, villamos fővezeték cseréje, tetőszigetelés, új szennyvízvezeték kiépítése, 

fűtés bevezetése az épület négy szintjében – növeli a lakók életminőségét, az épület állagában 

jelentős változást hozott. 

Tatabánya, Mésztelep és Hatos telep: 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatabánya Mésztelepen és Hatos telepen 2013-ban indított 

Jelenlét Programot, célja megyei jogú város peremkerületeiben található két – 

szegregátumként meghatározott – telepen élő emberek segítése a szociális munka 

eszközrendszerével. Mindkét telep szegregátum, vagyis az itt élő aktív korú népességen belül 

a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya mindkét mutató esetében magasabb, mint 50%. A foglalkoztatottsági 

mutatók színvonala minkét telepen jelentősen a városi átlag alatt marad. Mindez egy igen 

fiatal népességben látható. A 0-14 éves korosztályhoz tartozó a két telepen élő népesség 

közzel harmada. Ettől nem független, hogy az öregedési index a városi átlagtól jelentősen 

elmarad. Az idősek (60 év felettiek) száma és aránya objektíven sem magas.  
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Az egyéni esetmunka legtöbbször esetkezelés, tanácsadás, információ és segítségadás hivatali 

ügyintézésekhez, szociális ellátási jogosultságok érvényesítéséhez, lakhatási és 

foglalkoztatási ügyekben, vagy E.ON szolgáltatási problémák kapcsán; emellett az egyéni 

esetkezelések jelentős hányadában mentális segítségnyújtást végznek a telepeken dolgozó 

szociális munkások. 

Csoportok 

A csoportok  célja: “a hit védelme és a szegények, rászorulók segítése. A segítés alapja a 

szeretet, amely hitünk parancsa. Ez számunkra cselekedetet jelent, tenni a jót. A cselekvő 

szeretet nevében az önkéntes csoport tagjai szabadidejüket és munkájukat ajándékozzák a 

rászoruló felebarátaiknak. Hiszen aki szeret, az adni akar! Nem csak anyagiakat, hanem 

mosolyt, jó szót, imát, türelmet, törődést. Közösségben élünk és felelősek vagyunk egymásért. 

Hisszük, hogy aki segít, annak gazdagabb lesz az élete. A nehéz helyzetben lévők pedig érzik, 

hogy nem hagytuk magukra. Minél közelebb kerülünk egymáshoz támogatók és támogatottak, 

annál erősebb lesz a közösség.”  

Klasszikus karitatív tevékenység 19 csoportban folyik. A csoportok elhelyezkedése, szórtsága 

hasonló, mint az intézményeké: legsűrűbben Komárom-Esztergom megyében vannak jelen, 

ezt követi Veszprém megye. Fejér megyében összesen 4 csoport működik. Csoportok a 

következő településeken találhatók még a régióban: Ajka, Balatonalmádi, Dorog, 

Dunaújváros, Esztergom, Fehérvárcsurgó, Felcsút, Káptalanfa, Kisbér, Komárom, Pápa, 

Pétfürdő, Sümeg, Székesfehérvár, Tata, Tatabánya, Úrkút-Szentgál, Várpalota és Veszprém. 

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az MMSZ Egyesület régióban működő csoportjai az 

útkeresés állapotában vannak. A csoportok – lehetőségeikhez, településen belüli 

elfogadottságukhoz, tagsági, önkéntes állományuk elhivatottsága mértéke szerint – 

becsületesen teljesítik a Szeretetszolgálat misszióját. Hatalmas problémát jelent az a 

csoportok életében, hogy – függetlenül a régió gazdasági számaitól – az anyagi erejük évről-

évre változik, bizonytalan. Pénzeink 90%-a kötött felhasználású, az intézmények 

fenntartásából származik, és a csoportok működése nagyban függ a helyi vezetőség 

elhivatottságától, a települési szereplők megszólíthatóságából, adományaiktól. Szembe kell 

nézniük azzal, hogy a hagyományosnak ítélt tevékenységek (amelyek már-már rutinként is 

működnek) nem feltétlenül az igazi problémákra reagálnak – az adományszerző- és osztó 

tevékenységük már nem csak a ruhákra korlátozódhat. Ez ugyanakkor nem csak a 
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csoportoknál probléma: a köz embere is gyakran úgy gondol a Szeretetszolgálatra, mint az a 

szervezet, aki ruháztat. S bár ez is fontos tevékenységelem, de nem az egyetlen! 

Az útkeresés azonban nem csupán a helyi küldetések újrafogalmazását jelenti. A tagság és az 

önkéntesség utódlási kérdése csoport szinten éppúgy, mint régióvezetési, illetve országos 

szinten is fontos téma! Az egyik ilyen mozgatórugó és újraformázó irány lehet a 

közösségépítés. Sok csoportunknál a meglévő karitatív munka kiegészült a közösségépítéssel: 

előadások, közös programokban való aktív részvétel jellemzi ezt, bemutatkozás, fellépés 

közösségi rendezvényeken. Ez amellett, hogy a helyi közösségekhez juttathat el hasznos 

információkat (pl. gyermekegészségügyi előadás-sorozat Pápán, lelki egészségvédelmi 

előadások Fehérvárcsurgón, plébániai közös együttműködés Balatonalmádiban, 

esélyegyenlőségi napokon való részvétel Ajkán és Dunaújvárosban), megismertetheti a 

közösséggel a Szeretetszolgálat másik arcát, tevékenységeinek sokszínűségét, lehetősége ad 

kapcsolatteremtésre. 

 

Mindez természetesen nem jelenti és jelentheti azt, hogy az eddig végzett tevékenységeik 

feleslegesek lennének! A 19 csoport összesített munkaeredményei igenis alátámasztják 

adományszervező és –osztó tevékenységük fontosságát, hogy ezen a területen is van még 

tennivaló, és számítanak rájuk az arra rászoruló emberek. 2017-ben több mint 11 000 

rászoruló keresett fel bennünket. Segélyezési „gyakorlatuknak” megfelelően természetbeni 

adománnyal tudnak segíteni, melyek közül továbbra is az élelmiszer és a ruházat, textília 

biztosítása a legnagyobb volumenű. 
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A szervezet önkéntesei közel 115 000 kg ruhát, textíliát mozgattak meg, és osztottak szét 

10 700 rászoruló között. Élelmiszerből több mint 76 000 kg került kiosztásra 11 700 fő 

részére. Tatán, Dorogon, Esztergomban és Komáromban tudtak fát illetve tűzifát biztosítani a 

szociálisan rászorulók részére. Nagyon fontos lenne, ha a szervezet tudná segíteni a tüzelő-

ínség megoldását.  

Az élelmiszer, ruházat – ritkábban bútor, háztartási eszköz – az, 

amelyet nagyjából minden csoportunk tud biztosítani a hozzá 

fordulóknak. Ahol a létszám, a kapcsolatrendszer, a támogatás 

(legyen az akár önkormányzati, akár vállalkozói vagy 

magánszemélytől származó) azt megengedi, egyéb 

szolgáltatásokat is nyújt a csoport. Több csoportnál még működik 

a betegek, idősek látogatása, házi ápolása – összesen 472 főt 

látogattak meg így az önkénteseik 2017-ben. Vérnyomás és 

vércukorszint-mérés 160 főnél történt – többnyire 

rendezvényeken való helyszíni szolgáltatásként (Komáromban). Étel házhoz szállítása csak 

Tatán történik. Jogi tanácsadást is csak kevés helyen tudnak biztosítani – összesen 77 főnek 

tudtak segíteni ezen a téren. Az étkeztetések alkalomszerűek, többnyire a nagyobb 

ünnepekhez (karácsony, advent) kapcsolódóan jelennek meg ezzel a szolgáltatással 

(Esztergom, Ajka, Tata, Pétfürdő, Dunaújváros). 

A közösségekre, családokra fókuszálva több helyen is szerveznek, vagy társszervezőként részt 

vállalnak a feladatokból, és gyermeknapokat, sportnapokat, kézműves-foglalkozásokat 

(Pétfürdő, Fehérvárcsurgó, Kisbér) tartanak, táborokat rendeznek (Dorog, Pápa, Tata, 

Komárom). Közösségformáló előadásaikból 2017-ben 29 alkalom volt, ahol összesen több 

mint 1000 érdeklődő vett részt.  

Az Adni öröm akció 2017-ben december 16. és 21. között zajlott, 25 üzletben folyt a gyűjtés. 

Valamivel több tartós élelmiszert sikerült összegyűjteni 2016-hoz képest: összesen 40 574 kg 

élelmiszert adományoztak a szervezetnek. Ebből a mennyiségből közel 3 500 csomag készült 

el, 3 300 Ft-os átlagárral. 

A régió Mozgó Játszótere 2017-ben is sok helyre eljutott, de szeretnék ezt a lehetőséget 

tovább bővíteni – olyan helyekre eljutni, ahol egyébként nem mindennapos a játék, pláne nem 

az ugrálóvár, ahol a játék mellett elkél a segítő szó is, vagy egyéb konkrét segítség. A máltai 

csoportok nagy számban éltek a lehetőséggel, és kérték a mozgó Játszóteret programjaik 
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megvalósításához. Sikerként könyvelhető el, hogy a 2016/2017-es évben már önállóan 

toborzott önkénteseiket vonták be a megvalósításba és nem várták el, hogy a „Játszóbusz 

személyzeteként”menjenek a Tatán toborzott segítők. 2017 március és október között 25-30 

alkalommal indult útnak a „Játszóbusz” a Közép-Dunántúli Régió területén. 

Csoportjubileumok 

A Szeretetszolgálat 25 éves központi ünnepségét követően több csoportnál is ünnepelték 

hálaadó szentmise keretében fennállásuk évfordulóját: 

● Székesfehérvár (25 éves) – 2017. június 25. 

● Pétfürdő (20 éves) – 2017. szeptember 9. 

● Ajka (20 éves) – 2017. február 25. 

● Pápa (20 éves) – 2017. október 21. 

 

Csoportpályázatok 

A régióvezetés döntése értelmében – reagálva arra a csoportok felől érkező igényre, miszerint 

forrásaik nem biztosítottak a mindennapi működéshez, illetve forráshiány miatt jó 

programjaikat, ötleteiket nem tudják megvalósítani – belső pályázat kiírására került sor a a 

régióban található csoportok részére. A kiíráskor két fő szempontot vettek figyelembe: olyan 

dologi költségeket fedezzen, amelyek ténylegesen a csoport mindennapi ügyviteléhez 

eredményesen járulnak hozzá (kommunikációs költségek térítése, szállítási költség, 

benzinpénz térítése), illetve innovatív, új programok megjelenése, közösségépítési elemek, 

előadások. Ennek keretén belül valósulhattak meg több csoportnál előadássorozatok 

(Fehérvárcsurgó, Pápa), vihették kirándulni a szegényebb sorsú gyermekeket (Esztergom), 

vagy történhetett eszközbeszerzés (Ajka). A pályázatra nem minden csoport nyújtott be 

kérelmet, összesen 17 pályázatot támogattak mintegy 2 465 500 Ft értékben. 

Kis színes: “Így segítünk mi” – Tata  

A „MálTAta – Így segítünk mi” program során 2017. május 13-án a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat és partnerei mutatkoztak be a Kastély téren. A Málta meghívását elfogadta a 

Vakok Állami Intézete, Esőemberekért Egyesület, Szociális Alapellátó Intézmény, Tatai Civil 

Társulás, Palmetta Alkotó Műhely. Az egész napos program során mutatták be mindennapi 

munkájukat. 

Kellemes időben és gyönyörű környezetben hamar megtalálták a gyerekek a nekik való 

szórakozást, hiszen a rengeteg programból minden korosztály tudott válogatni. Ringató, taichi 
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bemutató, akrobatikus rock and roll, interaktív gyermekfoglalkoztató, bringabemutató, 

gyerekjóga, csigafutam, kihelyezett játszókert, kézműves és szabadtéri játékok csábították 

őket. A felnőttek pedig a Málta és meghívott partnerei standjainál ismerhették meg a 

szervezetek tevékenységét, vásárolhattak termékeikből. Hiszen jelen voltak a Palmetta Alkotó 

Műhely, Esőemberekért Alapítvány, Vakok Állami Intézete, Szociális Alapellátó Intézmény, 

Tatai Civil Társulás. A Málta standjánál az anyukák számtalan kérdést tettek fel a szolgálat 

munkájával kapcsolatban. 

Önkéntes munka a régióban 

A Szeretetszolgálat egyik alapját jelentő 

önkéntességet az újragondolás jellemzi. Komoly 

hangsúlyeltolódás volt már ebben a tekintetben. 

Miközben csoportjainál ugyan történtek 

tagfelvételek (Dorog, Pétfürdő, Balatonalmádi, Tata, 

Székesfehérvár), jellemző az önkéntesek 

elmaradása, újak pedig kevésbé jelentkeznek a 

csoportokhoz. 

A csoportoknál nyilvántartott önkéntesek száma 579 fő, amiből a rendszeres önkéntesek 

száma 128 fő. Az intézményeknél 163 fő önkéntes fordult meg 2017-ben. 

Intézmények saját dolgozói közül mintegy 82 fő végzett munkaidején túli önkéntes feladatot, 

összesen 2390 munkaórában. Csoportokon belül elvégzett önkéntes munkaórák száma a régió 

összesített adatát nézve 49 524 óra. 

Az ifjúsági önkéntesség színterei, lehetőségei: 

A régió játszóterei egész évben fogadnak önkéntes fiatalokat, a gyermek intézmények 

többnyire vonzóak ennek a korosztálynak a számára. Továbbá a szabadidejüket eltöltő, nálunk 

felnövekvő generáció részese a játszóterek mindennapi életének. A színes programokba 

viszonylag könnyen kapcsolódnak be, legyen ez egy hétvégi sportfoglalkozás vagy egy 

nagyobb játszótéri rendezvény. A közös élmények, jó tapasztalatok, hasznos feladat választás, 

megfelelő környezet és jó intézményi kapcsolat együttese a kulcs arra, hogy ezek a fiatalok 

visszatérő önkéntesei legyenek a szervezet intézményeinek és csoportjainak. 

Az 50 órás iskolai közösségi szolgálatnak köszönhetően is, felerősödtek az önkéntes 

jelentkezők az intézményeknél. Jellemző, hogy az IKSZ-es diákok a csoportokhoz 
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kapcsolódóan inkább az „Adni öröm” gyűjtés időszakában voltak jelen, míg az 

intézményeknél az év többi részében is megfordultak.  

További színtér még a régióban a mozgó játszótér, mely a terekhez hasonlóan játékos 

eszközökkel és pedagógiai módszerekkel május és október közötti időszakban végez intenzív 

munkát. A Játszóbusz kiszállásaihoz, általában 2-3 önkéntesre van szükség, így ez a 

szolgáltatás is színesíti az MMSZ Egyesületnél végezhető önkéntes munka palettáját. 

A gyermek intézmények mellett más ellátó egységek is megjelennek, melyek alkalomszerűen 

fogadnak ifjúsági önkénteseket, ezek a Támogató Szolgálatok, Hajléktalan ellátó rendszerek 

és Családok Átmeneti Otthona. Ezen intézmények speciálisabb szaktudású önkénteseket 

keresnek, így a fiatalok rendszeresen nem, csak egy-egy nagyobb rendezvény keretében 

tudnak hozzájuk kapcsolódni. 

A csoportok fogadó készsége megoszlik, melynek egyik oka a generációs különbségekben 

rejlik, másik pedig a önkéntesen végezhető tevékenységek jellege. Egy új tevékenység vonal 

kidolgozása a fiatalok számára új kapukat nyithatna meg, mely mindkét felmerült problémára 

megoldást nyújthatna. 

A régió számos tábort szervez a nyár folyamán, amely újabb lehetőségeket ad a fiataloknak,  

hogy bekapcsolódjanak és megismerkedjenek az önkéntes munka tapasztalataival, örömeivel, 

nehézségeivel és közösségformáló hatásaival. 

Az önkéntesek fogadása jelenleg  intézményenként és csoportonként eltérhet, az érkező fiatal 

munkájának koordinálást a legtöbb esetben az aktuálisan dolgozó munkatárs végzi. A 

kölcsönös értékelés, visszajelzés szóban történik. 

Összességében elmondható, hogy a régióban mindenki megtalálhatja az önmaga számára 

ideális önkéntes feladatot. A jelenlegi ifjúsági önkéntesek létszáma csekély, de az IfYou 

projektnek köszönhetően a középiskolákban megvalósításra kerülő érzékenyítő tréningekkel, 

a Máltai Szeretetszolgálat munkásságának népszerűsítésével, az önkéntes tevékenységek, 

programok biztosításával valamint a koordinátori feladatok ellátásával - többek között az 

önkéntesek összekötése a fogadóhelyek kínálta lehetőségekkel - ezen szám jó esélyekkel 

rohamosan növelhető. 

Hosszútávú cél, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő, de országosan egységesen és 

biztonságosan működő, az aktuális problémákra és helyi lehetőségekre rugalmasan reagáló 

önkéntes rendszer működtetése. 
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A Szeretetszolgálat lelkülete és hite 

Fontos, hogy a szervezet életéből ne hiányozzon a küldetésüket megfogalmazó Jézus sem. A 

vezetőire és lelki vezetőire igen fontos szerep és felelősség hárul e tekintetben. Alkalmat kell 

találni a hálaadásra, az ünneplésre is; foglalkozni kell a munkatársak lelki életével, 

vezetésével is. 2017-ben 78 alkalommal volt máltai szentmise, valamint 125 bibliaóra volt a 

csoportok szervezésében megtartva. Önkénteseik, tagjaik 40 lelkigyakorlaton és 16 

zarándoklaton vehettek részt. 

Regionális lelkigyakorlatok: 

2017-ben két alkalommal rendeztek regionális lelki 

gyakorlatot a tagok, az önkéntesek és munkatársak 

számára a régióban. Az egyikre augusztusban 

került sor, ezt a lelki gyakorlatot Barsi Balázs atya 

vezette Sümegen, a másodikra október végén 

Pápán, amelyet Aradi László atya tartott. Mindkét 

alkalom igen komoly lelki táplálékot adott, az 

atyák külön odafigyeltek arra, hogy tanításaikkal elősegítsék a Szeretetszolgálat hivatásában 

dolgozók kifáradásának megelőzését, a feltöltődés lehetőségét. Mindegyik alkalmon a 

régióból több mint 100 fő vett részt. Nagy örömöt jelentett, hogy sok munkatárs jött el a 

regionális lelki gyakorlatokra – ez a korábbi évekre nem volt jellemző. 2018-ban is fontosnak 

tartják, hogy olyan lelki gyakorlatokat biztosítsanak munkatársaiknak, önkénteseiknek, 

amelyek segítik mindennapi munkájuk nehézségeit feldolgozni, a lelküket igénybe vevő 

szolgálat terheit könnyítik.  

A régió büszkeségei 

Büszkeséggel tölti el az MMSZ Egyesületet, hogy 2017-ben Komárom Város a szociális 

munka napján a jó munkájáért Kántás Ágnes személyi segítőt jutalmazta Salkaházi Sára díjjal. 

Ágnes 10 éve dolgozik a Támogató Szolgálatnál, segíti szeretettel, és odaadással a 

gondozottjait. 

Az Ajkai Csoport – a Veszprém Megyében kifejtett karitatív tevékenységéért – a Veszprém 

Megyei Közgyűléstől elismerő oklevelet kapott. 
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SWOT analízis 

Belső 

tényezők 

Erősségek 

(Strengths) 

Gyengeségek 

(Weaknesses) 

 

- Nyitott, kreatív csapat. 

- Régión belül sok féle munkát 

tudnak biztosítani az 

önkénteseiknek. 

- A Máltai szellemiségből 

adódóan, az intézményekbe 

jelentkező önkéntes fogadása. 

- A régiós intézmények a 

szociális ellátórendszerben 

betöltött sikeres működésük  

okán,  jó politikai és gazdasági 

kapcsolati tőkével 

rendelkeznek. 

- A régióban a csoportok és 

intézmények aránya 

kiegyenlített, ezért az 

önkéntesség és a különböző 

szakellátások, ugyanolyan 

hangsúllyal jelennek meg. 

 

- Az „Iskolai Közösségi 

Szolgálatot” az egyesületnél töltő 

fiatalokat nem tudják 

hosszútávon megtartani. 

- Nincs vagy csak kevés szabad 

munkaerő kapacitás van a 

hozzájuk érkező önkéntesek 

kísérésére. 

- Az intézményi rendszer Máltán 

belül tevékenységéből adódóan, 

nem tud 100 %-ban  önkéntest 

fogadni. 

- Fiatalok megszólítása 

(marketing) 

- Önkéntesek kor megosztása 

- Azokon a településeken, ahol a 

csoport mellett nem működik 

intézmény, gyengébb jelenlétűek. 

Külső 

körülmé- 

nyek 

Lehetőségek 

(Opportunities) 

Veszélyek 

(Threats) 
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- IfYou projekt 

- az ifjúsági önkéntes 

koordinátor kísérve az 

önkénteseket, 

megakadályozhatja a 

lemorzsolódásukat 

- Iskolai Közösségi Szolgálat 

(IKSZ) 

- Hatékony együttműködés 

hasonló vagy azonos 

tevékenységet folytató civil 

szervezetekkel. 

- Meglévő kapcsolatrendszer 

kínálta lehetőségek érdemi 

felhasználása. 

- Hiányzó közösségi élmények, 

terek kialakítása (igényekre 

való válaszadási képesség). 

- Az újonnan induló pályázatok 

jó lehetőséget nyújtanak a 

régió fejlesztésére, 

hálózatosodására. 

 

 

 

- Társadalmi hozzáállás az 

önkéntességhez. 

- Törvényi és jogszabályi háttér: 

Önkéntes munka körülményeinek 

megváltoztatása. 

- Az önkéntes csoportok átlag 

életkora elég magas, így fennáll a 

kiöregedés és a csoport 

megszűnésének esélye. 

- Önkéntesek lemorzsolódnak 
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A Közép-Dunántúli Régió Akcióterve 

 

Akció: Oktatás és kompetenciafejlesztés a Közép-dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

I. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak  

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 2018/2019 tanévben 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Középiskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ KDR - Régió vezetőség (Bondor Lajos, Pataki 

Gergely) 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Projekt menedzsment 

Határidő(k) 2018. júl.30 

Tevékenység leírása: A középskola megkeresése, képzés sorozat 

ismertetése, együttműködési szerződés megkötése. 

2017/2018 évben az együttműködő középiskolánk a 

Thuri György Gimnázium és Művészeti Alapfokú 

Iskola, 8100 Várpalota, Szent Imre u. 9. 

Kapcsolattartó: Bakonyi Borbála  

email: bakonyiborbala@gmail.com 

 

Ütemezés: 2018.júl. 30. 

Részcél: 50 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Iskola Alapítvány 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Földi Nóra 
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Határidő(k) 2018. szept. 20. 

Tevékenység leírása: A meghirdetést az iskolai kapcsolattartó végzi, a 

jelentkezési lapokat az IÖK tölteti ki és gyűjti vissza, 

majd továbbítja az MMSZ Iskola Alapítvány felé, 

ahol bejelentésre kerül a képzés. 

Eredmény: 50 diák és 1 fő pedagógus jelentkezése 

Ütemezés: 2018. 09. 20. 

Részcél: Kapcsolattartás az elsősegély oktatókkal 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Időpontok egyeztetése, terem szükségletek  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

A képzést szervező egység 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Kovács Mara 

Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2018. okt.-nov. 

Tevékenység leírása: A képzések megkezdése előtti időszakban az ifjúsági 

koordinátor egyeztet az érkező elsősegély oktatókkal 

(4 fő), az igényelt szabad termek számáról, érkezésük 

időpontjáról, illetve a felelős személyről, aki az 

intézményben fogadja őket. 

Ütemezés: A képzés időpontjai: 2018.10.05, 10.13., 10.21.,11.01. 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása az intézményben 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Intézményi kapcsolattartó 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Bakonyi Borbála 

Határidő(k) 2018. okt.-nov. 

 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

99 
 

Tevékenység leírása: Az elsősegély oktatók kérésének eleget téve, kellő 

számú tanterem biztosítása, a megadott időpontokra, 

az intézményi kapcsolattartóval egyeztetve. 

Ütemezés: A képzés időpontjai: 2018.10.05, 10.13., 10.21.,11.01. 

  

Részcél: Második iskolai együttműködési megállapodás 2018/2019 tanévben 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Középiskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ KDR - Régió vezetőség (Bondor Lajos, Pataki 

Gergely) 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Projekt menedzsment 

Határidő(k) 2018. július 30. 

Tevékenység leírása: A középiskola megkeresése, képzés sorozat 

ismertetése, együttműködési szerződés megkötése. 

2018/2019 évben a második együttműködő 

középiskolánk az Árpád-házi Szent Erzsébet 

Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola, 2500 

Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 7.  

Kapcsolattartó: Valkó Miklós email: 

valkomiklos@gmail.com 

Üzemezés: 2018. július 30. 

Részcél: 50 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Iskola Alapítvány 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Földi Nóra 

Határidő(k) 2018. szeptember 
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Tevékenység leírása: A meghirdetést az iskolai kapcsolattartó végzi, a 

jelentkezési lapokat az IÖK tölteti ki és gyűjti vissza, 

majd továbbítja az MMSZ Iskola Alapítvány felé, 

ahol bejelentésre kerül a képzés. 

Eredmény: 50 diák és 1 fő pedagógus jelentkezése 

Ütemezés: 2018. szeptember 

Részcél: Kapcsolattartás az elsősegély oktatókkal 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Időpontok egyeztetése, terem szükségletek 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

A képzést szervező egység 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Kovács Mara 

Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2018. szeptember-november 

 

Tevékenység leírása: A képzések megkezdése előtti időszakban az ifjúsági 

koordinátor egyeztet az érkező elsősegély oktatókkal 

(4 fő), az igényelt szabad termek számáról, érkezésük 

időpontjáról, illetve a felelős személyről, aki az 

intézményben fogadja őket. 

Ütemezés: A képzés időpontjai: 2018. szeptember-november 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása az intézményben 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Intézményi kapcsolattartó 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Valkó Miklós 

Határidő(k) 2018. szeptember-november 
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Tevékenység leírása: Az elsősegély oktatók kérésének eleget téve, kellő 

számú tanterem biztosítása, a megadott időpontokra, 

az intézményi kapcsolattartóval egyeztetve. 

Ütemezés: A képzés időpontjai: 2018. szeptember-november 

  

Részcél: Harmadik iskolai együttműködési megállapodás 2019/2020 tanévben 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Középiskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ KDR - Régió vezetőség (Bondor Lajos, Pataki 

Gergely) 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Projekt menedzsment 

Határidő(k) 2019. június 15. 

Tevékenység leírása: A középiskola megkeresése, képzés sorozat 

ismertetése, együttműködési szerződés megkötése. 

2019/2020 évben az együttműködő középiskolánk a 

TSZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán 

Szakközépiskolája, 2800 Tatabánya Cseri u. 35. 

Kapcsolattartó: Labossa Ildikó 

 

Ütemezés: 2019. június 15. 

 

Részcél: 50 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Iskola Alapítvány 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Földi Nóra 

Határidő(k) 2019. szeptember 

Tevékenység leírása: A meghirdetést az iskolai kapcsolattartó végzi, a 

jelentkezési lapokat az IÖK tölteti ki és gyűjti vissza, 
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majd továbbítja az MMSZ Iskola Alapítvány felé, 

ahol bejelentésre kerül a képzés. 

Eredmény: 50 diák és 1 fő pedagógus jelentkezése 

Ütemezés: 2019. szeptember 

Részcél: Kapcsolattartás az elsősegély oktatókkal 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Időpontok egyeztetése, terem szükségletek 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

A képzést szervező egység 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Kovács Mara 

Határidő(k) 2019. szeptember-november 

 

Tevékenység leírása: A képzések megkezdése előtti időszakban az ifjúsági 

koordinátor egyeztet az érkező elsősegély oktatókkal 

(4 fő), az igényelt szabad termek számáról, érkezésük 

időpontjáról, illetve a felelős személyről, aki az 

intézményben fogadja őket. 

Ütemezés: A képzés időpontjai: 2019. szeptember-november 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása az intézményben 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, intézményi 

kapcsolattartó 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Sövegjártó Éva 

Labossa Ildikó 

Határidő(k) 2019. szeptember-november 

 

Tevékenység leírása: Az elsősegély oktatók kérésének eleget téve, kellő 

számú tanterem biztosítása, a megadott időpontokra, 

az intézményi kapcsolattartóval egyeztetve. 
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Ütemezés: A képzés időpontjai: 2019. szeptember-november 

Cél, feladat: Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő a 2018/2019 tanévben 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2019. március 

Tevékenység leírása: Az együttműködő középiskolában, sikeres elsősegély 

vizsgát tett diákok közül 30 lelkes fiatal kiválasztása, 

a képzés sorozat II. részéhez (érzékenyítés). 

2017/2018 évben az együttműködő középiskolánk a 

Thuri György Gimnázium és Művészeti Alapfokú 

Iskola, 8100 Várpalota, Szent Imre u. 9. 

Kapcsolattartó: Bakonyi Borbála  

email: bakonyiborbala@gmail.com 

 

Ütemezés: 2019. március-június 

Részcél: Képzés időpontjainak kijelölése(4 alkalom x 4 óra)  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2019. március 

Tevékenység leírása: Az IÖK és az intézményi kapcsolattartó egyezteti a 

képzés lehetséges időpontjait és időbeosztását. Ha ez 

fixálásra került, egyeztet a trénerekkel is. 

Ütemezés: Képzés időpontjai: 2019. március-június 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása 
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Intézményi kapcsolattartó 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2019. március-június 

Tevékenység leírása: Az Komplex képzést végző trénerek kérésének eleget 

téve, kellő számú tanterem biztosítása a megadott 

időpontokra, az intézményi kapcsolattartóval 

egyeztetve.  

Segíti a trénerek és a csoport munkáját is, ha a 2 db 

terem egy szinten és egymás mellett helyezkedik el. 

További segítség, ha az adott 2 terem rendelkezik 

projektorral is. 

Ütemezés: Képzés időpontjai: 2019. március-június 

 

Részcél: Képzések koordinálása, megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Oktatók képzése, kijelölése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Régió vezetőség 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2019. február 

Tevékenység leírása: 3 Máltai munkatárs (IÖK is lehet) kijelölése 

trénernek, előzetesen egyeztetve velük. Trénerré, 

akkor válhatnak, ha részt vesznek egy Komplex 

képzésen Budapesten. 

Ütemezés: 2019. január-március 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Helyi pedagógus képzése, kijelölése (gyakorlati órák 

projekt feladataihoz) 

Végrehajtásban/egyeztetésben Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2019. február 

Tevékenység leírása: Az együttműködő középiskola megbízott pedagógusa 

rész vesz egy Komplex képzésen Budapesten, ahol 

elsősegély trénerré válhat és a komplex érzékenyítő 

képzésben résztvevő helyi diákok gyakorlati óráit 

felügyeli és segíti. 

Ütemezés: 2019. január-március 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Felkészülés. eszközök, dokumentáció, elégedettségi 

kérdőív 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Trénerek:  

Talabéra Andrea 

Sövegjártó Éva 

Pintér-Papp Eszter 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2019. március-június 

Tevékenység leírása: Az érzékenyítő tréning sorozat 4 alkalomból áll, mely 

különböző témákat dolgoz fel. Ezek magabiztos 

továbbadáshoz felkészültségre van szükség, az 

eszközöket az előre megadott eszközlista foglalja 

magába, illetve a videók letöltése is segítheti a munka 

zavartalanságát. Minden alkalommal jelenléti ív és 

fotó készül, valamint a fiatalok projekt munkáit is 

dokumentálni kell. A tréning sorozatot egy 

elégedettségi kérdőív zárja, ahol visszacsatolást 

kaphatunk a munkánkról. 

Ütemezés: 2019. március-június 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő a 2018/2019 tanévben a második 

együttműködő iskolában 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

jelentkezések kezelése 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2018. december 

Tevékenység leírása: Az együttműködő középiskolában, sikeres elsősegély 

vizsgát tett diák közül 30 lelkes fiatal kiválasztása, a 

képzés sorozat II. részéhez (érzékenyítés). 

2018/2019 évben az együttműködő középiskolánk az 

Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és 

Általános Iskola, 2500 Esztergom, Mindszenty 

hercegprímás tere 7.  

Kapcsolattartó: Valkó Miklós email: 

valkomiklos@gmail.com 

Ütemezés: 2019. január 

Részcél: Képzés időpontjainak kijelölése(4 alkalom x 4 óra)  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2019. január 

Tevékenység leírása: Az IÖK és az intézményi kapcsolattartó egyezteti a 

képzés lehetséges időpontjait és időbeosztását. Ha ez 

fixálásra került, egyeztet a trénerekkel is. 

Ütemezés: Képzés időpontjai: 2019. január - június 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Intézményi kapcsolattartó 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2019. január – június 

 

Tevékenység leírása: Az Komplex képzést végző trénerek kérésének eleget 

téve, kellő számú tanterem biztosítása a megadott 

időpontokra, az intézményi kapcsolattartóval 

egyeztetve. Segíti a trénerek és a csoport munkáját is, 

ha a 2 db terem egy szinten és egymás mellett 

helyezkedik el. További segítség, ha az adott 2 terem 

rendelkezik projektorral is. 

Ütemezés: Képzés időpontjai: 2019. január - június 

 

Részcél: Képzések koordinálása, megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Oktatók képzése, kijelölése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Régió vezetőség 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. december 

Tevékenység leírása: 3 Máltai munkatárs (IÖK is lehet) kijelölése 

trénernek, előzetesen egyeztetve velük. Trénerré, 

akkor válhatnak, ha részt vesznek egy Komplex 

képzésen Budapesten. 

Ütemezés: 2019. január 1. 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Helyi pedagógus képzése, kijelölése (gyakorlati órák 

projekt feladataihoz) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. december 

Tevékenység leírása: Az együttműködő középiskola megbízott pedagógusa 
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rész vesz egy Komplex képzésen Budapesten, ahol 

elsősegély trénerré válhat és a komplex érzékenyítő 

képzésben résztvevő helyi diákok gyakorlati óráit 

felügyeli és segíti. 

Üzemezés: 2019. január 1. 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Felkészülés. eszközök, dokumentáció, elégedettségi 

kérdőív 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Trénerek:  

Talabéra Andrea 

Sövegjártó Éva 

Pintér-Papp Eszter 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2019. január-június 

Tevékenység leírása: Az érzékenyítő tréning sorozat 4 alkalomból áll, mely 

különböző témákat dolgoz fel. Ezek magabiztos 

továbbadáshoz felkészültségre van szükség, az 

eszközöket az előre megadott eszközlista foglalja 

magába, illetve a videók letöltése is segítheti a munka 

zavartalanságát. Minden alkalommal jelenléti ív és 

fotó készül, valamint a fiatalok projekt munkáit is 

dokumentálni kell. A tréning sorozatot egy 

elégedettségi kérdőív zárja, ahol visszacsatolást 

kaphatunk a munkánkról. 

Ütemezés: 2019. január-június 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő a 2019/2020 tanévben a harmadik 

együttműködő iskolában 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2019. december 
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Tevékenység leírása: Az együttműködő középiskolában, sikeres elsősegély 

vizsgát tett diák közül 30 lelkes fiatal kiválasztása, a 

képzés sorozat II. részéhez (érzékenyítés). 

2019/2020 évben az együttműködő középiskolánk a 

TSZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán 

Szakközépiskolája, 2800 Tatabánya Cseri u. 35. 

Kapcsolattartó: Labossa Ildikó 

Ütemezés: 2020. január 

Részcél: Képzés időpontjainak kijelölése (4 alkalom x 4 óra)  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2020. január 

Tevékenység leírása: Az IÖK és az intézményi kapcsolattartó egyezteti a 

képzés lehetséges időpontjait és időbeosztását. Ha ez 

fixálásra került, egyeztet a trénerekkel is. 

Ütemezés: Képzés időpontjai: 2020. január-június 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az intézményben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Intézményi kapcsolattartó 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou szakmai team 

Határidő(k) 2020. január – június 

 

Tevékenység leírása: Az Komplex képzést végző trénerek kérésének eleget 

téve, kellő számú tanterem biztosítása a megadott 

időpontokra, az intézményi kapcsolattartóval 

egyeztetve. Segíti a trénerek és a csoport munkáját is, 
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ha a 2 db terem egy szinten és egymás mellett 

helyezkedik el. További segítség, ha az adott 2 terem 

rendelkezik projektorral is. 

Ütemezés: Képzés időpontjai: 2020. január-június 

 

Részcél: Képzések koordinálása, megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Oktatók képzése, kijelölése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Régió vezetőség 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2019. december 

Tevékenység leírása: 3 Máltai munkatárs (IÖK is lehet) kijelölése 

trénernek, előzetesen egyeztetve velük. Trénerré, 

akkor válhatnak, ha részt vesznek egy Komplex 

képzésen Budapesten. 

Ütemezés: 2020. január 1. 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Helyi pedagógus képzése, kijelölése (gyakorlati órák 

projekt feladataihoz) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2019. december 

Tevékenység leírása: Az együttműködő középiskola megbízott pedagógusa 

rész vesz egy Komplex képzésen Budapesten, ahol 

elsősegély trénerré válhat és a komplex érzékenyítő 

képzésben résztvevő helyi diákok gyakorlati óráit 

felügyeli és segíti. 

Ütemezés: 2020. január 1  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Felkészülés. eszközök, dokumentáció, elégedettségi 

kérdőív 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Trénerek: 

Talabéra Andrea 

Sövegjártó Éva 

Pintér-Papp Eszter 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2020. január-június 

Tevékenység leírása: Az érzékenyítő tréning sorozat 4 alkalomból áll, mely 

különböző témákat dolgoz fel. Ezek magabiztos 

továbbadáshoz felkészültségre van szükség, az 

eszközöket az előre megadott eszközlista foglalja 

magába, illetve a videók letöltése is segítheti a munka 

zavartalanságát. Minden alkalommal jelenléti ív és 

fotó készül, valamint a fiatalok projekt munkáit is 

dokumentálni kell. A tréning sorozatot egy 

elégedettségi kérdőív zárja, ahol visszacsatolást 

kaphatunk a munkánkról. 

Ütemezés: 2020. január-június 

Cél, feladat: Ifjúsági vezetőképzés a játék- és élménypedagógia módszereivel 

Részcél: Együttműködő középiskolákból a korábbi képzéseken részt vett fiatalok közül 

10 fő/év 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

A komplex érzékenyítő képzés végeztével 10 lelkes 

fiatal kiválasztása a Thuri György Gimnázium és 

Művészeti Alapfokú Iskolában (8100 Várpalota, 

Szent Imre u. 9.) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2019. június  

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a komplex 

érzékenyítő képzés végeztével 10 lelkes  fiatalt 

választ ki a ifjúsági önkéntes vezető képzésre. 

Ütemezés: Képzés ideje: 2019. július 
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

A komplex érzékenyítő képzés végeztével 10 lelkes 

fiatal kiválasztása az Árpád-házi Szent Erzsébet 

Gimnázium, Óvoda és Általános Iskolában (2500 

Esztergom, Mindszenty hercegprímás tere 7.) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2019. június 15. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a komplex 

érzékenyítő képzés végeztével 10 lelkes fiatalt választ 

ki a képzésre. 

Ütemezés: Képzés ideje: 2019. július-augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

A komplex érzékenyítő képzés végeztével 10 lelkes 

fiatal kiválasztása a TSZC Kossuth Lajos 

Közgazdasági és Humán Szakközépiskolájában (2800 

Tatabánya Cseri u. 35.) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2020. június 15. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a komplex 

érzékenyítő képzés végeztével 10 lelkes  fiatalt 

választ ki a képzésre. 

Ütemezés: Képzés ideje: 2020. június-augusztus 

Részcél: Régiós ifjúsági önkéntesek közül 20 fő/év részvétele 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Máltai Intézmények/Csoportok látogatása (meglévő 

ifjúsági önkéntes állomány felmérése), képzések 

népszerűsítése és a jelentkezők összesítése régiós 

szinten. 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Balatonalmádi csoport, Dunaújváros játszótér - 

csoport, Dorog csoport, Komárom csoport--Támogató 

Szolgálat és Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, 

Esztergom - Csoport-Játszótér-Telepi program - Idős 

klub - Családok Átmeneti Otthona, Pápa csoport, 

Pétfürdő csoport, Székesfehérvár csoport - Támogató 

Szolgálat, Tata csoport-játszókert--Támogató 

Szolgálat és Idősek Napközi Otthona, Tatabánya 

csoport-- Bánhidai játszótér - Kertvárosi játszótér - 

Telepi program, Veszprém csoport-Toronyház, 

Várpalota csoport, Devecser, Iszkáz, Somlószőlős 

Biztos Kezdet Gyerekházak  

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) 2019. június, 2019. június 15., 2020. június 

Tevékenység leírása: A ifjúsági önkéntes koordinátor a Máltai 

intézményeket/csoportok látogatja, ezen alkalmakkor 

felméri a meglévő ifjúsági önkéntes állományt, keresi 

a potenciális jelölteket a képzésre és névsort készít a 

jelentkezőkről. 

Ütemezés: Képzés ideje: 2019. július, 2019. július-augusztus, 

2020. június-augusztus 

Cél, feladat: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél:Telepi segítő képzésre szakember toborzása, 30fő/képzés, régiónként 5fő vagy 

egy régióban 30fő 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

E-mailben vagy személyesen tájékoztatás, információ 

adása a munkatársak részére, jelentkezések 

összegyűjtése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Veszprém toronyház, Tatabánya - Mésztele és Hatos 

telep, Esztergom - Sátorkő utca, Devecser, Iszkáz, 

Somlószőkős - Biztos Kezdet Gyerekházak, Ajkai 

csoport, Balatonalmádi csoport, Dorogi csoport, 
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Dunaújváros csoport, Esztergom csoport, 

Fehérvárcsurgó csoport, Felcsút csoport, Káptalanfa 

csoport, Kisbér csoport, Komárom csoport, Pápa 

csoport, Pétfüedő csoport, Sümeg csoport, 

Székesfehérvár csoport, Tata csoport, Tatabánya 

csoport, Úrkút-Szentgáli csoport, Várpalota csoport és 

Veszprém csoport, MMSZ IfYou projekt szakmai 

team. 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) Jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15., 2019. 

január, 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a telepi segítő 

képzés megvalósítása érdekében a régióban található 

csoportok és intézmények körében, valamint a 

regionális csoportgyűléseken személyesen vagy 

elektronikus formában meghirdeti, illetve tájékoztatja 

a munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre került: 

Veszprém toronyház, Tatabánya - Mésztelep és Hatos 

telep, Esztergom - Sátorkő utca, Devecser, Iszkáz, 

Somlószőkős - Biztos Kezdet Gyerekházak. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért felelős 

egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou projekt 

szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot. A 

koordinátor 30 fő jelentkezőt tud biztosítani a 

képzésre, így e régióban a képzés összevontan, 

tömbösítve lesz megtartva 2018 szeptemberében a 
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résztvevő szakemberek igényei, illetve a szakmai 

vezetés megállapítása alapján hasznosnak ítélt 

érzékenyítés témakörben. 

Ütemezés: A telepi segítő képzéseket 2018-ban szeptemberre, 

2019-ben és 2020-ban májusra ütemezték. 

Részcél:Játékkészség fejlesztő képzés szakembertoborzás 30fő/képzés egy régióból 20fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

E-mailben vagy személyesen tájékoztatás, információ 

adása a munkatársak részére, jelentkezések 

összegyűjtése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Régió játszóterei, Telepi programok, Biztos Kezdet 

Gyerekházak, Ajkai csoport, Balatonalmádi csoport, 

Dorogi csoport, Dunaújváros csoport, Esztergom 

csoport, Fehérvárcsurgó csoport, Felcsút csoport, 

Káptalanfa csoport, Kisbér csoport, Komárom 

csoport, Pápa csoport, Pétfüedő csoport, Sümeg 

csoport, Székesfehérvár csoport, Tata csoport, 

Tatabánya csoport, Úrkút-Szentgáli csoport, 

Várpalota csoport és Veszprém csoport, MMSZ 

IfYou Szakmai Team. 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) Jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15., 2019. 

január, 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a játékkészség 

fejlesztő képzés megvalósítása érdekében a régióban 

található csoportok és intézmények körében valamint 

a regionális csoportgyűléseken személyesen vagy 

elektronikus formában meghirdeti, illetve tájékoztatja 

a munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre került 

a régió játszóterein (Tatabánya, Dunaújváros, 

Esztergom és Tata), Telepi programokon, Biztos 

Kezdet Gyerekházakban, valamint a következő 

csoportoknál: Ajkai csoport, Balatonalmádi csoport, 
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Dorogi csoport, Dunaújváros csoport, Esztergom 

csoport, Fehérvárcsurgó csoport, Felcsút csoport, 

Káptalanfa csoport, Kisbér csoport, Komárom 

csoport, Pápa csoport, Pétfüedő csoport, Sümeg 

csoport, Székesfehérvár csoport, Tata csoport, 

Tatabánya csoport, Úrkút-Szentgáli csoport, 

Várpalota csoport és Veszprém csoport. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért felelős 

egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou projekt 

szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Ütemezés: A játékkészség fejlesztő képzéseket 2018-ban 

szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban májusra 

ütemezték. 

Cél, feladat: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 

Részcél:Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 30fő/képzés  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

E-mailben vagy személyesen tájékoztatás, információ 

adása a munkatársak részére, jelentkezések 

összegyűjtése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Balatonalmádi csoport, Dunaújváros játszótér - 

csoport, Dorog csoport, Komárom csoport--Támogató 

Szolgálat és Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, 

Esztergom - Csoport-Játszótér-Telepi program - Idős 

klub - Családok Átmeneti Otthona, Pápa csoport, 

Pétfürdő csoport, Székesfehérvár csoport - Támogató 

Szolgálat, Tata csoport-játszókert--Támogató 

Szolgálat és Idősek Napközi Otthona, Tatabánya 

csoport-- Bánhidai játszótér - Kertvárosi játszótér - 

Telepi program, Veszprém csoport-Toronyház, 
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Várpalota csoport, Devecser, Iszkáz, Somlószőlős 

Biztos Kezdet Gyerekházak  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

 

 

Határidő(k) Jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15., 2019. 

január, 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az ifjúsági önkéntes 

menedzsment képzés megvalósítása érdekében a 

régióban található csoportok és intézmények körében 

valamint a regionális csoportgyűléseken személyesen 

vagy elektronikus formában meghirdeti, illetve 

tájékoztatja a munkatársakat a képzés céljáról, 

kereteiről, a részvétel feltételeiről. A képzés 

meghirdetésre került a Balatonalmádi csoport, 

Dunaújváros játszótér - csoport, Dorog csoport, 

Komárom csoport--Támogató Szolgálat és 

Fogyatékkal Élők Napközi Otthona, Esztergom - 

Csoport-Játszótér-Telepi program - Idős klub - 

Családok Átmeneti Otthona, Pápa csoport, Pétfürdő 

csoport, Székesfehérvár csoport - Támogató 

Szolgálat, Tata csoport-játszókert--Támogató 

Szolgálat és Idősek Napközi Otthona, Tatabánya 

csoport-- Bánhidai játszótér - Kertvárosi játszótér - 

Telepi program, Veszprém csoport-Toronyház, 

Várpalota csoport, Devecser, Iszkáz, Somlószőlős 

Biztos Kezdet Gyerekházak  

körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért felelős 
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egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou projekt 

szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Ütemezés: Az ifjúsági önkéntes menedzsment képzéseket 2018-

ban szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban májusra 

ütemezték. 

 

II. pillér - Programok, rendezvények 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára. 

 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása Pápa (2018-2020) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín biztosítása  

Pápai Platán Nonprofit Kft.- Esterházy kastély 

8500 Pápa, Fő tér 1. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pintér-Papp Eszter (Pápa csoportvezető – tábor 

szervező) 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ KDR Régió vezetőség 

MMSZ IfYou Szakmai Team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Pintér-Papp Eszter (Pápa csoportvezető – tábor 

szervező) 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ KDR Régió vezetőség 

MMSZ IfYou Szakmai Team 

 

Határidő(k) Szállás foglalás: 2018. júl.20., 2019. február, 2020. 

február 

Tevékenység leírása: Az 5 napos tábort a Pápai csoport szervezi egyeztetve 

az ifjúsági koordinátorral, a kapcsolattartás 

folyamatosan történik e-mailen, telefonon és 
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személyesen. Az Esterházy kastély adja a napközis 

tábor helyszínét, előleget nem kért a Pápai Platán 

Nonprofit KFT., egy hivatalos megrendelőre volt 

szükség, melyet a KDR regionális ügyvezetője állított 

ki. A tábor időpontját egyeztettük és véglegesítettük. 

Ütemezés: Tábor ideje: 2018. aug. 25.- aug. 29., 2019. június, 

2020. június 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor programterv készítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

 

Határidő(k) 2018. júl.20., 2019. április, 2020. április 

Tevékenység leírása: A programtervet a tábor felelőse állította össze, és 

küldte el az IÖK kérésére, a kész tábor tervet az ifjúsági 

önkéntes koordinátor továbbítja az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjének, Hajdú Krisztinának 

jóváhagyásra. 

Ütemezés: 2018. július, 2019.április-május, 2020. április-május 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Program elemek - egyeztetése, szerződés sablon 

kitöltése (céges sablon), beszerzésekhez egyeztetés, 

eszköz megrendelés összeállítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Projekt menedzsment 

Határidő(k) 2018. július 20., 2019 június, 2020. június 

Tevékenység leírása: Szerződést a következő helyeken szükséges kötni: 

- Helyszín (Esterházy kastély) 

- Étkeztetés 

- Kékfestő Múzeum 
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Táborhoz szükséges részletes eszközlista összeállítása. 

Ütemezés: 2018. július, 2019. június, 2020. június 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor meghirdetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

 

Határidő(k) 2018. július-aug., 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: A tábor meghirdetése a helyi (Pápa) általános és 

középiskolákban történik.  

Ütemezés: 2018. júl.-aug., 2019. május-június, 2020. május-június, 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. aug.15., 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: Névsor összeállítása, férőhelyek száma: 50 fő 

Ütemezés: 2018. július-aug., 2019. május-június, 2020. május-

június, 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szülők tájékoztatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) Szülői értekezlet ideje: 2018. aug. 17. 

Tevékenység leírása: A szülők tájékoztatása szülői értekezlet keretein belül 

történik a tábort megelőző héten. Témák: Házirend, 

elérhetőségek, csoport beosztás, kérdések 
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Üzemezés: 2018. aug., 2019. június, 2020. június 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor bejelentése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. július, 2019. május 10., 2020.május 10. 

Tevékenység leírása: A tábor típusától függően a bejelentés módja a 

következő: 

1. A napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem 

rendelkező közösségi célú létesítményekben működő 

ún. napközis táborokat, a tábor szervezőjének a tábor 

helye szerint területileg illetékes járási népegészségügyi 

intézeténél kell bejelenteni postai, 

elektronikus úton vagy személyesen az 1. sz. Bejelentő 

lapon a tábor megkezdése előtt 6 héttel. 

Ütemezés: 2018. július, 2019. május, 2020. május 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, feladatkiosztás 

(felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. július 20., 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: A részletes feladat kiosztást a tábor szervezők végzik. 

Ütemezés: 2018. július, 2019. május-június, 2020. május-június 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Ifjúsági önkéntesek bevonása, feladatkiosztás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 
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Határidő(k) 2018. július 20., 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntesek bevonása folyamatosan történik, 

a tábor részletes feladat kiosztását a tábor szervezők 

végzik. 

Ütemezés: 2018. július, 2019. március-június, 2020. március-

június 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor koordinálása, levezetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Pápai csoport – Pintér-Papp Eszter 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. aug. 25.- 2018. aug. 29., 2019. június, 2020. 

június 

Tevékenység leírása: A tábor koordinálása a tábor szervezőjének a feladata, 

hozzá az ifjúsági önkéntes koordinátor alkalomszerűen 

csatlakozik a tábor ideje alatt.  

Ütemezés: 2018. aug., 2019. június, 2020. június 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása Pákozd (2018-2020) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín biztosítása  

Ingókő Vendégház 

8095 Pákozd, Honvéd u. 168. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Fritz István (Dorog csoportvezető) – Tábor szervező 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ KDR Régió vezetőség 

MMSZ IfYou Szakmai Team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Fritz István (Dorog csoportvezető) – Tábor szervező 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ KDR Régió vezetőség 

MMSZ IfYou Szakmai Team 
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Határidő(k) Szállás foglalás: 2018. július, 2019. február, 2020. 

február 

Tevékenység leírása: Az 1 hetes ott alvós tábort a Dorogi csoport szervezi 

egyeztetve az  ifjúsági koordinátorral, a kapcsolattartás 

folyamatosan történik e-mailen, telefonon és 

személyesen. Pákozdon az Inkókő Vendégház biztosítja 

számunkra a szállás helyét. Előleget nem kért a 

szállásadó, a tábor időpontját egyeztettük és 

véglegesítettük. 

Ütemezés: Tábor ideje: 2018. július 29. – 2018. augusztus 4, 2019. 

július-augusztus, 2020. július-augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor programterv készítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

 

Határidő(k) 2018. július 10., 2019. április, 2020. április 

Tevékenység leírása: A programtervet a tábor felelőse állította össze, és 

küldte el az IÖK kérésére, a kész tábor tervet az ifjúsági 

önkéntes koordinátor továbbítja az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjének, Hajdú Krisztinának 

jóváhagyásra. 

Ütemezés: 2018. júl., 2019.április-május, 2020. április-május 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Program elemek - egyeztetése, szerződés sablon 

kitöltése (céges sablon), beszerzésekhez egyeztetés, 

eszköz megrendelés összeállítása 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Projekt menedzsment 
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Határidő(k) 2018. július, 2019 július, 2020. július 

Tevékenység leírása: Szerződést a következő helyeken szükséges kötni: 

- Helyszín (Ingókő Vendégház)  

- Vegyesbolt (Hideg alapanyagokhoz) 

- Agárd – Napsugár strand 

- Pákozd – Arborétum, Vadaspark 

- Agárd – Sárkányhajózás 

Táborhoz szükséges részletes eszközlista összeállítása 

 

Ütemezés: 2018. július, 2019 június, 2020. június 

 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor meghirdetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

 

Határidő(k) 2018. július, 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: A tábor meghirdetése a dorogi általános és 

középiskolákban történik.  

Ütemezés: 2018. július, 2019. május-június, 2020. május-június, 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. július 15., 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: Névsor összeállítása, férőhelyek száma: 50 fő 

Ütemezés: 2018. júl., 2019. május-június, 2020. május-június, 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szülők tájékoztatása 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. július 25., 2019. július 25., 2020. július 25. 

Tevékenység leírása: A szülők tájékoztatása szülői értekezlet keretein belül 

történik a tábort megelőző héten. Témák: Házirend, 

elérhetőségek, csoport beosztás, kérdések 

Ütemezés: 2018. július, 2019. július, 2020. július 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor bejelentése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. július, 2019. június 15., 2020. június 15. 

Tevékenység leírása: A tábor szervezője a táborozás kezdete előtt köteles 

bejelenteni a tábort. 

A bejelentésről a megyei népegészségügyi 

szakigazgatási szerv, igazolást ad ki a bejelentő 

részére. 

Ütemezés: 2018. július, 2019.június, 2020. június 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, feladatkiosztás 

(felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. július 20., 2019. július, 2020. július 

Tevékenység leírása: A részletes feladat kiosztást a tábor szervezők végzik. 

Ütemezés: 2018. július, 2019. május-július, 2020. május-július 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Ifjúsági önkéntesek bevonása, feladatkiosztás 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 2018. július 20., 2019. július, 2020. július 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntesek bevonása folyamatosan történik, 

a tábor részletes feladat kiosztását a tábor szervezők 

végzik. 

Ütemezés: 2018. július, 2019.március-július, 2020. március-július 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor koordinálása, levezetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Székely Ágnes – Tábor szervező, kapcsolattartó 

Fritz István (Dorog csoportvezető) – Tábor szervező 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) 

 

2018. július 29.- 2018. augusztus 4., 2019. július-

augusztus, 2020. július-augusztus 

Tevékenység leírása: A tábor koordinálása a tábor szervezőjének a feladata, 

hozzá az ifjúsági önkéntes koordinátor alkalomszerűen 

csatlakozik a tábor ideje alatt.  

Ütemezés: 2018. július, 2019. július, 2020. július 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő önkéntesekkel való kapcsolatfelvétel 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Dunaújváros - Dr. Gécziné Nagy 

Zsuzsanna  

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) A kapcsolatfelvétel folyamatos a projekt ideje alatt. 

Tevékenység leírása: A játszóterek meglévő önkéntes állományával való 

folyamatos kapcsolatfelvétellel, havi rendszeres 

látogatásokkal, illetve a játszótéri programokba való 
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bekapcsolódásokkal teremthet kontaktot az ifjúsági 

önkéntes koordinátor. 

Ütemezés: 2018.július- 2020.augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő önkéntesekkel való kapcsolatfelvétel 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Esztergom – Czifráné Hidas Ágnes 

Kapcsolattartó: Novoszádek Gabriella 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) A kapcsolatfelvétel folyamatos a projekt ideje alatt. 

Tevékenység leírása: A játszóterek meglévő önkéntes állományával való 

folyamatos kapcsolatfelvétellel, havi rendszeres 

látogatásokkal, illetve a játszótéri programokba való 

bekapcsolódásokkal teremthet kontaktot az ifjúsági 

önkéntes koordinátor. 

Ütemezés: 2018.július- 2020.augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő önkéntesekkel való kapcsolatfelvétel 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya (Bánhida, Kertváros) - 

Talabéra Andrea 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IfYou Szakmai Team 

Határidő(k) A kapcsolatfelvétel folyamatos a projekt ideje alatt. 

Tevékenység leírása: A játszóterek meglévő önkéntes állományával való 

folyamatos kapcsolatfelvétellel, havi rendszeres 

látogatásokkal, illetve a játszótéri programokba való 

bekapcsolódásokkal teremthet kontaktot az ifjúsági 

önkéntes koordinátor. 

Ütemezés: 2018.július- 2020.augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Húsvét a játszótéren 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Dunaújváros  

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A játszótér vezetője - Dr. Gécziné Nagy Zsuzsanna 

 

Határidő(k) 2019. április, 2020.április 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Nyárindító buli a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Dunaújváros  

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A játszótér vezetője - Dr. Gécziné Nagy Zsuzsanna 

 

Határidő(k) 2018.július 2019. június 2020. június 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Játszótéri születésnap 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Dunaújváros  

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A játszótér vezetője - Dr. Gécziné Nagy Zsuzsanna 

 

Határidő(k) 2018.szeptember, 2019. szeptember 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 
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önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Mikulás ünnepség 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Dunaújváros 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A játszótér vezetője - Dr. Gécziné Nagy Zsuzsanna 

 

Határidő(k) 2018. december, 2019. december 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Farsang a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Esztergom 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője – Czifráné Hidas Ágnes 

 

Határidő(k) 2019. február, 2020. február 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Külső kirándulás 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Esztergom 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője – Czifráné Hidas Ágnes 

 

Határidő(k) 2018. július, 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Nyárindító buli a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Esztergom 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője – Czifráné Hidas Ágnes 

 

Határidő(k) 2018. július, 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Nyárzáró buli a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Esztergom 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője – Czifráné Hidas Ágnes 
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Határidő(k) 2018. szeptember, 2019. szeptember 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Mikulás ünnepség a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Esztergom 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője – Czifráné Hidas Ágnes 

 

Határidő(k) 2018. december, 2019. december 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Farsang a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Kertváros 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2019. február, 2020. február 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 
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Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Húsvét a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Kertváros 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2019. április, 2020. április 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Külső kirándulás  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Kertváros 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2018. aug., 2019. május, 2020. május 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Játszótéri születésnap 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Kertváros 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2018. augusztus, 2019. augusztus, 2020. augusztus 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Mikulás ünnepség a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Kertváros 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2018.december, 2019. december 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Farsang a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Bánhida 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 
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Határidő(k) 2019. február, 2020. február 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Húsvét a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Bánhida 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2019. április, 2020. április 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Nyárindító buli a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Bánhida 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2018.július, 2019. június , 2020. június 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 
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bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Játszótéri születésnap 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Bánhida 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2018. szeptember, 2019. szeptember 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Meglévő program (konkrét) 

Mikulás ünnepség a játszótéren 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Bánhida 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  

A játszótér vezetője - Talabéra Andrea 

 

Határidő(k) 2018.december, 2019. december 

Tevékenység leírása: A játszótéri programokba bekapcsolódik az ifjúsági 

önkéntes koordinátor, melynek célja, a már meglévő 

önkéntesek megismerése, koordinálása, új önkéntesek 

bevonása, kapcsolatépítés a játszótéri munkatársakkal. 

Ütemezés: Évente 1 alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

IÖK által szervezett - Játszótéri programok tervezése, 

ütemezése 

Önkéntes ifjúsági csoport foglalkozás 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Bánhida 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2019. január – 2020. augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor igényeknek 

megfelelően ifjúsági önkéntes csoport foglalkozások 

tart, melyeknek a játszótér ad otthont. Tematikusan 

felépített programok: beszélgetések, játékok, 

kirándulások. 

2018-ban az ifjúsági önkéntes csoportok összeállítása 

történik, ezen közösségek 2019-ben 2 havonta 

találkoznak 1-1 közös beszélgetésre, játékos együttlétre 

illetve valamilyen önkéntes akcióra, a foglalkozások 

száma 2020-ban megduplázódik, ennek okán havi 

rendszerességgel történik. 

A tevékenységek tematikáját minden esetben az IfYou 

projekt szakmai vezetője Hajdú Krisztina hagyja jóvá. 

Ütemezés: 2019-ben 2 havonta 1 alkalom, 2020-ban havonta 1 

alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

IÖK által szervezett - Játszótéri programok tervezése, 

ütemezése 

Önkéntes ifjúsági csoport foglalkozás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Tatabánya Kertváros 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2019. január – 2020. augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor igényeknek 

megfelelően ifjúsági önkéntes csoport foglalkozások 

tart, melyeknek a játszótér ad otthont. Tematikusan 

felépített programok: beszélgetések, játékok, 

kirándulások. 
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2018-ban az ifjúsági önkéntes csoportok összeállítása 

történik, ezen közösségek 2019-ben 2 havonta 

találkoznak 1-1 közös beszélgetésre, játékos együttlétre 

illetve valamilyen önkéntes akcióra, a foglalkozások 

száma 2020-ban megduplázódik, ennek okán havi 

rendszerességgel történik. 

A tevékenységek tematikáját minden esetben az IfYou 

projekt szakmai vezetője Hajdú Krisztina hagyja jóvá. 

Ütemezés: 2019-ben 2 havonta 1 alkalom, 2020-ban havonta 1 

alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

IÖK által szervezett - Játszótéri programok tervezése, 

ütemezése 

Önkéntes ifjúsági csoport foglalkozás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Dunaújváros 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2019. január – 2020. augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor igényeknek 

megfelelően ifjúsági önkéntes csoport foglalkozások 

tart, melyeknek a játszótér ad otthont. Tematikusan 

felépített programok: beszélgetések, játékok, 

kirándulások. 

2018-ban az ifjúsági önkéntes csoportok összeállítása 

történik, ezen közösségek 2019-ben 2 havonta 

találkoznak 1-1 közös beszélgetésre, játékos együttlétre 

illetve valamilyen önkéntes akcióra, a foglalkozások 

száma 2020-ban megduplázódik, ennek okán havi 

rendszerességgel történik. 

A tevékenységek tematikáját minden esetben az IfYou 

projekt szakmai vezetője Hajdú Krisztina hagyja jóvá. 

Ütemezés: 2019-ben 2 havonta 1 alkalom, 2020-ban havonta 1 

alkalom 
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Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

IÖK által szervezett - Játszótéri programok tervezése, 

ütemezése 

Önkéntes ifjúsági csoport foglalkozás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Játszótér, Esztergom 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2019. január – 2020. augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor igényeknek 

megfelelően ifjúsági önkéntes csoport foglalkozások 

tart, melyeknek a játszótér ad otthont. Tematikusan 

felépített programok: beszélgetések, játékok, 

kirándulások. 

2018-ban az ifjúsági önkéntes csoportok összeállítása 

történik, ezen közösségek 2019-ben 2 havonta 

találkoznak 1-1 közös beszélgetésre, játékos együttlétre 

illetve valamilyen önkéntes akcióra, a foglalkozások 

száma 2020-ban megduplázódik, ennek okán havi 

rendszerességgel történik. 

A tevékenységek tematikáját minden esetben az IfYou 

projekt szakmai vezetője Hajdú Krisztina hagyja jóvá. 

Ütemezés: 2019-ben 2 havonta 1 alkalom, 2020-ban havonta 1 

alkalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Mozgó játszótér által biztosított programok 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Szarka Attila Zsoltné (Mozgó játszótér koordinátora) 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ KDR intézményei és csoportjai 

Végrehajtásért felelős személy(ek) KDR Régió  vezetőség 

MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2018. július – 2020.augusztus 

Tevékenység leírása: A mozgó játszótér közreműködésével meg tudunk 

szólítani olyan fiatalokat is, akiket a fix játszóterek 
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programjai  nem érnek el. A busz kiszállásai mindig új 

helyszíneket és új célközönséget generálnak. Cél: a 

játékok biztosítása minden korosztály számára, a játék 

jó alapot ad egy beszélgetés kezdeményezésére, 

melyben lehetőség adódik az MMSZ megismerésére, 

munkásságra és az önkéntesség népszerűsítésére. 

Ütemezés: 2018.júl.- 2020.aug. folyamatos 

Cél, feladat: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Verseny meghirdetése, Jelentkezések kezelése 2019-

ben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

A versenyt szervező egység  

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Nagy Ferenc 

Kovács Mara 

Határidő(k) 2019. május 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az együttműködő 

iskolában és a régióban meghirdeti az országos 

elsősegélynyújtó versenyt. A jelentkezőkről névsort 

készít. A pontos részleteket a verseny szervezőjétől 

Nagy Ferenctől vagy Kovács Marától kapja. Eredmény 

„X” fő nevezése az országos versenyre. 

2019-ben a második együttműködő középiskola a 

Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és 

Általános Iskola, 2500 Esztergom, Mindszenty 

hercegprímás tere 7.  

Kapcsolattartó: Valkó Miklós email: 

valkomiklos@gmail.com 

Ütemezés: 2019. augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Verseny meghirdetése, Jelentkezések kezelése 2020-

ban 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

A versenyt szervező egység  

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Nagy Ferenc 

Kovács Mara 

Határidő(k) 2020. május 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az együttműködő 

iskolában és a régióban meghirdeti az országos 

elsősegélynyújtó versenyt. A jelentkezőkről névsort 

készít. A pontos részleteket a verseny szervezőjétől 

Nagy Ferenctől vagy Kovács Marától kapja. Eredmény 

„X” fő nevezése az országos versenyre. 

2019-ben az együttműködő középiskola a TSZC 

Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán 

Szakközépiskolája, 2800 Tatabánya Cseri u. 35. 

Kapcsolattartó: Labossa Ildikó 

Ütemezés: 2020. augusztus 

Részcél: Sportprogramok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín és időpont biztosítása,  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Sport programok koordinátora 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2018. augusztus, 2019. augusztus, 2020. augusztus 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági koordinátor Tatabányán biztosít helyszínt és 

időpontot sport esemény megvalósítására, egyeztetve 

Kiss Dáviddal a sport programok koordinátorával. 

Cél, hogy a programokon közvetített mintákat és 

megoldásokat a fiatalok a mindennapi életben is 

alkalmazhassák,adaptálhassák.  

A projekt során 3 alkalommal kerül megrendezésre 

egész évet átfogó sportesemény. 
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Ütemezés: 1 sportesemény sorozat/év 

III. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Régió feltérképezése 

Részcél: Fogadóhelyek feltárása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Intézmények és csoportok látogatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ajkai Csoport - Preininger-Horváth Edina 

Balatonalmádi Csoport - Töltési Erzsébet 

Dorogi Csoport - Fritz István 

Esztergomi Csoport - Hidas Ágnes 

Dunaújvárosi Csoport - Mudra József 

Fehérvárcsurgói Csoport - Kissné Lázár Erzsébet 

Felcsúti Csoport - Adamek Irén 

Káptalanfai Csoport - Kovács Hajnalka 

Kisbéri Csoport - Nagyné Blázsovics Anita 

Komáromi Csoport - Horváth István 

Pápai Csoport - Pintér-Papp Eszter 

Pétfürdői Csoport - Boncz Lászlóné 

Sümegi Csoport - Molnár Katalin 

Székesfehérvári Csoport - Tabacsik Mihály 

Tatai Csoport - Bondor Lajos 

Tatabányai Csoport - Talabéra Andrea 

Úrkút-Szentgáli Csoport - Fódi Lászlóné 

Várpalota csoport - Kondrik Gyuláné 

Veszprém csoport - Szegedi Ilona 

Biztos Kezdet Gyerekház - Iszkáz - Preininger-

Horváth Edina 

Biztos Kezdet Gyerekház - Somlószőlős - Preininger-

Horváth Edina 
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Biztos Kezdet Gyerekház - Devecser - Preininger-

Horváth Edina 

Pápai Támogató Szolgálat - Pintér-Papp Eszter 

Veszprémi Támogató Szolgálat - Szegedi Ilona 

Befogadás Háza - Szaller Péter koordinátor 

Vágner Milán intézményvezető 

Székesfehérvári Támogató Szolgálat - Rehova Eszter 

Dunaújvárosi Támogató Szolgálat - dr. Gécziné Nagy 

Zsuzsanna 

Dunaújvárosi Játszótér - dr. Gécziné Nagy Zsuzsanna 

Kisbéri Támogató Szolgálat - Nagyné Blázsovics 

Anta 

Tatabányai Támogató Szolgálat - Mitnyik József 

Tatabányai Játszóterek - Talabéra Andrea 

Tatai Támogató Szolgálat és Idősek Napközi Otthona 

- Kovács Ivetta 

Komáromi Támogató Szolgálat és Fogyatékkal Élők 

Napközi Otthona - Szalai Gabriella 

Gondvisels Háza - Hidas Ágnes 

Ajka Nappali Melegedő és Krízisszálló - Magyar 

Marianna 

Tata Jázmin Utcai Játszókert - Szarka Attila Zsoltné 

Jelenlét Program - Tatabánya - Petróczi Ferenc 

Esthajnal Időskorúak Otthona - Weisz Csabáné 

Zöldfenyő Időskorúak Otthona - Vodicskáné Ráczkövi 

Ildikó 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) A látogatások folyamatosak a projekt időszaka alatt. 
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Tevékenység leírása: A projekt kezdetén az ifjúsági önkéntes koordinátor 

feltérképezi a saját régióját, ennek okán személyes 

látogatásokat tesz a csoportoknál és intézményeknél. A 

személyes találkozás során betekintést nyerhet a 

munkafolyamatokba, erősségekbe és gyengeségekbe, 

infrastruktúrába, fogadókészségbe. Ezt követően 

személyesen, alkalomszerű intézményi és csoport 

látogatások történnek, valamint e-mailen és telefonon 

folyamatos a kapcsolattartás. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor részt vesz a csoportok és intézmények 

jelentősebb eseményein, akcióin, melyekre ifjúsági 

önkénteseket várnak és foglalkoztatnak. 

 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Részcél: Régió vezetőséggel egyeztetés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Folyamatos kapcsolattartás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ KDR Régió Központ: 

Bondor Lajos  

Pataki Gergely 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) A kapcsolattartás folyamatosak a projekt időszaka alatt. 

Tevékenység leírása: A kapcsolattartás heti rendszerességgel személyesen, 

telefonon vagy e-mailen történik, szükség esetén 

gyakrabban. Az ifjúsági koordinátor tájékoztatja a régió 

vezetőséget a projekt aktuális állásáról, elmúlt 

időszakról, megbeszélik a következő célokat és annak 

megvalósításának menetét. 

 

Ütemezés: Hetente legalább 1 alkalommal 
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Cél, feladat: Csoportok, mint fogadóhelyek 

Részcél: Értékelés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Értékelő sablon kitöltése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő ásMáltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ajkai csoport, Balatonalmádi csoport, Dorogi csoport, 

Dunaújváros csoport, Esztergom csoport, 

Fehérvárcsurgó csoport, Felcsút csoport, Káptalanfa 

csoport, Kisbér csoport, Komárom csoport, Pápa 

csoport, Pétfüedő csoport, Sümeg csoport, 

Székesfehérvár csoport, Tata csoport, Tatabánya 

csoport, Úrkút-Szentgáli csoport, Várpalota csoport és 

Veszprém csoport. 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) 2018.szeptember 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a személyes találkozót 

követően egy értékelő sablont tölt ki, melynek 

szempont rendszerét az MMSZ IFYOU szakmai Team 

közösen állítja össze Hajdú Krisztina vezetésével. 

Az értékelő sablon egy emlékeztetőül szolgál az adott 

látogatáson szerzett információkról és aktuális 

állapotokról, a sablont minden látogatás után frissíteni 

kell. 

 

Ütemezés: 2018. július-szeptember 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A régió csoportjainak nyilvántartása, aktuális státusz 

(fogad, nincs infrmáció, nem fogad) frissítése közösen 

megosztott táblázatban 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ajkai csoport, Balatonalmádi csoport, Dorogi csoport, 

Dunaújváros csoport, Esztergom csoport, 

Fehérvárcsurgó csoport, Felcsút csoport, Káptalanfa 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

145 
 

csoport, Kisbér csoport, Komárom csoport, Pápa 

csoport, Pétfürdő csoport, Sümeg csoport, 

Székesfehérvár csoport, Tata csoport, Tatabánya 

csoport, Úrkút-Szentgáli csoport, Várpalota csoport és 

Veszprém csoport. 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egy közös drive 

felületre feltöltött Excel táblázatban tartja nyilván a 

régió csoportjait és azok fogadóképességének státuszát 

(fogad, nincs információ, nem fogad). Új információ 

birtokában aktualizálja a táblázatot. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Részcél: Aktív csoport, kulcsemberek meghívása a régiós önkéntes műhelybe 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Önkéntes műhely megszervezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Fogadóképes csoportok küldöttei 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Regionális ügyvezető – Pataki Gergely 

IfYou projekt szakmai vezető – Hajdú Krisztina 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) 2018.szeptember, 2019.március, 2019.szeptember, 

2020.március 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a regionális 

ügyvezetővel és az IfYou projekt szakmai 

vezetőjével kijelöli a műhely időpontját és 

helyszínét. Ezt követően az csoportok küldöttei (akik 

fogadnak ifjúsági önkénteseket) meghívást kapnak a 

megbeszélésre.  

Az önkéntes műhely célja brainstorming a régió adta 
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lehetőségekről (programok, képzések), jó 

gyakorlatok megosztása, a minden napi nehézségek 

és azok megoldásainak feltárása valamint 

csapatépítésre is nyílik lehetőség a műhely keretein 

belül. 

Ütemezés: Évente 2 alkalommal 

Cél, feladat: Intézmények, mint fogadóhelyek 

Részcél: Értékelés 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Értékelő sablon kitöltése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

- Biztos Kezdet Gyerekházak - Iszkáz, 

Somlószőlős, Devecser 

- Játszóterek - Esztergom, Dunaújváros, 

Tatabánya, Tata 

- Támogató Szolgálat - Tatabánya, Kisbér, 

Esztergom, Veszprém, Székesfehérvár, Tata, Pápa, 

Dunaújváros, Komárom 

- Befogadás Háza - Veszprém  

- Gondviselés Háza - Esztergom 

- Időskorúak Otthona - Pilismarót, Esztergom 

- Jelenlét program - Tatabánya, Esztergom, 

Veszprém 

- Idősek Napközi Otthona – Tata 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) 2018.szeptember 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a személyes 

találkozót követően egy értékelő sablont tölt ki, 

melynek szempont rendszerét az MMSZ IFYOU 

szakmai Team közösen állítja össze Hajdú Krisztina 

vezetésével. 

Az értékelő sablon egy emlékeztetőül szolgál az adott 
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látogatáson szerzett információkról és aktuális 

állapotokról, a sablont minden látogatás után frissíteni 

kell. 

Ütemezés: 2018. július – 2018. szeptember 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

A régió fogadó intézményeinek számontartása, aktuális 

státusz (fogad, nincs infó, nem fogad) frissítése 

közösen megosztott táblázatban 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

- Biztos Kezdet Gyerekházak - Iszkáz, 

Somlószőlős, Devecser 

- Játszóterek - Esztergom, Dunaújváros, 

Tatabánya, Tata 

- Támogató Szolgálat - Tatabánya, Kisbér, 

Esztergom, Veszprém, Székesfehérvár, Tata, Pápa, 

Dunaújváros, Komárom 

- Befogadás Háza - Veszprém  

- Gondviselés Háza - Esztergom 

- Időskorúak Otthona - Pilismarót, Esztergom 

- Jelenlét program - Tatabánya, Esztergom, 

Veszprém 

- Idősek Napközi Otthona – Tata 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egy közös drive 

felületre feltöltött Excel táblázatban tartja nyilván a 

régió intézményei és azok fogadóképességének 

státuszát (fogad, nincs információ, nem fogad). Új 

információ birtokában aktualizálja a táblázatot. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Részcél: Aktív csoport, kulcsemberek meghívása a régiós önkéntes műhelybe 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Önkéntes műhely megszervezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben Fogadóképes  intézmény munkatársai 
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résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Regionális ügyvezető – Pataki Gergely 

IfYou projekt szakmai vezető – Hajdú Krisztina 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) 2018.szeptember, 2019.március, 2019.szeptember, 

2020.március 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a regionális 

ügyvezetővel és az IfYou projekt szakmai 

vezetőjével kijelöli a műhely időpontját és 

helyszínét. Ezt követően az intézmények 

munkatársai (akik fogadnak ifjúsági önkénteseket) 

meghívást kapnak a megbeszélésre.  

Az önkéntes műhely célja brainstorming a régió adta 

lehetőségekről (programok, képzések), jó 

gyakorlatok megosztása, a minden napi nehézségek 

és azok megoldásainak feltárása valamint 

csapatépítésre is nyílik lehetőség a műhely keretein 

belül. 

Ütemezés: Évente 2 alkalommal 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Kapcsolat felvétel a potenciális települések 

középiskoláival 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Régió vezetőség (Bondor Lajos, Pataki Gergely) 

IfYou projekt szakmai vezető (Hajdú Krisztina) 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) Folyamatos 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a potenciális 
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középiskola vezetőjét felkeresi, tájékoztatja a képzés 

sorozat lehetőségeiről. Előzetes tervek szerint, a 

Közép-dunántúli régióban Balatonalmádi, 

Balatonfűzfő, Kisbér, Tata, Tatabánya, Pápa, 

Esztergom, Komárom, Dunaújváros települések 

középiskoláit keresi fel a koordinátor. 

Ütemezés: 2018. szeptember – 2020.augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Időpont egyeztetés 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) - 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a fogadó 

középiskola kapcsolattartójával egyezteti a 

foglalkozás időpontját. 

Ütemezés: 2018. szeptember – 2020.augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Foglalkozás megtartása: Önkéntesség alapjai 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) - 

Tevékenység leírása: Az MMSZ IFYOU szakmai Team által közösen 

elkészített „Önkéntesség alapjai” foglalkozás 

tematikáját használja a koordinátor, a szakmai vezető, 

Hajdú Krisztina jóváhagyásával.  

Az erre szánt idő 1x 45 perc vagy 2x45 perc, 

iskolával való egyeztetéstől függően. 
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Első alkalommal a cél bemutatni az MMSZ-t, annak 

munkásságát és népszerűsíteni a szervezetnél 

végezhető önkéntes tevékenységeket. 

A foglalkozás végén lehetőség nyílik feliratkozni az 

IÖK-nél, amennyiben felkeltette az előadás az 

érdeklődésüket és a továbbiakban is szívesen 

vennének részt hasonló alkalmakon. 

 

Ütemezés: 2018. szeptember – 2020.augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Közösségi felület létrehozása (facebook) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) Foglalkozás megtartását követő 1 héten belül 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor létrehoz egy közös 

zárt csoportot, az adott középiskola azon diákjainak, 

akik a foglalkozás végeztével önkéntesnek 

jelentkeztek az MMSZ Egyesülethez. Így könnyedén 

és modern eszközökkel történik a kapcsolat 

fenntartás. Továbbá, ha az adott településen Máltai 

rendezvény, program, akció van kilátásban, első 

körben értesülnek az ott végezhető önkéntes 

lehetőségekről. 

Ütemezés: 2018. szeptember – 2020.augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

További alkalmak - A kialakult közösség tovább 

kísérése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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Határidő(k) - 

Tevékenység leírása: A kialakult közösségeknek az ifjúsági önkéntes 

koordinátor további csoport alkalmakat generál, ha 

van az adott településen Máltai játszótér oda jelöli ki a 

foglalkozások helyszínét. 

Tematikusan felépített programok: beszélgetések, 

játékok, kirándulások. 

2018-ban az ifjúsági önkéntes csoportok összeállítása 

történik, ezen közösségek 2019-ben 2 havonta 

találkoznak 1-1 közös beszélgetésre, játékos 

együttlétre illetve valamilyen önkéntes akcióra, a 

foglalkozások száma 2020-ban megduplázódik, ennek 

okán havi rendszerességgel történik. 

A tevékenységek tematikáját minden esetben az IfYou 

projekt szakmai vezetője Hajdú Krisztina hagyja jóvá. 

Cél: Aktívan tartani a kialakult közösség érdeklődését 

és lelkesedését. 

Ütemezés: 2019-ben 2 havonta, 2020-ban havonta 1 alkalommal 

Részcél: Önkéntes Központ, mint tájékoztató felület 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Régiós ifjúsági önkéntesek fogadása, kísérése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Játszótér Tatabánya, Bánhida 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: A hálózatosodás kiépítése céljából országos és 

regionális ifjúsági központok létrehozása a cél, 

melyek összefogják mind a középiskolákban, mind a 

terepen folyó közösségi szervezést és ifjúsági 

közösségi munkát.  
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A Közép-dunántúli régióban az ifjúsági központ 

otthonát a tatabányai, Bánhidai Máltai játszótér adja. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Részcél: Önkéntes Központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Értékes önkéntes feladatokat adó, hatékony és 

biztonságos ifjúsági fogadóhelyek kialakításának 

segítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Játszótér Tatabánya, Bánhida 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: Értékes önkéntes feladatokat adó, hatékony és 

biztonságos ifjúsági fogadóhelyek felkeresése. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

A régió ifjúsági önkénteseket fogadó helyeinek 

feltérképezése, együttműködések kiépítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Játszótér Tatabánya, Bánhida 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: A ifjúsági önkéntes koordinátor feltérképezi a 

régióban lévő önkéntes fogadóhelyeket. 

Kezdeményezi az együttműködést és felajánlja a 

minőségbiztosítási folyamatban való részvétel 

lehetőségét. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Helyi és régiós ifjúsági önkéntes programok tervezése, 

megvalósítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Játszótér Tatabánya, Bánhida 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor igényeknek 

megfelelően ifjúsági önkéntes csoport foglalkozásokat 

tart.  

Tematikusan felépített programok: beszélgetések, 

játékok, kirándulások, szezonnak megfelelő akciók. 

A tevékenységek tematikáját minden esetben az IfYou 

projekt szakmai vezetője Hajdú Krisztina hagyja jóvá. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

A régiós ifjúsági önkéntes központok, mint közösségi 

terek 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Játszótér Tatabánya, Bánhida 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: A hálózatosodás kiépítése céljából országos és 

regionális ifjúsági központok létrehozása a cél, melyek 

összefogják mind a középiskolákban, mind a terepen 

folyó közösségi szervezést és ifjúsági közösségi 

munkát.  

A Közép-dunántúli régióban az ifjúsági központ 

otthonát a tatabányai, Bánhidai Máltai játszótér adja. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 
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Észak-Magyarországi Régió 
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-Magyarországi Régiója, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Heves és Nógrád megyében működik. Régióvezetője Dr. Kis Imre (aki egyben a 

Tokaji csoport vezetője is) ügyvezetője Csehely Tamás. 2017. évben 16 önkéntes csoport és 

17 intézmény működött a folyamatban lévő egyéb programokkal kiegészülve (pl. Avasi 

megújulás program, Vasgyári város rehabilitációs program, Gyerekesély program).  

 

I. Beszámoló az ÉMR csoportjairól  

 

Megszűnt és megújulás előtt álló csoportok 

 

 A 2016-ban az Edelényi Csoportban nem volt eredményes a tisztújítás. Idő közben a 

csoportvezetővel egyeztetések történtek a megújulás és új tagok felvételének lehetőségéről, 

valamint a Szikszói Csoporthoz fíliaként való csatlakozásról egyaránt. A máltai munkatársak 

több alkalommal kezdeményezték a fiatal önkéntesek fogadásához szükséges lehetőségek 

megragadását (kapcsolatfelvételt a helyi középiskolával, együttműködést a régióközponttal, 

vagy a Gyerekesély Program munkatársaival közös, az ifjúságot is megszólító programok 

szervezésére), azonban ez nem járt sikerrel. A csoportvezető utód nélküli lemondása után az 

önkormányzat is visszakérte a csoport számára átadott ingatlant. Bár Edelényben így a máltai 

csoport befejezte tevékenységét, a Gyerekesély Programban dolgozó munkatársaink mégis 

jelen vannak az Edelényi járásban, így máltai munkánk, valamint a lakosság felé történő 

adományozás továbbra is folytatódni fog.  

Két további csoportunk esetében a vezető egy éves megbízást kapott (Salgótarján és 

Gyöngyös). Salgótarjánban új tagok felvétele van folyamatban a csoportban a megújulás és 

megerősödés reményében, és előre láthatóan 2018-ban eredményes választást tudnak majd 

tartani a csoportvezető személyére vonatkozóan. Az ehhez a csoporthoz tartozó tagjelöltek 

már hosszabb ideje aktívan vesznek részt a máltai munkában. További ígéretes tényező a 

Salgótarjáni Csoporttal kapcsolatban az új lelki vezető személye, aki alig 30 éves, és 

elkötelezett az ifjúsági munka mellett. Önkéntesek, főleg fiatalok és középiskolások 

tekintetében az ő szerepe is kulcsfontosságú lesz.  
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Gyöngyösön a korábbi csoportvezető nem kívánta tovább folytatni a csoport vezetését 

előrehaladott kora miatt, azonban ott új jelölt nem volt a vezetői feladatok ellátására. Jelenleg 

ezzel kapcsolatos egyeztetések folynak, és reményeink szerint 2018-ban sikerül rendezni a 

csoport helyzetét. Ettől függetlenül természetesen mindkét városban (Salgótarján, Gyöngyös) 

önkénteseink nyitva tartási idejükben a rászorulók rendelkezésére állnak adományaikkal és 

egyéb jellegű segítő munkájukkal. 

Abasári Csoport 

Az Abasári Csoport vezetője Fülöp Bertalanné; a csoport saját raktárral nem rendelkezik, így 

alapvető tevékenységét a településen nem az adományok raktározása és kiosztása jelenti, bár 

lakossági felajánlásokból ilyen jellegű tevékenységet is végeznek. Évről évre aktívak a helyi 

lakosság körében végzett segítő munkában, melynek az adományozás mellett része az idősek 

és betegek látogatása, gondozása, vércukor- és vérnyomásmérés stb. Munkájuk során szoros 

kapcsolatban vannak a helyi civil szervezetekkel, az önkormányzattal, a plébániával és az 

idősek otthonával (a csoportvezető korábban az idősek otthonában dolgozott).  A csoport 

rendszeres éves programja a „Legyen mindenkinek meleg étel az asztalán Karácsonykor” 

elnevezésű ételosztás, mely részeként idős, hajléktalan, rászoruló, nagycsaládos, hátrányos 

helyzetű személyeket vendégelnek meg egy meleg ebéddel, élelmiszercsomaggal. 2017-ben 

75 fő rászorulót sikerült a csoportnak vendégül látnia. A nyári időszakban pedig az Abasáron 

megrendezésre kerülő települési szintű programokba kapcsolódnak be különböző módokon 

(pl. látogatók élelmezése, palacsinta-sütés, gyerekprogramok szervezése). Főként az ilyen 

nyári programok esetében van lehetőség önkéntesek bevonására is, akiket a csoport nyitottan 

tud fogadni. Azonban – mivel kistelepülésről van szó – viszonylag korlátozott azon fiatalok 

száma, akik aktívan be tudnak kapcsolódni a programokba.  

Balassagyarmati Csoport  

A Balassagyarmati Csoport vezetője Lotharidesz Tiborné. A csoport egy nem megfelelő 

raktárral (garázs) rendelkezik a településen, de jelenleg is egyeztetések folynak a 

városvezetéssel annak érdekében, hogy méltóbb helyen tudja munkáját végezni a csoport.  

Általánosságban a csoport heti egyszeri nyitvatartási időben évi kb. 350 alkalommal tud a 

rászorulóknak segíteni ruhaneműkkel, élelmiszerrel, használati tárgyakkal és műszaki 

berendezésekkel. Az adományozás mellett lelki programokban is aktív a csoport, részt vettek 

lelkigyakorlaton, a csíksomlyói zarándoklaton, a Segítő Szűz Körmeneten egészségügyi 

szolgálatot láttak el, a Szalézi Táborban pedig rászoruló gyerekeket táboroztattak. Az Adni 
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öröm! akcióban 1070 kg élelmiszert gyűjtöttek össze, melyet rászoruló családok között 

osztottak szét, valamint a DM-től kapott tisztasági csomagokat is kiosztották. A csoport 

fontos szolgálata az elítéltek látogatása, megajándékozása, a velük folytatott segítő 

beszélgetések végzése, melyek elősegíthetik társadalmi re-integrációjukat.  

Egri Csoport 

Az Egri Csoport vezetője Kékesi Györgyné, aki nyugdíjas évei előtt pedagógusként és 

iskolaigazgatóként dolgozott. Rajta kívül a csoportban több jelenlegi vagy volt pedagógus is 

dolgozik, ezért különösen érzékenyek arra, hogy fiatalokkal foglalkozzanak (napközi tábor, 

korrepetálás stb.). A helyzetet az nehezíti meg, hogy egy kis méretű raktárral rendelkeznek, 

mely az adományok tárolásán és kiosztásán kívül más tevékenységek végzésére nem 

alkalmas. A régióközpont segítségével folynak itt is egyeztetések a városvezetéssel arról, 

hogy másik ingatlant kaphasson a csoportunk, ahol nem csak az adományozásra, hanem 

egyéb gyerekprogramok szervezésére is lehetőségük nyílna. Az Egri Csoport összesen 540 

órán át volt nyitva az elmúlt évben (szerdánként 9-12 óra, 45 héten keresztül) a rászorulók 

számára, mely időszak alatt alkalmanként 9-28 fő rászoruló kereste meg a csoportot 

adományok miatt. Karácsony előtt a csoport 319 élelmiszercsomagot osztott ki, ezzel is 

tartalmasabbá téve a rászoruló családok ünnepét. Szintén karácsony előtt 150 adag melegételt 

is kiosztottak helyi rászorulók között (gulyás, tea, kenyér, almás pite). A csoport üzletekkel is 

együttműködött (C&A, DM), mely által gyermekotthont és rászoruló családokat is sikerült 

támogatniuk ruhaneműkkel és tisztálkodási szerekkel.. Mivel a csoport pedagógus tagjai jól 

ismertek a diákok és felnőttek körében is, ezért könnyen tudnak fiatal önkénteseket toborozni 

egyes programjaikhoz. Az iskolákkal ápolt jó kapcsolatok pedig gördülékennyé teszik az 

iskolai közösségi szolgálat együttes lebonyolítását.   

Gyöngyösi Csoport 

Bár a csoport jelenleg új vezetőjét keresi, ennek ellenére máltai munkájukat továbbra is 

lelkesen végzik. A lakosság részére adományosztást tartanak, ill. kapcsolatban állnak a helyi 

intézményekkel és egyéb szervezetekkel egyaránt. Az adományozás és szociális segítés 

mellett komoly lelki tevékenységeket is végeznek, hiszen szervezőként és lebonyolítóként 

vannak jelen a hitéleti eseményeken (elsőáldozás, búcsúk, zarándoklatok). A csoport korábbi 

vezetője és tagjainak egy része is a Kolping családhoz és a Lion’s Klubhoz állt közel. Az új 

vezető választásával remélhetőleg olyan önkéntes réteg tud majd kialakulni a csoportban, 
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amely könnyebben befogad más lelkes jelentkezőket is, akik a máltai munkát szeretnék 

végezni.  

Hatvani Csoport 

Hatvanban a csoport vezetője Tóth Zsolt Ágoston, aki a máltai csoportvezetők fiatalabb 

generációjához tartozik. Bár csökkentek a felajánlott lakossági adományok, a csoport 1991 óta 

igyekszik a helyi rászoruló lakosság rendelkezésére állni. A csoport ellátási területén mintegy 

45000 ember él, akiknek jelentős része hátrányos helyzetű, munkanélküli. Az ő támogatásuk 

mellett az önkéntesek különféle intézmények munkáját is segítik adományaikkal, akik részére 

külön gyűjtést szerveznek. A csoportot a helyi lakosság jól ismeri, munkájukat, adományozási 

lehetőségeket a médiumokon keresztül is hirdetik. Rendszeresen fogadnak önkéntes diákokat 

is az iskolai közösségi szolgálat keretében. A csoport legnagyobb szüksége egy megfelelő 

raktár és iroda megtalálása lenne a jelenlegi helyett – ezzel kapcsolatban egyeztetések folynak 

a helyi önkormányzattal.  

Hevesi Csoport  

A csoport a ruhaneműk adományozása mellett a téli hónapokban tüzelővel is tudott támogatni 

rászoruló családokat, valamint élelmiszert biztosított számukra. A városi civil napon részt 

véve teszik ismertebbé a Máltai Szeretetszolgálat küldetését és tevékenységét. Idén is 

megszervezték a hagyományos Szertelen Szerda programsorozatot, mely keretében alternatív 

nyári programokat biztosítanak rászoruló gyerekeknek. A rászorulók fizikai szükségletei 

mellett a lelkieket is fontosnak tartják, ezért egy máltai testvér rendszeresen imaórát tart egy 

helyi idősotthonban. A csoportvezető az év folyamán lemondott vezetői feladatairól, mivel 

Hevesről Gödöllőre költöztek. A csoport új vezetője Balázs Ferencné, aki eddig is a csoport 

tagjaként tevékenykedett. Jelenleg időre van szüksége ahhoz, hogy hozzászokjon a máltai 

munka aktívabb végzéséhez. És további érzékenyítésre is szüksége van annak érdekében, 

hogy nyitottabbá váljon a rászorulók irányába, és olyan tevékenységeket is készséggel – és 

természetesen régiós segítséggel – végezzen el, amelyek nem a klasszikus adományozáshoz 

kapcsolódnak (pl. gyerekprogramok, sportversenyek, strandolás, stb.).   

Kazincbarcikai Csoport  

A csoport vezetője Kazincbarcikán Budai Istvánné. Önkéntesei Kazincbarcika mellett számos 

hátrányos helyzetű kistelepülés (pl. Zádorfalva, Sajókaza, Jákfalva stb.) rászorulóit is ellátják 

a rendelkezésükre álló adományokkal. A csoport évente két alkalommal tart nyílt napot, 
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amikor olyan rászorulókat is el tudnak érni, akik év közben egyébként nem keresik fel 

önkénteseinket. Ezen a nyílt napon ruhaneműket és élelmiszert is kapnak a csoportot 

meglátogató adománykérők. Önkéntesei a lelki feltöltekezés érdekében szentkúti 

zarándoklaton is részt vettek, mely segítségükre volt abban, hogy a rászorulókért végzett 

munkájukat továbbra is magas színvonalon és elköteleződéssel végezhessék. A csoport tagjai 

jó kapcsolatot ápolnak a középiskolákkal is, akik szívesen járnak önkéntes munkát végezni a 

csoporthoz. A régióban az egyik legbefogadóbb csoport a kazincbarcikai, ahol a diákokat 

mindig szívesen látják és foglalkoztatják.   

Mátravidéki Csoport 

A csoport vezetője Kovács Győző, aki egyben a helyi máltai intézmény (idősgondozás) 

vezetője is. A lakossági felajánlások gyűjtésével és kiosztásával foglalkozik a csoportunk, 

mellette pedig a gondozottak kórházi látogatását végzi. Az év folyamán a tarnabodi 

bontóüzem részére szerveztek elektronikai hulladék-gyűjtést, mely során egy teherautónyi 

mennyiséget sikerült felajánlani. A csoport nyolc fővel vett részt a csíksomlyói zarándoklaton, 

szentmisét szerveztek, ill. helyi óvodás és iskolás gyerekeket támogattak játékokkal. A 

csoporthoz önkéntesek ritkán csatlakoznak és a munkájukban ritkán vesznek részt. Fontos 

lenne, hogy a csoport érzékenyebbé váljon az új önkéntesek bevonásában és a velük való 

együttműködésben. 

Mezőkövesdi Csoport 

A csoport vezetője Balogh Csaba. Önkéntesei a Gondviselés Házának munkatársaival 

együttműködve végzik az adományok fogadását és kiosztását. Nagyböjt idején gyűjtést 

szerveztek, melyből 50 élelmiszercsomagot sikerült Húsvét előtt kiosztaniuk rászoruló 

családoknak. A csoport vezetője egy mozgássérülttel együtt vett részt 2017-ben a lourdes-i 

zarándoklaton. A DM-nek köszönhetően több rászoruló családhoz is tudtak önkénteseink 

tisztasági csomagot eljuttatni. A csoport összesen 4,2 tonna élelmiszert gyűjtött az Adni öröm! 

akcióban. A csoport és a helyi intézmény is jó kapcsolatban van a mezőkövesdi 

középiskolákkal, ennek eredményeként az Adni öröm akcióba több mint 100 diákot sikerült 

bevonniuk. Mivel a csoportvezetőnek és intézményvezetőnek is jó kapcsolata van az iskolák 

vezetőivel, ezért könnyen tudnak vállalkozó szellemű diákokat toborozni programjaikhoz. 

Ezen túlmenően pedig egy HKA-s pályázat keretében az intézményvezetők érzékenyítő 

osztályfőnöki órákat tartanak középiskolásoknak a hajléktalanság témájában, így ez is 

megalapozza a jó kapcsolatot.   
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Miskolci Csoport 

A csoport vezetője Brahó Zsuzsanna, aki egyben a miskolci Ápolási Otthon vezetője, 

valamint az Észak-Magyarországi Régió régióvezető-helyettese is. Önkéntesei heti három nap 

végeznek ruhaosztást, melyet lehetőség szerint élelmiszerosztással is kiegészítenek. Ezen 

kívül szombatonként betegeket látogatnak az Ápolási Otthonban és az Idősek Otthonában, és 

szentmisére invitálják őket, mely az intézmény kápolnájában kerül megrendezésre. A csoport 

havi rendszerességgel szolgáltat szentmisét a Máltai Szeretetszolgálatért. A csoport egyik 

tagja minden hétfő reggel a kápolnában áhítatot tart, melyen önkéntesek és munkatársak 

egyaránt részt vesznek. A csoport az intézménnyel együttműködve végzi továbbra is sérült 

gyerekek iskolába és óvodába szállítását két mikrobusszal, valamint szervezi meg a máltai 

majálist, melyen idősek és fiatalok egyaránt jól érezhetik magukat és felhőtlenül 

kikapcsolódhatnak. Erre a rendezvényre sikerül további önkénteseket is meghívni a 

programok szervezése és lebonyolítása érdekében.   

Salgótarjáni Csoport 

A Salgótarjáni Csoport vezetője Földi Nóra. Önkéntesei aktívan munkálkodnak a csoport 

megújulásán, miközben ruhaneműket, élelmiszert és egyéb használati tárgyakat osztanak a 

rászoruló lakosságnak Salgótarjánban és a környező településeken. Az Adni öröm! akcióban 

3150 kg élelmiszert gyűjtöttek, mely munkába az egyik helyi gimnázium diákjai is aktívan 

bekapcsolódtak. Az év folyamán átvételre került egy idősek otthona Salgótarjánban, a csoport 

pedig igyekszik velük a megfelelő kapcsolatot kiépíteni.  

Sátoraljaújhelyi Csoport 

A Sátoraljaújhelyi Csoport a helyi máltai intézménnyel szorosan együttműködve végzi a 

rászorulók között az adományok kiosztását, valamint a lakossági felajánlások fogadását. A 

csoport és az intézmény együttesen kapcsolódott be az Élelmiszerbankkal való 

együttműködés által a rendszeres élelmiszerosztásba. A csoport vezetője Dr. Nagy-Bozsoky 

József, aki idős kora és meggyengült egészségi állapota miatt már kevésbé aktívan vesz részt 

a máltai munkában. A csoportnak arra lenne szüksége, hogy nyitottabbá és befogadóbbá 

váljon. Ígéretes azonban az, hogy a helyi intézményből többen is beléptek már a máltai 

csoportba, így az átlagéletkor is csökkent, valamint a csoport is olyan tagokkal gyarapodott, 

akik megfelelő máltai szemléletmóddal, hatékonyan és lendületesen tudják a munkát végezni 

és az önkénteseket is fogadni.  
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Szikszói Csoport 

A csoport vezetője Suhajda József, aki példás frissességgel és nyitottsággal vezeti a csoportot. 

A csoport 2017-ben ruhaneműk és használati tárgyak mellett élelmiszert, almát is osztott, 

valamint bekapcsolódott az Élelmiszerbank által átvett pékáru lakossági kiosztásába. Ennek 

keretében kéthetente hétfőnként 300-350 kg pékárut juttatnak el önkénteseink helyi rászoruló 

lakosokhoz. A csoport rendszeres programja a nyári két turnusban megrendezésre kerülő 

hittanos napközi tábor, melyen idén összesen 64 gyermek vett részt. Jó kapcsolatot ápolnak a 

helyi katolikus gimnáziummal, ahonnan rendszeresen érkeznek fiatalok az iskolai közösségi 

szolgálat keretében történő munkavégzésre. A csoport a további civil szervezetekkel is jó 

kapcsolatot ápol. A régi egyik legjobban működő csoportja.  

Tállyai Csoport 

A csoport önkéntesei – saját bevallásuk szerint – adományok gyűjtésével és kiosztásával 

foglalkoztak, valamint az év folyamán egy alkalommal szerveztek szabadtéri máltai 

programot, mely során a helyi rászorulókat vendégelték meg egy tál meleg étellel. A 

tényleges helyzetet ismerve azonban azt látjuk, hogy a csoport vezetője életkora és egyéb 

elfoglaltságai (házi orvos) miatt kevéssé végzi a máltai munkát, ruhaadományok osztása sem 

működik, a régióközponttal egyáltalán nem működik együtt, és fiatal önkénteseket sem tud 

fogadni. 

Tiszanánai Csoport 

A csoport vezetője Orbánné Fülepi Ágnes, aki a helyi önkormányzatnál dolgozik, így a helyi 

programokkal kapcsolatban jóltájékozott. Önkéntesei heti két alkalommal elérhetők a 

rászorulók számára, és a ruhaneműk mellett számos más adománnyal is igyekeznek 

segítségükre lenni. 193 család részére tudtak vetőmagot biztosítani, az év folyamán három 

alkalommal osztottak tartós élelmiszert, szorosan együttműködnek az Élelmiszerbankkal, 

gyógyászati segédeszközöket biztosítanak rászorulók részére (járókeret, mankó, betegágy, 

szoba wc stb.). Adományaikkal pedig halmozottan hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult és egyéb nehéz sorsú családokon, munkanélkülieken, betegeken, 

egyedül élő idős emberen tudnak segíteni. A csoport 2017-ben ünnepelte fennállásának 

tizedik évfordulóját – máltai szentmisével és ünnepséggel emlékeztek meg e jeles eseményről. 

A régió egyik legaktívabb csoportja. 
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Tokaji Csoport 

A csoport vezetője Dr. Kis Imre, aki egyben az Észak-Magyarországi Régió vezetője is. Az 

önkéntesek a Tokaji Csoportban havi 120 óra munkát végeznek a rászorulók érdekében. 

Munkájukat a helyi középiskolákból érkező diákok is segítik az iskolai közösségi szolgálat 

keretében. Karácsony előtt a csoport 130 családot, a nagyböjti gyűjtés eredményeként Húsvét 

előtt pedig 40 családot tudott élelmiszercsomaggal támogatniuk. Két önkéntes végez 

rendszeres idős- és beteglátogatást, vérnyomásmérést, valamint receptek felíratásával segítik 

az ágyhoz kötött betegeket. Rendszeresen tartanak bibliaórákat és máltai misét. A csoport jó 

kapcsolatot ápol a helyi iskolákkal, több fiatalt is sikerült bevonniuk időnként a különböző 

máltai programjaik és táborok lebonyolítására.  

 

II. Beszámoló az ÉMR intézményeiről  

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Miskolc 

A régióközpontban található Gondviselés Háza (3535 Miskolc, Árpád u 126.) Kocsenga 

Anton intézményvezető irányításával működik. 50 fő hajléktalan személynek ad átmeneti 

szállást, krízisidőszakban pedig +15 fővel bővíthető. Utcai szolgálatot is működtetnek, 

melynek keretén belül a kollégák az utcán fekvő, kallódó hajléktalanokat szólítják meg. 

Krízisautójuk működésének hatásköre B.A.Z. megye. A népkonyháján napi 150 adag meleg 

étel kerül kiosztásra a rászorulók számára. Diszpécser szolgálat várja a bejelentéseket a 

hajléktalanokról. Évi 1000 ilyen hívás szokott érkezni. A Gondviselés házában, működik a 

támogató szolgálat, akik mozgássérült rászorulók szállításával foglalkoznak.. 

Máltai Szeretetszolgálat Idősek Otthona 

Miskolcon a Köln u. 2. szám alatt, a Csilla von Boeselager Ház tetőterében működik a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Idősek Otthona, melynek vezetője Szabó Rózsa. A 

viszonylag kis létszámú intézmény 25 lakó elhelyezését teszi lehetővé, azonban ennek 

többszörösére lenne igény a várólistán lévő jelentkezők száma alapján. Az intézmény 

időskorúak ápolására és gondozására jött létre, melyben mentálhigiénés munkatárs és 

szakápolók állnak a gondozottak rendelkezésére. A szokásos ellátási feladatok mellett az 

idősek hétköznapjait az egyházi és nemzeti ünnepek körforgása határozza meg. Amellett 

ugyanis, hogy megemlékeznek a lakók név- és születésnapjáról, különböző rendezvényeket és 
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foglalkozásokat szerveznek az egyéb jeles napok alkalmából is. Ezeken az alkalmakon 

rendszeresen vesznek részt meghívott művészek (pl. klarinétművész), óvodások és iskolások, 

valamint egyéb önkéntesek (pl. karácsonyi koncert stb.).  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ápolási Otthon 

Szintén a Csilla von Boeselager Házban működik az Ápolási Otthon, melynek vezetője Brahó 

Zsuzsanna, aki egyben a Miskolci Csoport vezetője is. Az intézményben három osztályon – 

melyeket osztályvezető főnővér vezet – összesen 70 krónikus beteget ápolnak. A 70 ágyból 

tízet olyan rászoruló és hajléktalan személyek részére tartanak fenn, akik ápolásra szorulnak, 

de nincs lehetőségük a térítési díj teljes összegének megfizetésére. Az intézményben az 

egészségügyi személyzet a szerződött orvossal közösen tart vizitet a betegek egészségi 

állapotának rendszeres ellenőrzése érdekében. Az itt ápolt betegek átmeneti ellátást kapnak, 

míg sokuk esetében megoldódik a végleges elhelyezésük másik szociális intézményben, vagy 

amíg az ápolási szükséglet fennáll. Az intézménnyel kapcsolatban álló önkéntesek 

rendszeresen látogatják a betegeket, és a beszélgetések, felolvasások által lelkileg is 

gondoskodnak róluk. Ebben az intézményben is túljelentkezés tapasztalható, általában 4-8 hét 

várakozás után kerülhetnek be ide a jelentkezők.  

 

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT „JÁTSZVA MEGELŐZNI” Program 

/Avasi Játszótér/ 

Miskolcon az Avas lakótelepen található a Máltai Játszótér és Játszóház, melynek célja az, 

hogy alternatív lehetőséget biztosítson a lakótelepen élő, csellengő gyerekeknek szabadidejük 

hasznos eltöltéséhez. Így preventív funkciót is betölt. A játszótéren a klasszikus játszótéri 

funkciók mellett az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kapott az adományok összegyűjtése 

és kiosztása. ezek az adományok részben lakossági felajánlásokból származnak (játékok, 

ruhaneműk, tanszerek), részben pedig az Élelmiszerbank által kerülnek átvételre helyi 

áruházaktól, melyeket aztán a máltai munkatársak a játszótérre látogató családok között 

osztanak szét. A játszótéren szervezett különféle programok (kézműves foglalkozások, 

játékok, sport stb.) egész évben vonzzák a gyerekeket, valamint az önkénteseket is, akik 

rendszeresen bekapcsolódnak a programok megvalósításába. A Játszótér a Gesztenyés u. 14. 

szám alatt található, vezetője pedig Nagy Zsuzsanna. Szomszédságában pedig épp egy 

műfüves focipálya épül, mely a helyi fiatalok számára nyújt majd sportolási és kikapcsolódási 
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lehetőséget – az olyan nagyobb fiataloknak is, akik életkorukból fakadóan már nem látogatják 

az egyéb játszóteres programokat.  

A Játszótér főbb tevékenységei: 

● Hagyományos játszótér 

● Gyermekvédelem, primer prevenció 

● Családi kohézió erősítése 

● Lakótelepi közösségfejlesztés 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza, Hatvan 

Az MMSZ Hatvani intézménye, a Gondviselés Háza (Hatvan, Nagytelek u. 2.), hajléktalan 

személyek ellátásával foglalkozik, vezetője pedig Abonyi Tünde. Az intézmény nappali 

melegedője átlagosan 50 ellátottal, éjjeli menedéke pedig átlagosan 30 ellátottal működik. 

Jelenleg folyamatban van pályázati forrásból az intézmény korszerűsítése, külső és belső 

felújítása, mely várhatóan 2018 első felében fejeződik be, így ennek befejezése után részben 

megújult infrastruktúrával áll majd a hajléktalan ellátottak rendelkezésére. Ezzel 

párhuzamosan sikerült a bútorok és egyéb eszközöket is lecserélni, korszerűsíteni.  

MMSZ Gondviselés Háza, Mezőkövesd 

Mezőkövesden a Mátyás király u. 121. szám alatt működik a hajléktalan-ellátó intézmény, 

melynek vezetője Radványiné Sánduly Emese. A nappali melegedő átlagosan napi 45 fő 

ellátottal, az éjjeli menedék pedig 30 férőhellyel működik. 2017-ben felújításra került az 

épület külső udvara, ezzel jelentősen megszépült a környezete. Az intézmény jó kapcsolatot 

ápol a helyi önkéntes csoporttal is, számos rendezvényt közösen bonyolítanak le, segítve 

egymás munkáját. Ezen kívül bizonyos programjaik megszervezésébe és lebonyolításába 

jelentős számú önkéntest is be tudnak vonni. Az intézmény munkatársai jelenleg a 

Hajléktalanokért Közalapítvány (HKA) pályázatának keretében tartanak rendhagyó 

osztályfőnöki órákat helyi középiskolákban, hogy a hajléktalanság tekintetében a diákokat 

érzékenyítsék.  
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  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szent Ferenc és Szent Klára  Gondozóház  

Gyöngyös-Mátrafüreden működik jelenleg két telephelyen idősek gondozásával foglalkozó 

intézmény, melynek vezetője Kovács Győző. A gondozóház 25 férőhelyes, mellette pedig 

idősek klubja működik 10 fővel. 2017-ben kezdetét vette az intézmény Üdülősoron lévő 

telephelyének felújítása és bővítése (regionális beruházás). Ennek befejezése után a jelenleg 

két telephelyen működő intézmény egyetlen telephelyen, korszerűbb körülmények között 

működhet tovább. Az intézmény vezetője a Mátravidéki Csoport vezetője is.  

Tanodák 

A régióban hosszas pályázati előkészítés után három tanodát sikerült beindítani hátrányos 

helyzetű területeken: Pácinban, Ózdon és a Lyukóvölgyben. A tanodák szakmai vezetője 

Makranczi Judit, rajta kívül pedig minden helyszínen segítő munkatársak és pedagógusok 

állnak a tanodás gyerekek rendelkezésére. E tanodák számára 2018. december 31-ig 

biztosított a forrás, így jelenleg a további működésük bizonytalan. A régió azonban azon 

fáradozik, hogy ne kelljen megszüntetni őket, hanem tovább tudják folytatni tevékenységüket 

(akár önerőből, akár egy áthidaló pályázattal, vagy más pályázati források beintegrálásával). 

A tanodákban általános iskolás korú gyerekek korrepetálása, tanulási lemaradásuk 

felzárkóztatása, kompetenciáik fejlesztése zajlik. A délutáni foglalkozások mellett pedig 

további kirándulásokat és nyári táborokat is szerveznek a gyerekeknek.  

Biztos Kezdet Gyerekházak  

Három biztos kezdet gyerekház kezdte meg működését 2016 utolsó negyedévében: a 

Mosolysziget Biztos Kezdet Gyerekház Ózdon (vezetője: Jónásné Konkoly Hedvig), a Tipegő 

Talpak Biztos Kezdet Gyerekház Miskolcon a Számozott utcák területén (vezetője: Bodonyi 

Richárdné), valamint a Lyukuckó Biztos Kezdet Gyerekház Miskolcon a Lyukóvölgyben 

(vezetője: Felföldi Enikő). A gyerekházakban a munkatársak 0-3 éves korú gyerekek korai 

fejlesztésével foglalkoznak. A gyerekházakat a gyermekek szüleikkel együtt látogatják, így a 

fejlesztés nem csak a gyermekekre korlátozódik. A napi foglalkozások mellett rendszeresen 

szerveznek egyéb foglalkozásokat is (pl.: főzőklub, tanácsadás, egészségnap, családi nap, 

stb.), ahol a szülői kompetenciákat is igyekeznek az ott dolgozó munkatársak fejleszteni és 

erősíteni.  
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MMSZ Gondviselés Háza, Hajléktalanok Nappali Melegedője, Sátoraljaújhely 

Sátoraljaújhelyben (Báthory u.2.) hajléktalanellátó intézmény működik, melynek vezetője 

Aradi Albertné (a korábbi intézményvezető pedig Csehely Tamás volt, aki jelenleg az ÉMR 

regionális ügyvezetője). Az intézményben átlagosan 40 fővel nappali melegedő működik, 

krízisidőszakban további 25 ideiglenes férőhelyet biztosítanak a fedél nélkül maradtaknak. 

Utcai gondozószolgálat pedig Sátoraljaújhelyben és Sárospatakon keresi meg az utcán élő 

hajléktalanokat és látja el őket adományokkal. Az intézménynek helyet biztosító saját 

tulajdonú épületben egy komoly felújítás indult el 2017-ben pályázati forrásból, ez 2018 első 

félévében le is zárul, aminek eredményeként új közösségi funkciók kialakítására lesz 

lehetőség (önkéntes központ). Az Élelmiszerbankkal együttműködve a munkatársak az 

intézményben rendszeresen osztanak pékárut, zöldségeket, gyümölcsöket, melynek 

köszönhetően a rászoruló lakosság jelentős részének tudnak segítséget nyújtani.  

MMSZ Gondviselés Háza Sorstárs Támogató Szolgálat, Heves 

A hevesi intézmény (Hunyadi u. 19-21.) fogyatékos személyek segítésével foglalkozik, 

melynek vezetője Batki Orsolya. Az intézmény és a helyi önkéntes csoport ugyanazt az 

épületet használja, és egymás munkáját is kiegészítik. A szóban forgó épület nagyon rossz 

állapotú, melyet az önkormányzat életveszélyessé nyilvánított, és kötelezte a tulajdonosokat 

az életveszélyes állapot elhárítására (közös tulajdonú ingatlanról van szó, egyéb 

szervezetekkel és magánszemélyekkel közösen). Az elnökség döntése értelmében a máltai 

tulajdonrésze eladásra kerül az egyik tulajdonostársnak, a befolyt összegből pedig egy 

átvételre kerülő épület lesz felújítva. Az intézmény a csoporttal közösen évről évre 

megrendezi a Szertelen Szerda nevű programsorozatot, mely keretén belül nyári alternatív 

programokat biztosítanak hátrányos helyzetű gyerekeknek.  
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III. S.W.O.T. Analízis 

 

Erősség:  

● Miskolcon, mint megyeszékhelyen és régió központban, mind a Máltai csoport, mind 

pedig az intézmények, kiemelkedően aktív tevékenységet folytatnak.   

● A régióban a csoportok és intézmények aránya kiegyenlített, ezért az önkéntesség és a 

különböző szakellátások, ugyanolyan hangsúllyal jelennek meg.  

● GYEP munkatársai olyan településeket is elérnek, ahol nincs Máltai jelenlét.  

● Ózdon az MMSZ megerősítette a jelenlétét. Több csoport aktívon foglalkozik 

fiatalkorúak bevonásával (Szikszó, Kazincbarcika, Mezőkövesd, Tokaj, stb.). 

● Nagymennyiségű lakossági felajánlásnak köszönhetően, az MMSZ segíteni tud a felé 

forduló rászorulóknak.  

● Élelmiszerbankkal való együttműködésnek köszönhetően, pékáru osztása folyik a hét 

minden napján.  

● Minden máltás intézményben túljelentkezés van, ami a szervezet iránti bizalmat 

mutatja.  

● Régióban elhelyezkedő csoportok és intézmények minden korosztályt megszólítanak.  

● Regionális szinten, megfelelő mennyiségű gépjárművel rendelkezik a szervezet, 

melynek köszönhetően mobilisak  

 

Gyengeség:  

● Régió térképén vannak vakfoltok, mely területen, sem csoportok sem intézmények 

nem folytatnak Máltai tevékenységet.  

● Azokon a településeken ahol a csoport mellett nem működik intézmény, gyengébb a 

máltai jelenlét.  

● Bizonyos településeken a csoport és az intézmény kapcsolata nem megfelelő. 

● Egerben, mint megyeszékhelyen még nem sikerült Máltás intézményt létrehozni. 

● Régión belüli nagy távolságok miatta, egyes csoportokhoz és intézményekhez csak 

ritkán tudnak eljutni szakmai támogató munkatársak.  
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Lehetőség:  

● Vannak olyan területek, ahol erősíthető a Máltai jelenlét.  

● Azon településeken, ahol csoport és intézmény is található, kapcsolatuk fejlesztése. 

● Újonnan induló program és pályázatok segítségével újabb településeken jelenhet meg 

a szervezet (pl. Prügy).  

● Sátoraljaújhelyen önkéntes központ kerül kialakításra.  

● Az újonnan induló pályázatok jó lehetőségek a régió fejlesztésére, hálózatosodására. 

● Az ifjúsági pályázat keretein belül nevelt önkénteseken keresztül növelhető az 

önkéntes bázis. 2020as csoportvezetői választáson fiatalabb vezetőket választani.  

 

Veszélyek:  

● Az önkéntes csoportok átlag életkora elég magas, így fennáll a  kiöregedés és a 

csoport megszűnésének esélye.  

● Salgótarjáni újonnan átvett intézmény távol helyezkedik el a régió központtól, ezért 

fennáll a veszélye a sikertelen Máltásításnak.  

● Intézményekben tapasztalható leterheltség szakmai munka színvonalának rovására 

mehet.  

● Bizonyos esetekben a szakmai munka alacsony fokon működik (pl. Hajléktalan 

szálló).  

● Pályázati forrás hiányában, bizonytalannak tűnik a három tanoda működtetése.  

 

Összegzés: 

Erősségek Gyengeségek 

Régió központban aktivitás; Csoportok és 

intézmények aránya; GYEP; Ózd; 

Felajánlások mennyisége; Élelmiszerbank; 

Intézmények népszerűsége; Gépjárművek 

Vakfoltok a régióban; Csoportok és 

intézmények kapcsolata; Eger; Régiós 

távolságok 
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Lehetőségek Veszélyek 

Vakfoltok feltérképezése; Csoport és 

intézmények kapcsolatfejlesztése; 

Pályázatok; Sátoraljaújhely; Önkéntesek 

fiatalosítása 

Csoportok átlag életkora; Salgótarjáni 

intézmény; Leterheltség; Hajléktalan szálló; 

Tanodák sorsa 

 

Akció: Elsősegélynyújtó képzés szervezése miskolci középiskolában 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés  

Cél, feladat: Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak 

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Iskola felkeresése, képzés sorozat ismertetése, 

együttműködési szerződés megkötése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Regionális ügyvezető: Csehely Tamás 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Nagy Ferenc 

Határidő(k) Együttműködési megkötése: 2018.07.30. 

Tevékenység leírása: Iskolák felkeresése, időpont egyeztetése találkozás 

céljából, lehetőleg az Iskola igazgatójával. 

Képzések idő és terem igényét felvázolni a 

találkozón. Első találkozáskor még csak az 

érdeklődés felmérése. Második alkalomra akkor 

kerül sor ha igen mellett dönt az iskola is és a régió 

is. Ha a projekten belüli együttműködésre nem 

kerül sor, akkor az iskola felé jelezni, hogy ettől 

függetlenül szeretnénk együttműködni.  
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Ezen lehetőségeket is vázolni (pl. alternatív 

osztályfőnöki óra, képzések, önkéntesek fogadása). 

Együttműködési szerződés megkötése. Iskolával 

aláíratni, majd Budapestre felküldeni aláírásra. Ezt 

követően visszajuttatni az aláírt példányt az 

iskolának. 

Üzemezés: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium 

Miskolc, Jászi Oszkár u. 1, 3529:  

2018.07.01. Találkozó, egyeztetés 

2018.07.30 Együttműködési megkötése 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával való egyeztetés az igényeinkről és 

lehetőségeikről. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team: Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2018.07.30. 

Tevékenység leírása: A képzést tartó kollégákkal való egyeztetés, hogy 

milyen terem igényük van, illetve mire van 

szükségük a képzés teljeskörű megtartásához. 

Iskolával való egyeztetés, hogy miket tudnak 

biztosítani és mi az amit nekünk kell beszerezni. 

Ilyenek lehetnek projektor, vetítővászon. Ha 

szükséges újra egyeztetni a képzést tartó 

kollégával, majd ismét az iskolával. Végül a terem 

lefoglalása és annak biztosítása. A létszámhoz 

mérten szükséges a terem igényt egyeztetni a 

képzést tartó kollégákkal, majd ezt kommunikálni 

az iskola felé. Ha szükséges újra egyeztetni a 

képzést tartó kollégával, majd ismét az iskolával.  
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A termek lefoglalása, majd a termek 

konkretizálása. Ezt az információt továbbítani a 

képzést tartó kollégák felé. 

Üzemezés: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium 

Miskolc, Jászi Oszkár u. 1, 3529:  

2018.02.28 Egyeztetés megkezdése a 

lehetőségekről 

Részcél: 50 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés a résztvevőkről, jelentkezési 

lapok kitöltetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ Iskola Alapítvány: Földi Nóra 

Határidő(k) 2018.07.30. 

Tevékenység leírása: Iskolával egyeztetés, hogy hogyan tud biztosítani 

50 diákot, illetve tud-e biztosítani a tanórákból időt 

arra, hogy a jelentkezési lapokat kitöltessük velük. 

A jelentkezési lapok kitöltetése. 16 éven aluliak 

számára szükséges szülővel is aláíratni, így ezeket 

szükséges később begyűjteni. Célszerű a diákokkal 

személyesen találkozni, nem pedig osztályfőnökre 

bízni ezt a feladatot. Az összegyűjtött jelentkezési 

lapok felszkennelése Földi Nórának, majd az 

eredeti példányokat is eljuttatni neki. 

Üzemezés: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium 

Miskolc, Jászi Oszkár u. 1, 3529:  

2018.07.30 Jelentkezési lapok végleges elküldése 

Részcél: Kapcsolattartás az elsősegély oktatókkal 
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Képzés időpontjának egyeztetése, pontos cím 

megadása és segíteni az iskolába való bejutásban 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A képzést szervező egység: Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2018.07.30;  

Tevékenység leírása: Kollégákkal egyeztetés, hogy mely időpontok a 

megfelelőek számukra, majd az iskola felkeresése 

ennek fényében való egyeztetésre. Ha szükséges 

újra egyeztetni a kollégákkal, majd az iskolával. 

Miután megvannak a megfelelő időpontok, ami 

mindkét félnek megfelelő, a kollégákkal egyeztetni 

a pontos címet. A kollégákat tájékoztatni egyéb 

szükséges információkról (pl. a terem adottságai, 

eszközök hiányias tb.), hogy felkészültek legyenek. 

Érkezéskor segíteni őket a terem megtalálásában és 

az iskolába való bevezetésbe.  

Üzemezés: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium 

Miskolc, Jászi Oszkár u. 1, 3529:  

2018.07.03 Képzést tartó kollégákkal való 

egyeztetés a képzés részleteiről, eszközigényről 

stb. 

2018.07.10 Képzést tartó kollégákkal személyes 

találkozás a képzés előtt 

  

 

 

Cél, feladat: Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak 

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 
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Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Iskola felkeresése, képzés sorozat ismertetése, 

együttműködési szerződés megkötése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Regionális ügyvezető: Csehely Tamás 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Nagy Ferenc 

Határidő(k) Együttműködési megkötése: 2018.07.30;  

Tevékenység leírása: Iskolák felkeresése, időpont egyeztetése találkozás 

céljából, lehetőleg az Iskola igazgatójával. 

Képzések idő és teremigényét felvázolni a 

találkozón. Első találkozáskor még csak az 

érdeklődés felmérése. Második alkalomra akkor 

kerül sor ha igen mellett dönt az iskola is és a régió 

is. Ha a projekten belüli együttműködésre nem 

kerül sor, akkor az iskola felé jelezni, hogy ettől 

függetlenül szeretnénk együttműködni. Ezen 

lehetőségeket is vázolni (pl. alternatív 

osztályfőnöki óra, képzések, önkéntesek fogadása). 

Együttműködési szerződés megkötése. Iskolával 

aláíratni, majd Budapestre felküldeni aláírásra. Ezt 

követően visszajuttatni az aláírt példányt az 

iskolának. 

Üzemezés: Sárospatak: 

2018.07.27 Találkozó, egyeztetés 

2018.07.30 Együttműködés megkötése 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával való egyeztetés az igényeinkről és 

lehetőségeikről. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

174 
 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team: Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2018.09.10 

Tevékenység leírása: A képzést tartó kollégákkal való egyeztetés, hogy 

milyen teremigényük van, illetve mire van 

szükségük a képzés teljes körű megtartásához. 

Iskolával való egyeztetés, hogy miket tudnak 

biztosítani és mi az amit nekünk kell beszerezni. 

Ilyenek lehetnek projektor, vetítővászon. Ha 

szükséges újra egyeztetni a képzést tartó 

kollégával, majd ismét az iskolával. Végül a terem 

lefoglalása és annak biztosítása. A létszámhoz 

mérten szükséges a teremigényt egyeztetni a 

képzést tartó kollégákkal, majd ezt kommunikálni 

az iskola felé. Ha szükséges újra egyeztetni a 

képzést tartó kollégával, majd ismét az iskolával. A 

termek lefoglalása, majd a termek konkretizálása. 

Ezt az információt továbbítani a képzést tartó 

kollégák felé. 

Üzemezés: Sárospatak: 

2018.07.15 Egyeztetés megkezdése a 

lehetőségekről 

Részcél: 50 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés a résztvevőkről, jelentkezési 

lapok kitöltetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ Iskola Alapítvány: Földi Nóra 

Határidő(k) 2018.09.30 

Tevékenység leírása: Iskolával egyeztetés, hogy hogyan tud biztosítani 

50 diákot, illetve tud-e biztosítani a tanórákból időt 
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arra, hogy a jelentkezési lapokat kitöltessük velük. 

A jelentkezési lapok kitöltetése. 16 éven aluliak 

számára szükséges szülővel is aláíratni, így ezeket 

szükséges később begyűjteni. Célszerű a diákokkal 

személyesen találkozni, nem pedig osztályfőnökre 

bízni ezt a feladatot. Az összegyűjtött jelentkezési 

lapok felszkennelése Földi Nórának, majd az 

eredeti példányokat is eljuttatni neki. 

Üzemezés: Sárospatak: 

2018.09.30 Jelentkezési lapok végleges elküldése 

Részcél: Kapcsolattartás az elsősegély oktatókkal 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Képzés időpontjának egyeztetése, pontos cím 

megadása és segíteni az iskolába való bejutásban 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A képzést szervező egység: Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2018.09.30; 

Tevékenység leírása: Kollégákkal egyeztetés, hogy mely időpontok a 

megfelelőek számukra, majd az iskola felkeresése 

ennek fényében való egyeztetésre. Ha szükséges 

újra egyeztetni a kollégákkal, majd az iskolával. 

Miután megvannak a megfelelő időpontok, ami 

mindkét félnek megfelelő, a kollégákkal egyeztetni 

a pontos címet. A kollégákat tájékoztatni egyéb 

szükséges információkról (pl. a terem adottságai, 

eszközök hiányias tb.), hogy felkészültek legyenek. 

Érkezéskor segíteni őket a terem megtalálásában és 

az iskolába való bevezetésbe. 
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Üzemezés: Sárospatak: 

2018.10.15 Képzést tartó kollégákkal való 

egyeztetés a képzés részleteiről, eszközigényről 

stb. 

2018.10.30 Képzést tartó kollégákkal személyes 

találkozás a képzés előtt  

 

 

Akció: Elsősegélynyújtó képzés szervezése egri középiskolában 

Cél, feladat: Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak 

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Iskola felkeresése, képzés sorozat ismertetése, 

együttműködési szerződés megkötése. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ Regionális ügyvezető: Csehely Tamás 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Nagy Ferenc 

Határidő(k) Együttműködési megkötése: 2019.06.15 

Tevékenység leírása: Iskolák felkeresése, időpont egyeztetése találkozás 

céljából, lehetőleg az Iskola igazgatójával. 

Képzések idő és teremigényét felvázolni a 

találkozón. Első találkozáskor még csak az 

érdeklődés felmérése. Második alkalomra akkor 

kerül sor ha igen mellett dönt az iskola is és a régió 

is. Ha a projekten belüli együttműködésre nem 

kerül sor, akkor az iskola felé jelezni, hogy ettől 

függetlenül szeretnénk együttműködni. Ezen 

lehetőségeket is vázolni (pl. alternatív 

osztályfőnöki óra, képzések, önkéntesek fogadása). 

Együttműködési szerződés megkötése. Iskolával 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

177 
 

aláíratni, majd Budapestre felküldeni aláírásra. Ezt 

követően visszajuttatni az aláírt példányt az 

iskolának. 

Üzemezés: Eger: 

2019.04.15 Találkozó, egyeztetés 

2019.06.15 Együttműködés megkötése 

Részcél: Helyszín (terem) biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával való egyeztetés az igényeinkről és 

lehetőségeikről. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team: Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2019.09.10 

Tevékenység leírása: A képzést tartó kollégákkal való egyeztetés, hogy 

milyen teremigényük van, illetve mire van 

szükségük a képzés teljeskörű megtartásához. 

Iskolával való egyeztetés, hogy miket tudnak 

biztosítani és mi az amit nekünk kell beszerezni. 

Ilyenek lehetnek projektor, vetítővászon. Ha 

szükséges újra egyeztetni a képzést tartó 

kollégával, majd ismét az iskolával. Végül a terem 

lefoglalása és annak biztosítása. A létszámhoz 

mérten szükséges a teremigényt egyeztetni a 

képzést tartó kollégákkal, majd ezt kommunikálni 

az iskola felé. Ha szükséges újra egyeztetni a 

képzést tartó kollégával, majd ismét az iskolával. A 

termek lefoglalása, majd a termek konkretizálása. 

Ezt az információt továbbítani a képzést tartó 

kollégák felé. 
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Üzemezés: Eger: 

2019.06.15 Egyeztetés megkezdése a 

lehetőségekről 

Részcél: 50 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés a résztvevőkről, jelentkezési 

lapok kitöltetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ Iskola Alapítvány: Földi Nóra 

Határidő(k) 2019.09.30 

Tevékenység leírása: Iskolával egyeztetés, hogy hogyan tud biztosítani 

50 diákot, illetve tud-e biztosítani a tanórákból időt 

arra, hogy a jelentkezési lapokat kitöltessük velük. 

A jelentkezési lapok kitöltetése. 16 éven aluliak 

számára szükséges szülővel is aláíratni, így ezeket 

szükséges később begyűjteni. Célszerű a diákokkal 

személyesen találkozni, nem pedig osztályfőnökre 

bízni ezt a feladatot. Az összegyűjtött jelentkezési 

lapok felszkennelése Földi Nórának, majd az 

eredeti példányokat is eljuttatni neki. 

Üzemezés: Eger: 

2019.09.30 Jelentkezési lapok végleges elküldése 

Részcél: Kapcsolattartás az elsősegély oktatókkal 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Képzés időpontjának egyeztetése, pontos cím 

megadása és segíteni az iskolába való bejutásban 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A képzést szervező egység: Nagy Ferenc 
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Határidő(k) 2019.09.30 

Tevékenység leírása: Kollégákkal egyeztetés, hogy mely időpontok a 

megfelelőek számukra, majd az iskola felkeresése 

ennek fényében való egyeztetésre. Ha szükséges 

újra egyeztetni a kollégákkal, majd az iskolával. 

Miután megvannak a megfelelő időpontok, ami 

mindkét félnek megfelelő, a kollégákkal egyeztetni 

a pontos címet. A kollégákat tájékoztatni egyéb 

szükséges információkról (pl. a terem adottságai, 

eszközök hiányias tb.), hogy felkészültek legyenek. 

Érkezéskor segíteni őket a terem megtalálásában és 

az iskolába való bevezetésbe.  

Üzemezés: Eger: 

2019.10.15 Képzést tartó kollégákkal való 

egyeztetés a képzés részleteiről, eszközigényről 

stb. 

2019.10.30 Képzést tartó kollégákkal személyes 

találkozás a képzés előtt  

 

 

Akció: Komplex érzékenyítő képzés megszervezése miskolci középiskolában 

Cél, feladat:  Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés a 30 fő kiválasztásáról. 

Diákok tájékoztatása. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.07.11 
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Tevékenység leírása: Már az elsősegélynyújtó képzés ideje alatt 

érdemes, arról egyeztetni az iskolával, hogy mely 

diákokat lenne érdemes bevonni a következő 

képzésbe. Mindenféleképpen 30 fő vállalása fontos 

és a diákok, illetve tanárok, osztályfőnökök 

értesítése is lényeges.  

Üzemezés: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium 

Miskolc, Jászi Oszkár u. 1, 3529:  

2018.07.10 Diákok kiválasztva és tájékoztatva 

Részcél: Képzési alkalmak időpontjának leegyeztetése 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az iskola vezetésével, hogy mikorra 

tudják vállalni a képzési alkalmakhoz szükséges 

idő biztosítását 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.07.11 

Tevékenység leírása: Egyeztetés az iskola vezetésével, hogy 4x4 

tanórára van szükségünk. Ez lehet iskola időben, és 

azon kívül is. Ennek kivitelezését az iskolára 

bízzuk. Az időpontot fixáljuk. 

Üzemezés: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium 

Miskolc, Jászi Oszkár u. 1, 3529:  

2018.07.10 Időpont lefixálása 

Részcél: Helyszín biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

 

Egyeztetés a teremigényről 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.07.11 

Tevékenység leírása: Egyeztetés az iskola vezetésével a 

teremszükségletünkről. Olyan termet keresünk, 

ahol lehetőleg tudunk vetíteni és hangszóróval is el 

van látva. Kérhetünk segítséget a terem 

kiürítésében és csak székek bent hagyásában, hogy 

elő legyen készítve. Ha a technikai feltételek a 

teremben nem adottak, akkor kérhetünk az 

iskolától számítástechnikai eszközöket, de ezek 

tisztázása fontos, hogy tudjuk, mivel készüljünk. A 

képzés tematikája megköveteli a legalább 2 terem 

igényét, így ez is lényeges az egyeztetés során. 

Miután sikerül megegyezni, a termek lefoglalása és 

pontos meghatározása következik. 

Üzemezés: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium 

Miskolc, Jászi Oszkár u. 1, 3529:  

2018.07.10 Termek lefoglalása 

 

Akció: Komplex érzékenyítő képzés megszervezése sárospataki középiskolában 

Cél, feladat:  Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés a 30 fő kiválasztásáról. 

Diákok tájékoztatása. 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019.02.04 

Tevékenység leírása: Már az elsősegélynyújtó képzés ideje alatt 

érdemes, arról egyeztetni az iskolával, hogy mely 

diákokat lenne érdemes bevonni a következő 

képzésbe. Mindenféleképpen 30 fő vállalása fontos 

és a diákok, illetve tanárok, osztályfőnökök 

értesítése is lényeges.  

Üzemezés: Sárospatak 

2019.01.25 Diákok kiválasztva és tájékoztatva 

Részcél: Képzési alkalmak időpontjának leegyeztetése 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az iskola vezetésével, hogy mikorra 

tudják vállalni a képzési alkalmakhoz szükséges 

idő biztosítását 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019.02.04 

Tevékenység leírása: Egyeztetés az iskola vezetésével, hogy 4x4 

tanórára van szükségünk. Ez lehet iskola időben, és 

azon kívül is. Ennek kivitelezését az iskolára 

bízzuk. Az időpontot fixáljuk. 

Üzemezés: Sárospatak 

2019.01.25 Időpont lefixálása 

Részcél: Helyszín biztosítása 
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés a teremigényről 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019.02.04 

Tevékenység leírása: Egyeztetés az iskola vezetésével a 

teremszükségletünkről. Olyan termet keresünk, 

ahol lehetőleg tudunk vetíteni és hangszóróval is el 

van látva. Kérhetünk segítséget a terem 

kiürítésében és csak székek bent hagyásában, hogy 

elő legyen készítve. Ha a technikai feltételek a 

teremben nem adottak, akkor kérhetünk az 

iskolától számítástechnikai eszközöket, de ezek 

tisztázása fontos, hogy tudjuk, mivel készüljünk. A 

képzés tematikája megköveteli a legalább 2 terem 

igényét, így ez is lényeges az egyeztetés során. 

Miután sikerül megegyezni, a termek lefoglalása és 

pontos meghatározása következik. 

Üzemezés: Sárospatak 

2019.01.25 Termek lefoglalása 

 

Akció: Komplex érzékenyítő képzés megszervezése egri középiskolában 

Cél, feladat:  Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés a 30 fő kiválasztásáról. 

Diákok tájékoztatása. 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020.02.03 

Tevékenység leírása: Már az elsősegélynyújtó képzés ideje alatt 

érdemes, arról egyeztetni az iskolával, hogy mely 

diákokat lenne érdemes bevonni a következő 

képzésbe. Mindenféleképpen 30 fő vállalása fontos 

és a diákok, illetve tanárok, osztályfőnökök 

értesítése is lényeges.  

Üzemezés: Eger 

2020.01.24 Diákok kiválasztva és tájékoztatva 

Részcél: Képzési alkalmak időpontjának leegyeztetése 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az iskola vezetésével, hogy mikorra 

tudják vállalni a képzési alkalmakhoz szükséges 

idő biztosítását 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020.02.03 

Tevékenység leírása: Egyeztetés az iskola vezetésével, hogy 4x4 

tanórára van szükségünk. Ez lehet iskola időben, és 

azon kívül is. Ennek kivitelezését az iskolára 

bízzuk. Az időpontot fixáljuk. 

Üzemezés: Eger 

2020.01.24 Időpont lefixálása 

Részcél: Helyszín biztosítása 
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés a teremigényről 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020.02.03 

Tevékenység leírása: Egyeztetés az iskola vezetésével a 

teremszükségletünkről. Olyan termet keresünk, 

ahol lehetőleg tudunk vetíteni és hangszóróval is el 

van látva. Kérhetünk segítséget a terem 

kiürítésében és csak székek bent hagyásában, hogy 

elő legyen készítve. Ha a technikai feltételek a 

teremben nem adottak, akkor kérhetünk az 

iskolától számítástechnikai eszközöket, de ezek 

tisztázása fontos, hogy tudjuk, mivel készüljünk. A 

képzés tematikája megköveteli a legalább 2 terem 

igényét, így ez is lényeges az egyeztetés során. 

Miután sikerül megegyezni, a termek lefoglalása és 

pontos meghatározása következik. 

Üzemezés: Eger 

2020.01.24 Termek lefoglalása 

 

Akció: Komplex érzékenyítő képzés megtartása miskolci középiskolában 

Cél, feladat:  Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: Képzések koordinálása, megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Oktatók kijelölése és képzése. Tanár kijelölése a 

projekt órák felügyelésére. Képzés megtartása. 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.07.15 – Tematikát átnézése a képzést tartó 

kollégákkal 

Tevékenység leírása: 3 Máltás munkatárs (IÖK is lehet) kijelölése 

trénernek, előzetesen egyeztetve velük. Trénerré, 

akkor válhatnak, ha részt vesznek egy Komplex 

képzésen Budapesten. Szükséges még az iskolában 

tanító egyik tanárt kijelölni a projekt órák 

felügyelésére. Az érzékenyítő tréning sorozat 4 

alkalomból áll, mely különböző témákat dolgoz fel. 

Ezek magabiztos továbbadáshoz felkészültségre 

van szükség, az eszközöket az előre megadott 

eszközlista foglalja magába, illetve a videók 

letöltése is segítheti a képzést. A képzés előtt a 

kollégákkal érdemes a tematika átbeszélése és az 

eszközbeszerzés leegyeztetése. Minden 

alkalommal jelenléti ív és fotó készül, valamint a 

fiatalok projekt munkáit is dokumentálni kell. A 

tréning sorozatot egy elégedettségi kérdőív zárja, 

ahol visszacsatolást kaphatunk a munkánkról. 

Üzemezés: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági 

Szakgimnázium 

Miskolc, Jászi Oszkár u. 1, 3529: 

2018.07.16; 23; 30; 08.07 
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Akció: Komplex érzékenyítő képzés megtartása sárospataki középiskolában 

Cél, feladat:  Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: Képzések koordinálása, megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Oktatók kijelölése és képzése. Tanár kijelölése a 

projekt órák felügyelésére. Képzés megtartása. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019.01.15 – Tematikát átnézése a képzést tartó 

kollégákkal 

Tevékenység leírása: 3 Máltás munkatárs (IÖK is lehet) kijelölése 

trénernek, előzetesen egyeztetve velük. Trénerré, 

akkor válhatnak, ha részt vesznek egy Komplex 

képzésen Budapesten. Szükséges még az iskolában 

tanító egyik tanárt kijelölni a projekt órák 

felügyelésére. Az érzékenyítő tréning sorozat 4 

alkalomból áll, mely különböző témákat dolgoz fel. 

Ezek magabiztos továbbadáshoz felkészültségre 

van szükség, az eszközöket az előre megadott 

eszközlista foglalja magába, illetve a videók 

letöltése is segítheti a képzést. A képzés előtt a 

kollégákkal érdemes a tematika átbeszélése és az 

eszközbeszerzés leegyeztetése. Minden 

alkalommal jelenléti ív és fotó készül, valamint a 

fiatalok projekt munkáit is dokumentálni kell. A 

tréning sorozatot egy elégedettségi kérdőív zárja, 

ahol visszacsatolást kaphatunk a munkánkról. 

Üzemezés: Sárospatak 

2019.03 
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Akció: Komplex érzékenyítő képzés megtartása egri középiskolában 

Cél, feladat:  Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: Képzések koordinálása, megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Oktatók kijelölése és képzése. Tanár kijelölése a 

projekt órák felügyelésére. Képzés megtartása. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020.01.15 – Tematikát átnézése a képzést tartó 

kollégákkal 

Tevékenység leírása: 3 Máltás munkatárs (IÖK is lehet) kijelölése 

trénernek, előzetesen egyeztetve velük. Trénerré, 

akkor válhatnak, ha részt vesznek egy Komplex 

képzésen Budapesten. Szükséges még az iskolában 

tanító egyik tanárt kijelölni a projekt órák 

felügyelésére. Az érzékenyítő tréning sorozat 4 

alkalomból áll, mely különböző témákat dolgoz fel. 

Ezek magabiztos továbbadáshoz felkészültségre 

van szükség, az eszközöket az előre megadott 

eszközlista foglalja magába, illetve a videók 

letöltése is segítheti a képzést. A képzés előtt a 

kollégákkal érdemes a tematika átbeszélése és az 

eszközbeszerzés leegyeztetése. Minden 

alkalommal jelenléti ív és fotó készül, valamint a 

fiatalok projekt munkáit is dokumentálni kell. A 

tréning sorozatot egy elégedettségi kérdőív zárja, 

ahol visszacsatolást kaphatunk a munkánkról. 

Üzemezés: Eger 

2020.03 
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Akció: Ifjúsági vezetők, kortárssegítők kiképzése létszámának biztosítása 2018 

Cél, feladat:  Ifjúsági vezetőképzés a játék- és élménypedagógia módszereivel 

Részcél: Résztvevők biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

10 fő biztosítása a komplex képzésen már részt vett 

diákok közül. 20 fő összegyűjtése a régióból. 

Képzés népszerűsítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.07.16;  

Tevékenység leírása: A komplex érzékenyítő képzésen résztvevő diákok 

közül 10en vehetnek részt a képzésen. Ezt 

kommunikálni kell feléjük és motiválni őket, hogy 

vegyen részt ezen a lehetőségen. A 10 fő mellé a 

régióból is kell szeretni diákokat. Balasagyarmati 

csoport, Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, 

Mátrafüredi csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári 

csoport, Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi 

csoport, Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai 

csoport, Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, 

Szikszói csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport és intézmények körében 

lehetőség van népszerűsítésre. Mind intézmény és 

csoport tekintetében fontos az olyan önkénteseket 
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kiemelni, akik aktívak és szeretnének fejlődni az 

önkéntességben vagy a csoport vagy intézmény 

vezetője megfelelő személynek ítéli meg. A 

jelentkezőkkel személyes kapcsolatfelvétel 

szükséges, illetve névsor készítése 

Üzemezés: 2018.01.01-06.15 Első tábor népszerűsítése 

 

Akció: Ifjúsági vezetők, kortárssegítők kiképzése létszámának biztosítása 2019 

Cél, feladat:  Ifjúsági vezetőképzés a játék- és élménypedagógia módszereivel 

Részcél: Résztvevők biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

10 fő biztosítása a komplex képzésen már részt vett 

diákok közül. 20 fő összegyűjtése a régióból. 

Képzés népszerűsítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019.06.15;  

Tevékenység leírása: A komplex érzékenyítő képzésen résztvevő diákok 

közül 10en vehetnek részt a képzésen. Ezt 

kommunikálni kell feléjük és motiválni őket, hogy 

vegyen részt ezen a lehetőségen. A 10 fő mellé a 

régióból is kell szeretni diákokat. Balasagyarmati 

csoport, Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, 
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Mátrafüredi csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári 

csoport, Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi 

csoport, Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai 

csoport, Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, 

Szikszói csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport és intézmények körében 

lehetőség van népszerűsítésre. Mind intézmény és 

csoport tekintetében fontos az olyan önkénteseket 

kiemelni, akik aktívak és szeretnének fejlődni az 

önkéntességben vagy a csoport vagy intézmény 

vezetője megfelelő személynek ítéli meg. A 

jelentkezőkkel személyes kapcsolatfelvétel 

szükséges, illetve névsor készítése 

Üzemezés: 2019.01.01-06.15 Második tábor népszerűsítése 

 

 

Akció: Ifjúsági vezetők, kortárssegítők kiképzése létszámának biztosítása 2020 

Cél, feladat:  Ifjúsági vezetőképzés a játék- és élménypedagógia módszereivel 

Részcél: Résztvevők biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

10 fő biztosítása a komplex képzésen már részt vett 

diákok közül. 20 fő összegyűjtése a régióból. 

Képzés népszerűsítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020.06.15 

Tevékenység leírása: A komplex érzékenyítő képzésen résztvevő diákok 

közül 10en vehetnek részt a képzésen. Ezt 

kommunikálni kell feléjük és motiválni őket, hogy 

vegyen részt ezen a lehetőségen. A 10 fő mellé a 

régióból is kell szeretni diákokat. Balasagyarmati 

csoport, Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, 

Mátrafüredi csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári 

csoport, Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi 

csoport, Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai 

csoport, Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, 

Szikszói csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport és intézmények körében 

lehetőség van népszerűsítésre. Mind intézmény és 

csoport tekintetében fontos az olyan önkénteseket 

kiemelni, akik aktívak és szeretnének fejlődni az 

önkéntességben vagy a csoport vagy intézmény 

vezetője megfelelő személynek ítéli meg. A 

jelentkezőkkel személyes kapcsolatfelvétel 

szükséges, illetve névsor készítése 

Üzemezés: 2020.01-01-06.15 Harmadik tábor népszerűsítése 

 

Akció: A telepi segítő képzésre szakemberek toborzása az Észak-Magyarországi 

régióban 2018 

Cél, feladat: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél: Telepi segítő képzésre szakember toborzása, 30fő/képzés, régiónként 5fő vagy egy 

régióban 30fő 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15.,  

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a telepi segítő 

képzés megvalósítása érdekében a régióban 

található csoportok és intézmények körében 

valamint a regionális csoportgyűléseken 

személyesen vagy elektronikus formában 

meghirdeti, illetve tájékoztatja a munkatársakat a 

képzés céljáról, kereteiről, a részvétel feltételeiről. 

A képzés meghirdetésre került a Gyerekesély 

Program, Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport  körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 
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koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot. A 

koordinátor 30 fő jelentkezőt tud biztosítani a 

képzésre, így e régióban a képzés összevontan, 

tömbösítve lesz megtartva 2018 szeptemberében a 

résztvevő szakemberek igényei, illetve a szakmai 

vezetés megállapítása alapján hasznosnak ítélt 

érzékenyítés témakörben. 

Üzemezés: A telepi segítő képzéseket 2018-ban szeptemberre 

ütemezték. 

Részcél: Játékkészség fejlesztő képzés szakember toborzás 30fő/képzés egy régióból 20fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15.,  

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a játékkészség 

fejlesztő képzés megvalósítása érdekében a 

régióban található csoportok és intézmények 

körében valamint a regionális csoportgyűléseken 
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személyesen vagy elektronikus formában 

meghirdeti, illetve tájékoztatja a munkatársakat a 

képzés céljáról, kereteiről, a részvétel feltételeiről. 

A képzés meghirdetésre került a Gyerekesély 

Program, Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Üzemezés: A játékkészség fejlesztő képzéseket 2018-ban 

szeptemberre ütemezték. 

Cél, feladat: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 

Részcél: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 30fő/képzés  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 
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csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2018.júl.15.,  

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az ifjúsági 

önkéntes menedzsment képzés megvalósítása 

érdekében a régióban található csoportok és 

intézmények körében valamint a regionális 

csoportgyűléseken személyesen vagy elektronikus 

formában meghirdeti, illetve tájékoztatja a 

munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre 

került a Gyerekesély Program, Balasagyarmati 

csoport, Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, 

Mátrafüredi csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári 

csoport, Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi 

csoport, Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai 

csoport, Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, 

Szikszói csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Üzemezés: Az ifjúsági önkéntes menedzsment képzéseket 

2018-ban szeptemberre ütemezték. 
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Akció: A telepi segítő képzésre szakemberek toborzása az Észak-Magyarországi 

régióban 2019 

Cél, feladat: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél: Telepi segítő képzésre szakember toborzása, 30fő/képzés, régiónként 5fő vagy egy 

régióban 30fő 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2019. január,  

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a telepi segítő 

képzés megvalósítása érdekében a régióban 

található csoportok és intézmények körében 

valamint a regionális csoportgyűléseken 

személyesen vagy elektronikus formában 

meghirdeti, illetve tájékoztatja a munkatársakat a 

képzés céljáról, kereteiről, a részvétel feltételeiről. 

A képzés meghirdetésre került a Gyerekesély 

Program, Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 
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csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport  körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot. A 

koordinátor 30 fő jelentkezőt tud biztosítani a 

képzésre, így e régióban a képzés összevontan, 

tömbösítve lesz megtartva 2018 szeptemberében a 

résztvevő szakemberek igényei, illetve a szakmai 

vezetés megállapítása alapján hasznosnak ítélt 

érzékenyítés témakörben. 

Üzemezés: A telepi segítő képzéseket 2019-ben ütemezték. 

Részcél: Játékkészség fejlesztő képzés szakember toborzás 30fő/képzés egy régióból 20fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2019. január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a játékkészség 

fejlesztő képzés megvalósítása érdekében a 

régióban található csoportok és intézmények 

körében valamint a regionális csoportgyűléseken 

személyesen vagy elektronikus formában 

meghirdeti, illetve tájékoztatja a munkatársakat a 

képzés céljáról, kereteiről, a részvétel feltételeiről. 

A képzés meghirdetésre került a Gyerekesély 

Program, Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Üzemezés: A játékkészség fejlesztő képzéseket 2019-ben  

ütemezték. 

Cél, feladat: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 

Részcél: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 30fő/képzés  
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2019. január,  

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az ifjúsági 

önkéntes menedzsment képzés megvalósítása 

érdekében a régióban található csoportok és 

intézmények körében valamint a regionális 

csoportgyűléseken személyesen vagy elektronikus 

formában meghirdeti, illetve tájékoztatja a 

munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre 

került a Gyerekesély Program, Balasagyarmati 

csoport, Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, 

Mátrafüredi csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári 

csoport, Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi 

csoport, Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai 

csoport, Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, 

Szikszói csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor körében. 
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Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Üzemezés: Az ifjúsági önkéntes menedzsment képzéseket 

2019-ben ütemezték. 

 

Akció: A telepi segítő képzésre szakemberek toborzása az Észak-Magyarországi 

régióban 2020 

Cél, feladat: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél: Telepi segítő képzésre szakember toborzása, 30fő/képzés, régiónként 5fő vagy egy 

régióban 30fő 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 
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Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a telepi segítő 

képzés megvalósítása érdekében a régióban 

található csoportok és intézmények körében 

valamint a regionális csoportgyűléseken 

személyesen vagy elektronikus formában 

meghirdeti, illetve tájékoztatja a munkatársakat a 

képzés céljáról, kereteiről, a részvétel feltételeiről. 

A képzés meghirdetésre került a Gyerekesély 

Program, Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport  körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot. A 

koordinátor 30 fő jelentkezőt tud biztosítani a 

képzésre, így e régióban a képzés összevontan, 

tömbösítve lesz megtartva 2018 szeptemberében a 

résztvevő szakemberek igényei, illetve a szakmai 

vezetés megállapítása alapján hasznosnak ítélt 

érzékenyítés témakörben. 

Üzemezés: A telepi segítő képzéseket 2020-ban májusra 

ütemezték. 
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Részcél: Játékkészség fejlesztő képzés szakember toborzás 30fő/képzés egy régióból 20fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a játékkészség 

fejlesztő képzés megvalósítása érdekében a 

régióban található csoportok és intézmények 

körében valamint a regionális csoportgyűléseken 

személyesen vagy elektronikus formában 

meghirdeti, illetve tájékoztatja a munkatársakat a 

képzés céljáról, kereteiről, a részvétel feltételeiről. 

A képzés meghirdetésre került a Gyerekesély 

Program, Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, körében. 
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Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Üzemezés: A játékkészség fejlesztő képzéseket 2020-ban 

májusra ütemezték. 

Cél, feladat: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 

Részcél: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 30fő/képzés  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

e-mailben vagy személyesen tájékoztatás, 

információ adása a munkatársak részére, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Gyerekesély program, Balasagyarmati csoport, 

Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi 

csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, 

Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, MMSZ IfYou projekt szakmai team 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYou szakmai team 

Határidő(k) jelentkezések összegyűjtése: 2020.január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az ifjúsági 

önkéntes menedzsment képzés megvalósítása 

érdekében a régióban található csoportok és 

intézmények körében valamint a regionális 

csoportgyűléseken személyesen vagy elektronikus 
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formában meghirdeti, illetve tájékoztatja a 

munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre 

került a Gyerekesély Program, Balasagyarmati 

csoport, Hatvani csoport, Salgótarjáni csoport, 

Mátrafüredi csoport, Gyöngyösi csoport, Abasári 

csoport, Verpeléti csoport, Egri csoport, Hevesi 

csoport, Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai 

csoport, Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, 

Szikszói csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport, ifjúsági önkéntes 

koordinátor körében. 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor összegyűjti 

2018.július 15-ig a szükséges számú résztvevőt. A 

képzésre vagy régiónként 5fő jelentkezőt várnak, 

vagy egy régióból 30 főt. Az ifjúsági önkéntes 

koordinátor informálja a képzés megtartásáért 

felelős egység vezetőjét, azaz az MMSZ IfYou 

projekt szakmai vezetőjét, Hajdú Krisztinát a 

jelentkezésekről, és egyeztetik a pontos dátumot.  

Üzemezés: Az ifjúsági önkéntes menedzsment képzéseket 

2020-ban májusra ütemezték. 

 

Akció: Nyári táborhoz szükséges emberi erőforrás biztosítása és helyszín 2018 

2. pillér Programok, rendezvények 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín biztosítása; Ifjúsági önkéntesek bevonása, 

feladatkiosztás; Jelentkezések kezelése; Szülők 
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tájékoztatása; Tábor meghirdetése; Szakmai 

segítőkkel való kapcsolattartás, feladatkiosztás 

(felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU projekt vezető - Nagy Ferenc, IFYOU 

szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) Helyszín biztosítása: 2018.július; 

Táborra jelentkezők összegyűjtése: 2018.június;  

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes feladata a helyszín biztosítása. 

Ez jelenti a tábor megkeresését, igényekhez való 

illesztés és a tábor lefoglalását.  A helyszín 

ellenőrzése is ennek része, hogy bizonyosan 

megfelelő legyen a helyszín. Tábor kapacitásának, 

étkezési lehetőségeknek felmérése. Mérlegelni az 

odajutás lehetőségeit. Időpont 

véglegesítése(kollégák bevonásával), majd a tábor 

lefoglalása. Ennek fényében táborozók keresése a 

kollégák segítségével, illetve felnőtt kísérők 

keresése, valamint önkéntes lehetőség 

meghirdetése. Jelentkezések kezelése és 

dokumentáció intézése. Önkéntes szerződések 

megkötése azon önkéntesekkel akik nem a 

közösségi szolgálatot tervezik eltölteni a táborba, 

illetve szülői nyilatkozat 18 éven aluliak számára. 

Tábor népszerűsítése a szeretetszolgálaton belül és 

a régió csoportjaiba és intézményeibe. 

Együttműködésben álló iskolák felé is 

kommunikálni a lehetőséget.  
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Üzemezés: Tábor helyszín lefoglalása: 2018.05.31;  

Táborozók, önkéntesek, felnőtt kísérők begyűjtése: 

2018.05.31;  

 

Akció: Nyári táborhoz szükséges emberi erőforrás biztosítása és helyszín 2019 

2. pillér Programok, rendezvények 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín biztosítása; Ifjúsági önkéntesek bevonása, 

feladatkiosztás; Jelentkezések kezelése; Szülők 

tájékoztatása; Tábor meghirdetése; Szakmai 

segítőkkel való kapcsolattartás, feladatkiosztás 

(felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU projekt vezető - Nagy Ferenc, IFYOU 

szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) Helyszín biztosítása: 2019.máus 

Táborra jelentkezők összegyűjtése: 2019. június; 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes feladata a helyszín biztosítása. 

Ez jelenti a tábor megkeresését, igényekhez való 

illesztés és a tábor lefoglalását.  A helyszín 

ellenőrzése is ennek része, hogy bizonyosan 

megfelelő legyen a helyszín. Tábor kapacitásának, 

étkezési lehetőségeknek felmérése. Mérlegelni az 

odajutás lehetőségeit.  
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Időpont véglegesítése(kollégák bevonásával), majd 

a tábor lefoglalása. Ennek fényében táborozók 

keresése a kollégák segítségével, illetve felnőtt 

kísérők keresése, valamint önkéntes lehetőség 

meghirdetése. Jelentkezések kezelése és 

dokumentáció intézése. Önkéntes szerződések 

megkötése azon önkéntesekkel akik nem a 

közösségi szolgálatot tervezik eltölteni a táborba, 

illetve szülői nyilatkozat 18 éven aluliak számára. 

Tábor népszerűsítése a szeretetszolgálaton belül és 

a régió csoportjaiba és intézményeibe. 

Együttműködésben álló iskolák felé is 

kommunikálni a lehetőséget.  

Üzemezés: Tábor helyszín lefoglalása: 2019.05.31;  

Táborozók, önkéntesek, felnőtt kísérők begyűjtése: 

2019.05.31;  

 

 

Akció: Nyári táborhoz szükséges emberi erőforrás és helyszín biztosítása 2020 

2. pillér Programok, rendezvények 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín biztosítása; Ifjúsági önkéntesek bevonása, 

feladatkiosztás; Jelentkezések kezelése; Szülők 

tájékoztatása; Tábor meghirdetése; Szakmai 

segítőkkel való kapcsolattartás, feladatkiosztás 

(felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU projekt vezető - Nagy Ferenc, IFYOU 

szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) Helyszín biztosítása: 2020.május 

Táborra jelentkezők összegyűjtése: 2020.június 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes feladata a helyszín biztosítása. 

Ez jelenti a tábor megkeresését, igényekhez való 

illesztés és a tábor lefoglalását.  A helyszín 

ellenőrzése is ennek része, hogy bizonyosan 

megfelelő legyen a helyszín. Tábor kapacitásának, 

étkezési lehetőségeknek felmérése. Mérlegelni az 

odajutás lehetőségeit. Időpont 

véglegesítése(kollégák bevonásával), majd a tábor 

lefoglalása. Ennek fényében táborozók keresése a 

kollégák segítségével, illetve felnőtt kísérők 

keresése, valamint önkéntes lehetőség 

meghirdetése. Jelentkezések kezelése és 

dokumentáció intézése. Önkéntes szerződések 

megkötése azon önkéntesekkel akik nem a 

közösségi szolgálatot tervezik eltölteni a táborba, 

illetve szülői nyilatkozat 18 éven aluliak számára. 

Tábor népszerűsítése a szeretetszolgálaton belül és 

a régió csoportjaiba és intézményeibe. 

Együttműködésben álló iskolák felé is 

kommunikálni a lehetőséget.  

Üzemezés: Tábor helyszín lefoglalása: 2020.05.31 

Táborozók, önkéntesek, felnőtt kísérők begyűjtése: 

2020.05.31 
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Akció: Nyári tábor tematikájának és eszközigényének meghatározása, beszerzése 2018 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor tematikájának összeállítása, Programelemek 

egyeztetése, Önkéntesség megjelenése, 

Eszközigény felmérése, Beszerzés elősegítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU projekt vezető - Nagy Ferenc, IFYOU 

szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) Tematika rögzítése: 2018.június; 

Eszközbeszerzés: 2018.június;  

Tevékenység leírása:  A táborban résztvevő felnőtt kísérőkkel a tematika 

összeállítása, tábor vezető kinevezése. Tematiká 

összeállításánál fontos figyelembe venni, hogy az 

önkéntesség megjelenjen. Önkéntes feladatok 

betervezése, esetleg azzal kapcsolatos előadások, 

programok beiktatása. Mindezek mellett a nyári 

tábor szokásos elengedhetetlen programjai is 

bekerülhetnek, úgy mint sport, vetélkedők, 

csapatversenyek, túrázás stb. Ennek fényében az 

eszközigény összeírása az ifjúsági önkéntes 

koordinátor feladata, aki egyeztet a már kinevezett 

tábor vezetőkkel és pontosítják a listát. 

Hasonlóképpen egyeztetni kell, hogy milyen 

szolgáltatásokat tervezzünk igénybe venni. Ilyen 

lehet a túravezetés, kalandpark, múzeumlátogatás, 
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kézműves program és az utazás is. Az utazás 

lefoglalásához, hozzá tartozik a pontos indulása 

ideje és helyszíne. Az ehhez szükséges esetleges 

szerződések vagy számlák kiállításánál az ifjúsági 

önkéntes koordinátor az összekötő kapocs a 

közbeszerzést megnyerő céggel, aki az utalást 

intézi majd.   

Üzemezés: Utazás lefoglalása: 2018.05.31;  

Tematika és eszközigény összeállítása: 2018.05.31;  

 

Akció: Nyári tábor tematikájának és eszközigényének meghatározása, beszerzése 2019 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor tematikájának összeállítása, Programelemek 

egyeztetése, Önkéntesség megjelenése, 

Eszközigény felmérése, Beszerzés elősegítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU projekt vezető - Nagy Ferenc, IFYOU 

szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) Tematika rögzítése: 2019.június;  

Eszközbeszerzés: 2019.június;  

Tevékenység leírása:  A táborban résztvevő felnőtt kísérőkkel a tematika 

összeállítása, tábor vezető kinevezése. Tematiká 

összeállításánál fontos figyelembe venni, hogy az 

önkéntesség megjelenjen. Önkéntes feladatok 
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betervezése, esetleg azzal kapcsolatos előadások, 

programok beiktatása. Mindezek mellett a nyári 

tábor szokásos elengedhetetlen programjai is 

bekerülhetnek, úgy mint sport, vetélkedők, 

csapatversenyek, túrázás stb. Ennek fényében az 

eszközigény összeírása az ifjúsági önkéntes 

koordinátor feladata, aki egyeztet a már kinevezett 

tábor vezetőkkel és pontosítják a listát. 

Hasonlóképpen egyeztetni kell, hogy milyen 

szolgáltatásokat tervezzünk igénybe venni. Ilyen 

lehet a túravezetés, kalandpark, múzeumlátogatás, 

kézműves program és az utazás is. Az utazás 

lefoglalásához, hozzá tartozik a pontos indulása 

ideje és helyszíne. Az ehhez szükséges esetleges 

szerződések vagy számlák kiállításánál az ifjúsági 

önkéntes koordinátor az összekötő kapocs a 

közbeszerzést megnyerő céggel, aki az utalást 

intézi majd.   

Üzemezés: Utazás lefoglalása: 2019.05.31;  

Tematika és eszközigény összeállítása: 2019.05.31 

 

Akció: Nyári tábor tematikájának és eszközigényének meghatározása, beszerzése 2020 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor tematikájának összeállítása, Programelemek 

egyeztetése, Önkéntesség megjelenése, 

Eszközigény felmérése, Beszerzés elősegítése 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU projekt vezető - Nagy Ferenc, IFYOU 

szakmai vezető - Hajdú Krisztina 

Határidő(k) Tematika rögzítése: 2020.június 

Eszközbeszerzés: 2020.június 

Tevékenység leírása:  A táborban résztvevő felnőtt kísérőkkel a tematika 

összeállítása, tábor vezető kinevezése. Tematiká 

összeállításánál fontos figyelembe venni, hogy az 

önkéntesség megjelenjen. Önkéntes feladatok 

betervezése, esetleg azzal kapcsolatos előadások, 

programok beiktatása. Mindezek mellett a nyári 

tábor szokásos elengedhetetlen programjai is 

bekerülhetnek, úgy mint sport, vetélkedők, 

csapatversenyek, túrázás stb. Ennek fényében az 

eszközigény összeírása az ifjúsági önkéntes 

koordinátor feladata, aki egyeztet a már kinevezett 

tábor vezetőkkel és pontosítják a listát. 

Hasonlóképpen egyeztetni kell, hogy milyen 

szolgáltatásokat tervezzünk igénybe venni. Ilyen 

lehet a túravezetés, kalandpark, múzeumlátogatás, 

kézműves program és az utazás is. Az utazás 

lefoglalásához, hozzá tartozik a pontos indulása 

ideje és helyszíne. Az ehhez szükséges esetleges 

szerződések vagy számlák kiállításánál az ifjúsági 

önkéntes koordinátor az összekötő kapocs a 

közbeszerzést megnyerő céggel, aki az utalást 

intézi majd.   

Üzemezés: Utazás lefoglalása2020.05.31 

Tematika és eszközigény összeállítása: 2020.05.31 
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Akció: Meglévő önkéntesekkel való kapcsolatfelvétel 

2. pillér Programok, rendezvények 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Már önkénteskedő fiatalok felkeresése, 

kapcsolatfelvétel 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU szakmai Team 

Határidő(k) 2018.09.30 

Tevékenység leírása: A régióban működő csoportok felkeresése: 

Balasagyarmati csoport, Hatvani csoport, 

Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport. Valamint az intézmények 

felkeresése: Salgótarjáni idősek otthona, 

Mátrafüredi idősek otthona, Hatvani hajléktalan 

szálló, Ózdi tanoda és biztos kezdet gyerekház, 

Hevesi támogató szolgálat, Miskolci ápolási otthon 

és idősek otthona, Miskolci Támogató szolgálat, 

Miskolci Átmeneti szálló, Lyukóvölgyi tanoda és 

biztos kezdet gyerekház, Információs iroda, Avasi 
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játszótér, Tokaji fogyatékos napközi, Tokaji 

Támogató szolgálat, Sátoraljaújhelyi nappali 

melegedő, Pácini tanoda.  

Ezeken a helyeken olyan önkéntesek keresünk, 

akik a pályázat korosztályába beletartoznak. Velük 

akár lehetőség van interjút folytatni és a további 

együttműködésről egyeztetni. A 

programlehetőségekről tájékoztatni érdemes őket, 

majd ezek után folyamatos találkozókat szervezni 

és tartani velük a kapcsolatot. Miután minden 

fogadóhely felmérésre került, utána folyamatos 

kapcsolatba lenni velük az időközben megjelenő 

önkéntesek miatt. 

Üzemezés: Minden fogadóhely felmérése 2018.09.30 

Folyamatos kapcsolat a fogadóhelyekkel: 

2020.aug. 

 

 

Akció: Meglévő konkrét programokba becsatlakozás 2018 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Játszótér programjaiba bekapcsolódás és 

önkéntesek hívása 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Játszótér vezetője: Nagy Zsuzsanna 
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Határidő(k) Minden hónap vége, hogy a következő havi 

programok le legyenek tisztázva 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor becsatlakozik a 

játszótér programterveibe és azok megvalósításába. 

A tervezés során egyeztetnek a program elemeiről, 

helyszínéről, arról, hogy mely felnőtt kísérők 

vesznek részt és mennyi önkéntesre van szükség. 

Igény eseten az ifjúsági önkéntes koordinátor is 

aktívan bevonódik a programba. Koordinálja az 

önkénteseket vagy a kollégák segítségét kéri, hogy 

miben tudnak segíteni. Rendszeres egyeztetésen 

vesz részt a koordinátor a játszóteres kollégákkal, 

hogy mindig naprakész legyen. 

Üzemezés: Avasi Máltai játszótér 

2018. februárFarsan 

2018. március Nőnap 

2018. április Húsvét, Föld napja 

2018. május Anyák napja, Gyereknap 

2018. november Halloween 

2018. december Mikulás, Karácsony 

 

 

Akció: Meglévő konkrét programokba becsatlakozás 2019 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Játszótér programjaiba bekapcsolódás és 

önkéntesek hívása 
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Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Játszótér vezetője: Nagy Zsuzsanna 

Határidő(k) Minden hónap vége, hogy a következő havi 

programok le legyenek tisztázva 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor becsatlakozik a 

játszótér programterveibe és azok megvalósításába. 

A tervezés során egyeztetnek a program elemeiről, 

helyszínéről, arról, hogy mely felnőtt kísérők 

vesznek részt és mennyi önkéntesre van szükség. 

Igény eseten az ifjúsági önkéntes koordinátor is 

aktívan bevonódik a programba. Koordinálja az 

önkénteseket vagy a kollégák segítségét kéri, hogy 

miben tudnak segíteni. Rendszeres egyeztetésen 

vesz részt a koordinátor a játszóteres kollégákkal, 

hogy mindig naprakész legyen. 

Üzemezés: Avasi Máltai játszótér 

2019. február Farsang 

2019. március Nőnap 

2019. április Húsvét, Föld napja 

2019. május Anyák napja, Gyereknap 

2019. november Halloween 

2019. december Mikulás, Karácsony 

 

 

Akció: Meglévő konkrét programokba becsatlakozás 2020 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 
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Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Játszótér programjaiba bekapcsolódás és 

önkéntesek hívása 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Játszótér vezetője: Nagy Zsuzsanna 

Határidő(k) Minden hónap vége, hogy a következő havi 

programok le legyenek tisztázva 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor becsatlakozik a 

játszótér programterveibe és azok megvalósításába. 

A tervezés során egyeztetnek a program elemeiről, 

helyszínéről, arról, hogy mely felnőtt kísérők 

vesznek részt és mennyi önkéntesre van szükség. 

Igény eseten az ifjúsági önkéntes koordinátor is 

aktívan bevonódik a programba. Koordinálja az 

önkénteseket vagy a kollégák segítségét kéri, hogy 

miben tudnak segíteni. Rendszeres egyeztetésen 

vesz részt a koordinátor a játszóteres kollégákkal, 

hogy mindig naprakész legyen. 

Üzemezés: Avasi Máltai játszótér 

2020. februárFarsan 

2020. március Nőnap 

2020. április Húsvét, Föld napja 

2020. május Anyák napja, Gyereknap 

2020. november Halloween 

2020. december Mikulás, Karácsony 
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Akció: Konkrét Játszótéri programok tervezése, ütemezése 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor saját programokat 

szervez a játszótér helyszínére 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Határidő(k) 2020. aug. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor saját programokat 

valósít meg, amelyekben önkénteseket von be. A 

programok kiötlésében segítségül hívhatja a 

játszóteres kollégákat, de egyeztetni minden 

esetben szükséges velük. Lehetősége van, hogy 

valamelyik programot teljes mértékben magára 

vállalja akár és önkéntesekkel kivitelezi azt. A 

program megszervezése, önkéntesek invitálása, 

kollégáktól segítségkérés, helyszín biztosítása és 

egyéb eszközigény biztosítása. Vetítőgép, laptop, 

flipchart, enni és innivaló stb. 

Üzemezés: - 2018 novembertől: Kamasz panasz. Miután 

kiképződnek önkéntes vezetők, kortárs segítők, egy 

olyan lehetőséget létrehozni számokra, ahol a 

mindennapi problémáikat elmondhatják és 

kibeszélhetik. Ehhez azonban szükségesek a 

kortárs segítők, akik érzékenyek és nyitottak ilyen 
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beszélgetések vezetésére. Itt leginkább az 

önkéntesek dolgoznánank, az ifjúsági önkéntes 

koordinátor csak a lehetőséget és erőforrást 

biztosítja nekik.  

- 2018 Szeptembertől. Szimfóniás gitáróra. Első 

alkalommal eljönnének a szimfóniások, hogy 

bemutatót tartsanak a gyerekeknek, majd akit 

komolyabban érdekel rendszeresített gitároktatást 

tartani, ahol nem a mély elmélet dominálna, hanem 

amit a szimfónia csapat is képvisel: élményt 

szerezni neki néhány hang megtanulása által. A 

későbbi gitárórákat az ifjúsági koordinátor vezetné, 

de önkéntesek becsatlakozásával. 

- 2018. Márciustól. Önkéntes műhely. Kéthetente, 

pénteken találkozó az önkéntesekkel, az aktuális 

feladatok megbeszélése és játékos együttlét 

keretében. Játszóteres kollégák becsatlakozásával. 

A közösség kialakítása is itt menne végbe. Célunk, 

hogy elsősorban a közösséghez akarjanak tartozni, 

ugyanis sok esetben a fiataloknak ez az elsődleges 

fontosságú. 

- 2018 Szeptembertől. Társadalom érzékenyítő 

képzések. A projektben megjelenő képzés 

tematikáját felhasználva a fiataloknak élményt és 

jó hangulatot adni, valamint elmélyítő 

beszélgetéseket folytatni velük. Itt is a kötődés 

kialakítása, illetve a társadalmi problémák 

észrevétele lenne a cél. 
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Akció: Önkéntesek fogadása és szakmai támogatása 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Elérhetővé teszi magát az ifjúsági önkéntes 

koordinátor, hogy a jelentkező önkéntesek be 

tudjanak kapcsolódni. Támogatja őket a 

fejlődésben, képzéseket javasol nekik, szerződést 

köt velük, segíti őket eligazodni a 

szeretetszolgálaton belül. Kijelölt időben elérhető a 

megadott helyszínen. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Határidő(k) 2020. aug 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a keresés mellett 

fogadja is az önkénteseket. Az elérhetőségét, minél 

több helyen közzé teszi és javasolja az 

önkénteseknek is, hogy hívjanak ismerősöket, 

barátokat. Az így közvetett módon érkező 

önkénteseket is szükséges fogadni, ezért egy erre 

kijelölt helyszín meghatározása is fontos. Így 

került kijelölésre az Avasi Közösségi Tér és az 

Avasi Játszótér. Az ifjúsági önkéntes koordinátor 

rendszeresen megjelenik ezeken a helyszíneken, 

vagy megbeszélt találkozókon. Azon önkéntesek 
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akik szeretnének képződni és elmélyülni az 

önkéntességben, vagy konkrét feladatban, azoknak 

a képzéseken helyet biztosítani. Lehetőség 

biztosítása minél nagyobb spektrumon az 

önkéntességben. Azon fiatalok, akik saját ötleteiket 

szeretnék megvalósítani, azok irányítása és 

támogatása. 

Üzemezés: 2018. február Önkéntes fogadóhely meghatározása 

2020. aug Önkéntesek fogadási  időpontok 

meghatározása 

 

Akció: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése 2018 

Cél, feladat: közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A versenyt szervező egység, Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2020 aug. 31. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor meghirdeti azon 

diákok között a versenyt, akik elvégezték a 

képzést. A jelentkezők összegyűjtése, majd 

továbbítása a versenyt szervező egység felé. A 

versenyzők tájékoztatása időpontról és helyszínről. 

Üzemezés: 2018 december Első verseny meghirdetése 
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Akció: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése 2019 

Cél, feladat: közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) A versenyt szervező egység, Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2020 aug. 31. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor meghirdeti azon 

diákok között a versenyt, akik elvégezték a 

képzést. A jelentkezők összegyűjtése, majd 

továbbítása a versenyt szervező egység felé. A 

versenyzők tájékoztatása időpontról és helyszínről. 

Üzemezés: 2019 március Második verseny meghirdetése 

 

 

Akció: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése 2020 

Cél, feladat: közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Versenyek meghirdetése, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) A versenyt szervező egység, Nagy Ferenc 

Határidő(k) 2020 aug. 31. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor meghirdeti azon 

diákok között a versenyt, akik elvégezték a 

képzést. A jelentkezők összegyűjtése, majd 

továbbítása a versenyt szervező egység felé. A 

versenyzők tájékoztatása időpontról és helyszínről. 

Üzemezés: 2020 március Harmadik verseny meghirdetése  

 

Akció: Sportprogramok szervezésében részvétel 

Cél, feladat: közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Sportprogramok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Önkéntesek biztosítása, rendezvény hirdetése, 

szervezésbe bekapcsolódás 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Regionális sport koordinátor 

Határidő(k) 2020 aug. 

Tevékenység leírása: A rendszeresen megrendezésre kerülő 

sportprogramokon keresztül önkéntesek bevonása. 

Sportot arra használni, hogy fiatalokat nyerjünk 

meg a jó ügy érdekébe. Ezeket a programokat a 

sport koordinátor szervezi, az ifjúsági önkéntes 

koordinátor segít neki, önkéntesekkel támogatja és 

ha szükséges a lebonyolításban is támogatja. A 

rendezvényt terjesztésében részt vesz, hogy minél 

nagyobb tömeg legyen elérve 
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Üzemezés: 2018 július-szeptember: 3 kisebb és 1 nagyobb 

sportprogram. (Regionális sport koordinátor 

szervezi) 

 

Akció: Szimfónia/Művészet program bevonása  

Cél, feladat: közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Művészeti programok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szimfónia és Művészet program bevonása a 

ifjúsági önkéntes koordinátor által érintett 

rendezvényekbe 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Szimfónia program vezetője: Nagy Kálmán 

Művészet program koordinátor: Sólyom Enikő 

Határidő(k) 2020 aug. 31. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet a 

program vezetőivel, hogy mely rendezvényeken 

tudnak megjelenni és milyen előadással vagy 

standdal tudják azt színesíteni. A koordinátor 

felelősége, hogy leegyeztesse, mikorra várja őket, 

konkréten milyen feladattal és pontosan hova 

érkezzenek. Az eszközigényről is egyeztetés kell, 

hogy történjen. Mivel készüljenek a program 

vezetői és mivel készüljenek. A rendezvényen a 

koordinátor segíti a kollégák munkáját a 

körbevezetéssel és utólagos egyeztetéssel, 

pontosítással. 

Üzemezés: 2020 aug 
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Akció: Fogadóhelyek feltárása a regionális ügyvezető és önkéntes koordinátor 

bevonásával 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Régió feltérképezése 

Részcél: Fogadóhelyek feltárása a regionális ügyvezető és önkéntes koordinátor bevonásával 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Az ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet a 

regionális ügyvezetővel és az önkéntes 

koordinátorral a fogadóhelyek tekintetében. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Határidő(k) 2018 április 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet a 

regionális ügyvezetővel és az önkéntes 

koordinátorral, hogy mely 

csoportok(Balasagyarmati csoport, Hatvani 

csoport, Salgótarjáni csoport, Mátrafüredi csoport, 

Gyöngyösi csoport, Abasári csoport, Verpeléti 

csoport, Egri csoport, Hevesi csoport, 

Kazincbarcikai csoport, Tiszanánai csoport, 

Mezőkövesdi csoport, Miskolci csoport, Szikszói 

csoport, Tállyai csoport, Tokaji csoport, 

Sátoraljaújhelyi csoport) vagy 

intézmények(Salgótarjáni idősek otthona, 

Mátrafüredi idősek otthona, Hatvani hajléktalan 

szálló, Ózdi tanoda és biztos kezdet gyerekház, 

Hevesi támogató szolgálat, Miskolci ápolási otthon 

és idősek otthona, Miskolci Támogató szolgálat, 

Miskolci Átmeneti szálló, Lyukóvölgyi tanoda és 

biztos kezdet gyerekház, Információs iroda, Avasi 
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játszótér, Tokaji fogyatékos napközi, Tokaji 

Támogató szolgálat, Sátoraljaújhelyi nappali 

melegedő, Pácini tanoda) képesek fogadni 

önkénteseket. Ezeket rögzíteni táblázat vagy térkép 

formájában. 

Üzemezés: 2018 április 30. Térkép elkészítése a 

fogadóhelyekről. 

 

Akció: Önkéntes csoportok felmérése a régióban 2018ban 

Cél, feladat: Csoportok, mint fogadóhelyek 

Részcél: Önkéntes csoportok kiértékelése, kulcsemberek felkeresése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Csoportokkal kapcsolatfelvétel, meglátogatásuk, 

projekt vázolása és egyeztetés az együttműködésről 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Önkéntes csoport vezetője 

Határidő(k) 2019 június; 2020 aug 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet az 

önkéntes csoport vezetőjével egy találkozót, ahol 

személyesen tudnak találkozni. A személyes 

találkozó alkalmával az ifjúsági önkéntes 

koordinátor felméri a csoport összetételét, 

aktivitását és fiatalok fogadását. Felvázolja nekik a 

projekt célját és tárgyalnak a lehetséges 

együttműködésről. A beszélgetés fő témája a fiatal 

önkéntesek fogadása. A kulcsembereket invitálni 

az önkéntes műhelyre és jó kapcsolat kialakítása 

velük. Az ehhez kiadott sablon kitöltése, mely 
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során értékeli a koordinátor a csoportot. A 

továbbiakban számon tartja az adatokat. 

Üzemezés: 2020 február Miskolci csoport 

2020 március Szikszói csoport 

2020 április Mezőkövesdi csoport 

2020 április Hevesi csoport 

2020 szeptember Balasagyarmati csoport 

2020 szeptember Hatvani csoport 

2020 október Egri csoport 

2020 október Sátoraljaújhelyi csoport 

2020 november Salgótarjáni csoport 

2020 november Tokaji csoport 

2020 december Mátrafüredi csoport 

2020 január Gyöngyösi csoport 

2020 január Abasári csoport 

2020 február Verpeléti csoport 

2020 február Kazincbarcikai csoport 

2020 március Tiszanánai csoport 

2020 április Tállyai csoport 

 

Akció: Önkéntes csoportok felmérése a régióban 2020ban 

Cél, feladat: Csoportok, mint fogadóhelyek 

Részcél: Önkéntes csoportok kiértékelése, kulcsemberek felkeresése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Csoportokkal kapcsolatfelvétel, meglátogatásuk, 

projekt vázolása és egyeztetés az együttműködésről 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Önkéntes csoport vezetője 
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Határidő(k) 2019 június; 2020 aug 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet az 

önkéntes csoport vezetőjével egy találkozót, ahol 

személyesen tudnak találkozni. A személyes 

találkozó alkalmával az ifjúsági önkéntes 

koordinátor felméri a csoport összetételét, 

aktivitását és fiatalok fogadását. Felvázolja nekik a 

projekt célját és tárgyalnak a lehetséges 

együttműködésről. A beszélgetés fő témája a fiatal 

önkéntesek fogadása. A kulcsembereket invitálni 

az önkéntes műhelyre és jó kapcsolat kialakítása 

velük. Az ehhez kiadott sablon kitöltése, mely 

során értékeli a koordinátor a csoportot. A 

továbbiakban számon tartja az adatokat. 

Üzemezés: 2020 február Miskolci csoport 

2020 március Szikszói csoport 

2020 április Mezőkövesdi csoport 

2020 április Hevesi csoport 

2020 szeptember Balasagyarmati csoport 

2020 szeptember Hatvani csoport 

2020 október Egri csoport 

2020 október Sátoraljaújhelyi csoport 

2020 november Salgótarjáni csoport 

2020 november Tokaji csoport 

2020 december Mátrafüredi csoport 

2020 január Gyöngyösi csoport 

2020 január Abasári csoport 

2020 február Verpeléti csoport 

2020 február Kazincbarcikai csoport 

2020 március Tiszanánai csoport 

2020 április Tállyai csoport 
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Akció: Intézmények felmérése a régióban 

Cél, feladat: Intézmények, mint fogadóhelyek 

Részcél: Intézmények kiértékelése, kulcsemberek felkeresése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Intézményekkel kapcsolatfelvétel, meglátogatásuk, 

projekt vázolása és egyeztetés az 

együttműködésről, önkéntesek fogadásáról, 

programokba való bekapcsolódásról. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Intézmény vezetője 

Határidő(k) 2019 március 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egyeztet az 

intézmény vezetőjével egy találkozót, ahol 

személyesen tudnak találkozni. A személyes 

találkozó alkalmával az ifjúsági önkéntes 

koordinátor felméri az intézmény összetételét, 

aktivitását és fiatalok fogadását. Felvázolja nekik a 

projekt célját és tárgyalnak a lehetséges 

együttműködésről. A beszélgetés fő témája a fiatal 

önkéntesek fogadása. A kulcsembereket invitálni 

az önkéntes műhelyre és jó kapcsolat kialakítása 

velük. Az ehhez kiadott sablon kitöltése, mely 

során értékeli a koordinátor az intézményt. A 

továbbiakban számon tartja az adatokat. 

Üzemezés: 2018 január Miskolci ápolási otthon és idősek 

otthona,  

2018 január Miskolci Támogató szolgálat,  

2018 január Miskolci Átmeneti szálló,  

2018 január Avasi játszótér,  
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2018 február Lyukóvölgyi tanoda és biztos kezdet 

gyerekház,  

2018 február Információs iroda,  

2018 április Hatvani hajléktalan szálló,  

2018 május Sátoraljaújhelyi nappali melegedő,  

2018 szeptember Salgótarjáni idősek otthona 

2018 október Mátrafüredi idősek otthona 

2018 november Ózdi tanoda és biztos kezdet 

gyerekház,  

2018 december Hevesi támogató szolgálat,  

2019 január Tokaji fogyatékos napközi,  

2019 január Tokaji Támogató szolgálat,  

2019 február Pácini tanoda 

2020 január Miskolci ápolási otthon és idősek 

otthona,  

2020 január Miskolci Támogató szolgálat,  

2020 január Miskolci Átmeneti szálló,  

2020 január Avasi játszótér,  

2020 február Lyukóvölgyi tanoda és biztos kezdet 

gyerekház,  

2020 február Információs iroda,  

2020 február Hatvani hajléktalan szálló,  

2020 március Sátoraljaújhelyi nappali melegedő,  

2020 március Salgótarjáni idősek otthona 

2020 április Mátrafüredi idősek otthona 

2020 április Ózdi tanoda és biztos kezdet 

gyerekház,  

2020 május Hevesi támogató szolgálat,  

2020 május Tokaji fogyatékos napközi,  

2020 június Tokaji Támogató szolgálat,  

2020 július Pácini tanoda 
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Akció: Modellprogramok felmérése a régióban 

Cél, feladat: Modellprogramok, mint fogadóhelyek 

Részcél: Modell programok megismerése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Modellprogramok megismerése az önkéntesség 

bevonása érdekében 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Határidő(k) 2019 Június 

Tevékenység leírása: Régión belül megvalósuló modellprogramok 

felmérése és megismerése, hogy önkénteseket 

lehessen bevonni. Ilyenek a Szendrőlád szimfónia 

program, Gyermekesély program: Ózd, Putnok, 

Mezőcsát, Edelény, Szikszó, Encs, Szerencs, 

Cigánd, Göncz, Hevesi járás és Tarnabod Jelenlét 

program. Ezek bejárása és a munkájuk átlátása a 

kollégáknak. Kapcsolatfelvétel a regionális 

ügyvezetőn keresztül történik, majd egyeztetése 

után 1-1 napot a járásba vagy a programban eltölt a 

koordinátor. Később az itt szerzett tapasztalat 

alapján tudja ajánlani azt a fiatal önkénteseknek. 

 

Üzemezés: 2018 április Szendrőlád szimfónia 

2018 november GYEP Ózd, Putnok, Mezőcsát, 

Edelény, Szikszó, Encs, Szerencs, Cigánd, Göncz, 

Hevesi járás,  

2018 november Tarnabod Jelenlét program 

2018 november Szendrőlád szimfónia 

2018 december GYEP Ózd, Putnok, Mezőcsát, 
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Edelény, Szikszó, Encs, Szerencs, Cigánd, Göncz, 

Hevesi járás,  

2018 december Tarnabod Jelenlét program 

 

 

Akció: Önkéntesség népszerűsítése középiskolákban 2018ban 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Kapcsolatfelvétel azon középiskolákkal, ahol 

együttműködési szerződése van a 

szeretetszolgálattal. Alternatív osztályfőnöki óra 

vagy egyéb óra keretén belül a Máltai 

Szeretetszolgálat bemutatása és az közösségi 

szolgálati lehetőséget ismertetése. Programok 

ajánlása. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Határidő(k) 2020 aug 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felkeresi azon 

középiskolákat, akikkel együttműködési szerződése 

van a szeretetszolgálatnak és felajánlja a 

lehetőséget egy előadásra, ahol szeretnék a 

szervezetünket népszerűsíteni és a fiataloknak 

lehetőséget kínálni az 50 óra eltöltésére. Időpont, 

helyszín, rendelkezésre álló időt és eszközigények 

leegyeztetése szükséges. Olyan termet igényel, 

ahol lehet vetíteni és hangod lejátszani. Az 
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előadásra felkészül a koordinátor és szükség esetén 

kollégával együtt érkeznek. Biztosít magának 

minden eszközigényt. Az előadás végén 

elérhetőséget cserél a fiatalokkal.  

Üzemezés: Miskolci iskolák: 

2018 márc 6 Miskolci SZC Kós Károly Építőipari 

Szakgimnáziuma 

2018. márc. 7 Miskolci Baross Gábor Közlekedési 

és Postaforgalmi 

2018, márc 10 Diósgyőri Gimnázium 

2018. márc 12 MIOK József Nádor Gimnázium és 

szakképző Iskola 

2018. árp. 26 Miskolci Szakképzési Centrum 

Andrássy Gyula Szakközépiskolája 

2018 Szeptember EURÓPA Szakképző Iskola 

2018 Szeptember Miskolci Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola 

2018 Október Avasi Gimnázium 

2018 Október Berzeviczy Gergely 

Szakközépiskola és Szakiskola 

2018 November Lévay József Református 

Gimnázium és Diákotthon 

2018 November Fáy András Görögkatolikus 

Közgazdasági Szakgimnázium 

2018 November Fráter György Katolikus 

Gimnázium és kollégium 

 

 

Akció: Önkéntesség népszerűsítése középiskolákban 2019ben 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél Kapcsolatfelvétel azon középiskolákkal, ahol 

együttműködési szerződése van a 
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eléréséhez: szeretetszolgálattal. Alternatív osztályfőnöki óra 

vagy egyéb óra keretén belül a Máltai 

Szeretetszolgálat bemutatása és az közösségi 

szolgálati lehetőséget ismertetése. Programok 

ajánlása. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Határidő(k) 2020 aug 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felkeresi azon 

középiskolákat, akikkel együttműködési szerződése 

van a szeretetszolgálatnak és felajánlja a 

lehetőséget egy előadásra, ahol szeretnék a 

szervezetünket népszerűsíteni és a fiataloknak 

lehetőséget kínálni az 50 óra eltöltésére. Időpont, 

helyszín, rendelkezésre álló időt és eszközigények 

leegyeztetése szükséges. Olyan termet igényel, 

ahol lehet vetíteni és hangod lejátszani. Az 

előadásra felkészül a koordinátor és szükség esetén 

kollégával együtt érkeznek. Biztosít magának 

minden eszközigényt. Az előadás végén 

elérhetőséget cserél a fiatalokkal.  

Üzemezés: Miskolci iskolák: 

2019 márc Miskolci SZC Kós Károly Építőipari 

Szakgimnáziuma 

2019. márc Miskolci Baross Gábor Közlekedési és 

Postaforgalmi 

2019, márc Diósgyőri Gimnázium 

2019. márc MIOK József Nádor Gimnázium és 
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szakképző Iskola 

2019. árp. Miskolci Szakképzési Centrum 

Andrássy Gyula Szakközépiskolája 

2019 Szeptember EURÓPA Szakképző Iskola 

2019 Szeptember Miskolci Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola 

2019 Október Avasi Gimnázium 

2019 Október Berzeviczy Gergely 

Szakközépiskola és Szakiskola 

2019 November Lévay József Református 

Gimnázium és Diákotthon 

2019 November Fáy András Görögkatolikus 

Közgazdasági Szakgimnázium 

2019 November Fráter György Katolikus 

Gimnázium és kollégium 

 

Vidéki iskolák: 

2019 január Ózdi SZC Bródy Imre 

Szakgimnáziuma 

2019 január Ózdi József Attila Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

2019 február Széchenyi István Katolikus 

Közgazdasági Szakközépiskola 

2019 február Gárdonyi Géza Ciszterci 

Gimnázium és Kollégium 

2019 március Dr. Ámbédkar Gimnázium 

Szakközépiskola 

2019 március Kodály Zoltán Zeneművészeti 

Szakközépiskla és Zeneiskola 

2019 április DISCIMUS Szakközépiskola 

2019 április Sárospataki Árpád Vezér 

Gimnázium és Kollégium 

2019 május Sárospataki Református Kollégium 
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Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 

2019 szeptember Sátoraljaújhelyi Kossuth 

Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola 

2019 szeptember Balassagyarmati Balassi 

Bálint Gimnázium 

2019 október Madács Imre Gimnázium és 

Szakközépiskola 

2019 október Encsi Váci Mihály Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

2019 november Eötvös József Református 

oktatási központ 

 

 

 

Akció: Önkéntesség népszerűsítése középiskolákban 2020ban 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Kapcsolatfelvétel azon középiskolákkal, ahol 

együttműködési szerződése van a 

szeretetszolgálattal. Alternatív osztályfőnöki óra 

vagy egyéb óra keretén belül a Máltai 

Szeretetszolgálat bemutatása és az közösségi 

szolgálati lehetőséget ismertetése. Programok 

ajánlása. 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

 

Határidő(k) 2020 aug 
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Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felkeresi azon 

középiskolákat, akikkel együttműködési szerződése 

van a szeretetszolgálatnak és felajánlja a 

lehetőséget egy előadásra, ahol szeretnék a 

szervezetünket népszerűsíteni és a fiataloknak 

lehetőséget kínálni az 50 óra eltöltésére. Időpont, 

helyszín, rendelkezésre álló időt és eszközigények 

leegyeztetése szükséges. Olyan termet igényel, 

ahol lehet vetíteni és hangod lejátszani. Az 

előadásra felkészül a koordinátor és szükség esetén 

kollégával együtt érkeznek. Biztosít magának 

minden eszközigényt. Az előadás végén 

elérhetőséget cserél a fiatalokkal.  

Üzemezés: Miskolci iskolák: 

2020 márc Miskolci SZC Kós Károly Építőipari 

Szakgimnáziuma 

2020 márc Miskolci Baross Gábor Közlekedési és 

Postaforgalmi 

2020, márc Diósgyőri Gimnázium 

2020. márc MIOK József Nádor Gimnázium és 

szakképző Iskola 

2020. árp. Miskolci Szakképzési Centrum 

Andrássy Gyula Szakközépiskolája 

2020 Szeptember EURÓPA Szakképző Iskola 

2020 Szeptember Miskolci Bartók Béla 

Zeneművészeti Szakközépiskola 

2020 Október Avasi Gimnázium 

2020 Október Berzeviczy Gergely 

Szakközépiskola és Szakiskola 

2020 November Lévay József Református 

Gimnázium és Diákotthon 

2020 November Fáy András Görögkatolikus 

Közgazdasági Szakgimnázium 
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2020 November Fráter György Katolikus 

Gimnázium és kollégium 

 

Vidéki iskolák: 

2020 január Ózdi SZC Bródy Imre 

Szakgimnáziuma 

2020 január Ózdi József Attila Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

2020 február Széchenyi István Katolikus 

Közgazdasági Szakközépiskola 

2020 február Gárdonyi Géza Ciszterci 

Gimnázium és Kollégium 

2020 március Dr. Ámbédkar Gimnázium 

Szakközépiskola 

2020 március Kodály Zoltán Zeneművészeti 

Szakközépiskla és Zeneiskola 

2020 április DISCIMUS Szakközépiskola 

2020 április Sárospataki Árpád Vezér 

Gimnázium és Kollégium 

2020 május Sárospataki Református Kollégium 

Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona 

2020 szeptember Sátoraljaújhelyi Kossuth 

Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola 

2020 szeptember Balassagyarmati Balassi 

Bálint Gimnázium 

2020 október Madács Imre Gimnázium és 

Szakközépiskola 

2020 október Encsi Váci Mihály Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

2020 november Eötvös József Református 

oktatási központ 
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Akció: Önkéntes központ kialakítása 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Önkéntes központ létrejötte 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Önkéntes központ kialakítása, iroda kialakítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor: Pápai Gergő 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU szakmai team 

Határidő(k) 2020 aug. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor részt vesz az 

önkéntes központ kialakításában. Az Avasi 

Játszótér tűnik a legoptimálisabbnak. Ki kell 

alakítani az önkéntesek körében, hogy ide jöhetnek 

bármikor és mi tudjuk is fogadni őket. Esetleges 

műhelyek helyszíne is célszerű ha itt van 

megtartva. A kialakításba egy irodahelyiség 

kialakítása is fontos az adminisztratív feladatok 

elvégzésében. Az önkéntes központ esetében 

fontos, hogy fiataloknak megfelelő helyszín 

legyen, ami a kreativitást elősegíti és jól is érzik 

magukat. Ennek kialakításában az ifjúsági önkéntes 

koordinátor egyeztet az IFYOU szakmai teammel. 

Később ez a helyszín báziskén funkciónál. 

Üzemezés: 2020 aug. kialakítás és folyamatos fejlesztés 
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Dél-Alföldi Régió 
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2016 óta dr. Jenei Gábor atya, a soltvadkerti katolikus egyházközség plébánosa a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője a Dél-Alföldi Régióban. Rigóné Kiss Éva regionális 

ügyvezetővel együttesen látják el a Szolgálat vezetését. 

A régió központja Kecskeméten található. A régióközpontban látják el a vezetői és irányítási  

feladatokat, továbbá az adminisztratív és pénzügyi, elszámolási háttér biztosítása mellett 

innen kapják az intézmények és csoportok az információkat, híreket a régiós eseményekről, 

közösségi programokról és pályázati lehetőségekről. A régió vezetése aktív kapcsolatot  tart 

fent az önkormányzatokkal, társszervezetekkel, valamint koordinálja az az Országos Központ 

és a régió egyes intézményei, csoportjai közötti adományokat,  adomány -járatokat szervez.  

 

A régió 8 intézménnyel és 2017-től 21 csoporttal működik. A régió intézményei 

Kecskeméten, Szegeden, Orosházán találhatóak. Az intézményi ellátások terén a 

hajléktalanellátás a leghangsúlyosabb ellátási terület, a kecskeméti és szegedi 

hajléktalanellátó intézményekben forgalma az elmúlt években növekedett. Sajnos egyre több a 

30 év alatti ellátott, aminek oka valószínűleg a megfelelő szakképzettség és a munkahelyek 

hiánya. Az intézményi ellátást segítik a helyi csoportok is, élelmiszer- és ruhaadományokkal 

támogatják a rászorulókat.  

A hajléktalanellátás megfelelő működését segíti elő a Regionális Hajléktalan Módszertan, 

mely segítséget nyújt a fenntartók részére új szervezeti formák kialakításában, javaslatot 

dolgoz ki hiányzó ellátások megszervezésére, a hajléktalanellátó-rendszer fejlesztésére.  

A régióban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egy Családok Átmeneti Otthonát tart fent. A 

férőhelyekre állandó túljelentkezés van, ami azt mutatja, hogy sajnos sokkal több család kerül 

utcára illetve olyan helyzetbe, hogy intézményi szolgáltatásra van szüksége, mint amennyit az 

képes befogadni.  

Az fenti intézményi szolgáltatásokon kívül rehabilitációs otthont, idősek otthonát és két 

játszóteret üzemeltet a régió. 

2018. nyarától az intézményi ellátás tovább bővül a Jánoshalmán működő Idősek Otthona 

működtetésének átvételével.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy Szolgálathoz egyre többen fordulnak segítségért személyesen, 

telefonon vagy levélben. Mivel ezek a megkeresések általában a központokba futnak be, így 

az ott dolgozók vagy helyben nyújtanak segítséget illetve látják el tanácsokkal a rászorulót, 

vagy a legközelebbi csoporthoz, intézményhez irányítják őt. 
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Az önkéntesek munkájára az intézményekben nagy szükség van, hiszen az alkalmazottak 

egyre növekvő munkájának terheit az önkéntesek munkája nagy mértékben csökkenti. Az 

ifjúsági önkénteseknek nagy szerepe lehet ebben, mivel az intézményeknél végezhető 

önkéntes munkák általában 14 év felett elvégezhetők. Az alábbiakban minden intézmény 

leírása után - külön bekezdésben - a projekt szempontjából releváns önkéntes férőhelyek 

száma és a végezhető munkák specialitásainak bemutatása található. 

 

 

 

Kecskemét: 

 

Kecskeméten négy intézmény működik: Gondviselés Háza Nappali Melegedő, Hajléktalanok 

Háziorvosi Rendelője, Családok Átmeneti Otthona és a Komplex Hajléktalanellátó és 

Rehabilitációs Központ. Itt kap helyet a Regionális Diszpécserszolgálat és a 

krízisautószolgálat kecskeméti telephelye. 

A nappali melegedő lehetőséget ad tisztálkodásra, étkezésre, mosásra, a munkatársak 

megszervezik a hozzájuk forduló hajléktalan emberek számára az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzájutást (szállítás, segédeszközök, gyógyszerek). A hivatalos ügyek intézésében, a 
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munkakeresésben, életrajz írásában, jelentkezésben személyre szabottan kapnak segítséget az 

ellátottak. 

ifjúsági önkéntesek fogadása: a nappali melegedő korlátozott férőhellyel fogad: egyszerre 2 

önkéntes fogadására van lehetőség. Végezhető munkák: konyhai szolgálat, takarítás. Az 

IKSZ-en keresztül érkező fiatalokkal csak nyáron tudják feltölteni a létszámot, mivel a 

nappali melegedő nyitvatartása egybeesik az iskolaidővel. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1988-tól működtet Kecskeméten hajléktalan emberek 

ellátására háziorvosi rendelőt. Az intézmény célja a hajléktalan emberek egészségügyi 

alapellátása, továbbá prevenciós programok szervezése. A háziorvosi rendelőben ellátják a 

hajléktalan személyeket, szükség esetén beutalják a pácienseket szakorvosi ellátásra, kiállítják 

a hajléktalanszállóra beutaltak egészségügyi bizonyítványát. A téli hónapokban a jellegzetes 

„hajléktalan betegségek” kezelését végzik (fagyások, fagysérülések), továbbá igény szerint 

tovább gondoskodnak a hajléktalan betegekről a lábadozási időszakban. Szűréseket 

szerveznek a prevenció érdekében, rendszeresen juttatnak vitamin- és gyógyszeradományokat 

a rászorulóknak. Lehetőség szerint ellátják hajléktalan pácienseiket gyógyszerrel.  

Ifjúsági önkéntesek fogadása: nincs  

 

A Regionális Diszpécserszolgálat a Regionális Krízisautószolgálattal együtt a 

krízishelyzetben lévő hajléktalan és rászoruló személyeknek nyújt azonnali segítséget. 

Különösen a téli hónapokban elsődleges szempont az életmentés, illetve az életveszély 

elhárítása. Abban az esetben, ha akut helyzettel kerül szembe az utcai szociális munkás, az 

intézményi egészségügyi hátteret biztosító háziorvosi rendelő szakembereivel illetve 

mentőszolgálattal közösen gondoskodnia kell pl. a fagyhalál, - veszély megszüntetéséről. 

Ifjúsági önkéntesek fogadása: nincs 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2011-ben nyitotta meg Kecskeméten a Komplex 

Hajléktalanellátó és Rehabilitációs Központot halmozottan hátrányos helyzetű hajléktalan 

emberek és szociálisan rászorultak részére. 

 A központ intézményei: 

•nappali melegedő 

•éjjeli menedékhely  

•átmeneti szállás 

•szociális otthon hajléktalanok számára 
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•rehabilitációs otthon 

•utcai gondozó szolgálat 

A rehabilitációs programon belül az igényeknek megfelelően tanfolyami oktatáshoz, 

képzéshez nyújtanak segítséget, tematikus foglalkozásokat szerveznek, szabadidős, kulturális 

és közösségi programokat kínálnak. A tematikus foglalkozásokban a lakhatásra, 

pénzkezelésre, életvezetésre készítik föl leendő lakóikat.  

A központban 7 db kiléptető lakás kialakítása történt meg, melyek mintegy önálló albérletként 

szolgálnak a rehabilitációban részt vevő hajléktalanok számára. Így még intézményi keretek 

között, szociális munkások segítségével sajátítják el az önálló életet.  A következő lépésben a 

gondozottak már intézményen kívüli, saját albérletet keresnek. A „kiléptetés” után a szociális 

munkások még fél évig figyelemmel kísérik a már önálló életet élő és már nem hajléktalan 

személyt. 

A szociális otthon olyan hajléktalan személyek gondozását biztosítja, akiknek az ellátása 

átmeneti szálláshelyen nem biztosított, és kora, egészségügyi állapota miatt tartós ápolást, 

gondozást igényel. Szakemberek biztosítják a betegellátáshoz, ápoláshoz szükséges 

eszközöket, gyógyszereket, a  gyógyászati segédeszközök beszerzését. Továbbá biztosítják az 

étkeztetést életkori sajátosságok, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek 

figyelembe vételével, valamint az igénybevevő személyi és környezeti higiéniájának 

megteremtését. Ruházat tisztításáról, javításáról az intézmény gondoskodik. A mentálhigiénés 

ellátás elsődleges feladata az intézménybe való beilleszkedés elősegítése, konfliktus helyzetek 

kialakulásának megelőzése, az ellátást igénybe vevő testi- lelki aktivitásának fenntartása, 

megőrzése, valamint a meglévő képességeinek szinten tartása, esetleges fejlesztése. 

Az utcai gondozó szolgálat az utcán élő, az intézményi ellátással szemben bizalmatlan 

hajléktalanok számára nyújt segítséget lehetőség szerint a fizikai szükségleteik kielégítésében, 

ügyintézésben, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban. 

Ifjúsági önkéntesek fogadása: napi szinten 6 fő fogadására képesek. Munkalehetőségek: 

konyhaszolgálat, takarítás, felolvasás az időseknek, eseti munkák. Egyéb rendezvényeken 

(pl.: karácsonyi rendezvény, hajléktalanok éjszakája) 10-15 főt tudnak fogadni. 

A fiatalok részvételét önkéntesként behatárolja az iskolaidő. 

 

A Családok Átmeneti Otthona 2004 augusztusa óta áll nyitva az otthontalanná vált családok 

előtt. A hét lakószobában összesen 21 fő elhelyezésére van lehetőség.  Az intézmény feladata 

a családok lakhatási problémáinak tartós rendezése, a leendő otthon feltérképezése, valamint 

szakgondozók segítségével mentális gondozás, aktív családsegítés. Az ellátottak életvezetési 
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tanácsokat kapnak szakemberektől, szükség esetén segítséget kapnak  a hiányzó 

dokumentumok pótlására. Az otthon segítséget biztosít  a szülőnek gyermeke teljes körű 

ellátásában, gondozásában, nevelésében. 

A családok 12 hónapra kapnak menedéket, amely 6 hónappal meghosszabbítható. A 

lakásokban bútorozott lakószobák, emeletenként egy-egy közös fürdőszoba áll rendelkezésére 

a lakóknak, akik számára ágyneműt, törölközőt, mosó- és tisztítószert biztosítanak. Az 

intézmény szükség szerint ebéddel, illetve élelmiszerrel segíti az otthonban lakó családokat, 

orvosi ellátást vehetnek igénybe, jogász és pszichológus segítségét is kérhetik.   

A bekerülés feltétele, hogy a Gyermekjóléti – vagy Családsegítő Szolgálat, illetve az 

Önkormányzat javasolja a család felvételét. A bennmaradáshoz szükséges, hogy minden 

család elfogadja és betartsa az Otthon házirendjét,  részt vegyenek a reintegrációs 

programban, vállalják az előtakarékosságot a család anyagi lehetőségeinek függvényében, 

valamint a térítési díjat befizessék. 

Ifjúsági önkéntesek fogadása: a napi munkához egyszerre 2 főt tudnak fogadni. A 

kézműves- és egyéb programokhoz (ünnepek, gyereknap) több önkéntest tudnak fogadni - a 

program jellegéhez mérten. 

 

Szeged 

 

A Gondviselés Háza Nappali Melegedő elsődleges célja, hogy a hideg időszakban fűtött 

helyiséget biztosítson melegedésre, továbbá étkezésre és alapszintű higiénés szolgáltatások 

elérésére nyújtson lehetőséget hajléktalan személyek számára. Ezen kívül az intézmény a 

megjelenők számára olyan napközbeni ellátásokat/szolgáltatásokat nyújt, melyek segítik az 

adott személyt mindennapi problémáinak megoldásában, a hasznos időtöltésben valamint a 

hajléktalanságból kivezető egyéni megoldások megtalálásában. A szolgáltatás egyéni 

szükségletekre alapozott, rövid és hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít 

a kliensek aktív és felelős részvételére.  

Ifjúsági önkéntesek fogadása: korlátozott számban - egyszerre 3 fő. Munka jellege: konyhai 

kisegítő, takarító, mentálhigiénés foglalkozásokon való 

 részvétel. 

 

Utcai gondozó szolgálat célja az ellátatlan, de az intézményes gondozással szemben 

bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális 

segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából. Szegeden két utcai szolgálat 
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működik. Az Utcai Gondozó Szolgálat tevékenyen részt vesz a megyei krízisautó 

munkájában, családlátogatásokon, lakhatási programban. Az utcán élő embereket igyekeznek 

a nappali melegedőbe irányítani, ahol különféle szolgáltatásokat vehetnek igénybe. 

Ifjúsági önkéntesek fogadása: korlátozott számban - egyszerre 2 fő. A krízisidőszaki 

szombati nyitva tartásban általában az iskolai közösségi szolgálatosok segítenek. A 

hajléktalanok éjszakája c. programban - ekkor a Szolgálat főzi a kiosztandó ételt - nagyobb 

számban szoktak részt venni a fiatalok. Ez a rendezvény az egyik olyan, ahol egyéb, 

fiatalokkal dolgozó városi civil szervezetekkel kiválóan tudunk együttműködni. 

 

Az Egészségügyi Centrum elsősorban azon beteg, egészségügyi ellátásra szoruló hajléktalan 

személyek elhelyezésére létesült, akiknek állapota már nem igényel kórházi kezelést, de még 

folyamatos ápolást, pihenést és védett környezetet kíván. Tevékenységének célja a kórházban 

illetve a hajléktalanellátó intézmények keretei között nem ellátható hajléktalan személyek 

egészségügyi és szociális ellátása. Szolgáltatásaikkal elsősorban az utcán tartózkodó beteg 

hajléktalan személyek számára azt az időszakot kívánják kiváltani, melyet a beteg személy 

általában otthonában, felépülését segítő nyugodt körülmények között tölthetne.  

Az Egészségügyi Centrumban működik fertőtlenítő fürdető, ahol az utcai szolgálatok által az 

intézménybe szállítottak és egészségügyi ellátásban részesülők szükség szerinti fertőtlenítését 

végzik a munkatársak. A centrum lábadozó részlegén napi 24 órában biztosítják elhelyezést, 

ápolást, ellátást a háziorvos és a szociális munkás által meghatározott ideig. A felvett betegek 

számára napi háromszori étkezést, tisztálkodó felszerelést, ágyneműt és annak cseréjét, 

egészségügyi ellátást, szociális ügyintézést, mentálhigiénés segítséget, gyógyszert és szükség 

szerint ruházatot biztosítanak. 

Az Egészségügyi Centrum háziorvosi szolgálata napi 8 órában látja el az ambuláns háziorvosi 

rendelést, szükség szerint a kórházba utalást, szakrendelésre irányítást, ill. az egészségügyi 

centrum betegszobájára történő felvételt,  lábadozóban tartózkodók háziorvosi ellátását. 

Az Egészségügyi Centrumhoz tartozik a mozgóorvosi szolgálat, amely a peremterületeken 

élő, az egészségügyi szolgáltatásokból kieső hajléktalan személyek számára biztosítja a 

megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást . A mozgó orvosi szolgálatot három 

mentőorvos látja el, hétköznapokon napi 4 órában (8-12 óráig). 

2018.05.01-től az intézmény átköltözött az Alsó kikötősorra, ahol két szinten történik a 

betegek ellátása.  Összesen 30 ágyon fogadják a rászoruló betegeket. Ugyanebben az 

épületben sikerült kialakítani 2 kiléptető lakást is, mely az önálló életvitelre részben képes, 

mérsékelt gondozást igénylő kliensek reintegrációját készíti elő.  
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Ifjúsági önkéntesek fogadása: az egészségügyi munkában való részvétel egészségügyi 

jártassághoz, orvosi alkalmasságihoz kötött. Önkéntesek speciális köre: egészségügyi iskolába 

járó diákok.  A tevékenység végzéséhez a dolgozók részéről folyamatos felügyelet szükséges, 

így 4-nél több önkéntest nem tudnak ide fogadni. Jelenleg ifjúsági önkéntesük nincs, de igény 

van rá. 

Egyéb munkák: tereprendezés, takarítás, bevásárlás, betegkísérés a betegszállító mellett. Ez 

nem igényel specialitást. Az ide küldhető önkéntesek száma maximum 4. Egyelőre itt sincs 

önkéntes. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulása óta foglalkozik a gyermekek, családjaik és 

az ifjúság problémáival. A Magyarország nagyobb városaiban útjára indított „Játszva 

megelőzni” program kiemelten a panel-negyedekben élő hátrányos helyzetű családok 

gyerekei számára kíván prevenciós jelleggel a játék és a szabadidő tartalmas eltöltésén 

keresztül védettséget nyújtani. 

A program küldetése, hogy a köznapi értelemben vett játszóterek helyett a gyermekjóléti 

ellátás speciális formáját alakítsa ki, és a hátrányos helyzetű gyermekek élethelyzetében a 

játék eszközeivel nyújtson segítséget.  

 

A Szegedi Játszóház és Játszótér 2001. október 28-án nyílt meg.  Célja, hogy a helyi 

közösség életében folyamatosan jelen legyen, egy  befogadó, megtartó közösséget építsen és 

fejlesszen a hátrányokkal, életviteli nehézségekkel küzdő családok és gyermekeik számára. 

Tevékenysége fókuszában a hátrányos helyzetű gyermekes családok és a „csellengők” állnak. 

Közösségi térként szolgáltatásaik, programjaik folyamatosan igazodnak a felmerülő 

igényekhez, a „Játszva Megelőzni!” program szakmai iránymutatásai szerint. A pedagógiai és 

szabadidő-szervezési feladatok mellett szociális segítségnyújtással, mentorálással is 

foglalkoznak munkatársaink.  

Szolgáltatásaik és programjaik között van gyermekfelügyelet, családi napközi, mozgás- és 

beszédfejlesztő torna, tanulószoba és korrepetálás, teaházzal egybekötött filmvetítések, 

mentálhigiénés foglalkozások szakemberek vezetésével, egészségnap, szülők részére 

közösségépítő estek, közös programok más közösségekkel.  

Sajnos az eszközpark az évek alatt elhasználódott, több játékot is le kellett zárni 

balesetveszély miatt. Ezek felújítására nincs keret, így csak az éppen legaktuálisabb 

javításokat tudják elvégezni. 
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 2013-ban megépült a Máltai Sportpark, amely Tarján és Felsőváros Kemes utcai közterületi 

rehabilitációját is jelenti a szabadidősport és lakosság (minden korosztályt érintve) egészséges 

életmódra ösztönzésével egyidejűleg.  

 

Orosháza 

Az orosházi játszótér és sportpark  A játszótér alapvető célja, hogy szinte észrevétlenül - a 

játékon és a Játszótér játékkultúráján keresztül – elsősorban hátrányos helyzetű gyerekek 

részére közvetítsen normákat, fejlesszen készségeket. Óvodásokat, kisiskolásokat, kis- és 

nagykamaszokat, kismamákat, szülőket és nagyszülőket egyaránt várnak.   

A játszótér több, mint 3300m2-es, bekerített területén 32 db kihelyezett játszó- és sporteszköz, 

egy 24x12xm-es palánkozott, rekortán borítású sportpálya, ivókút és a legkisebbek számára 

napernyővel ellátott homokozó található. A területen helyet kapott egy faház is, melyben az 

iroda, a mosdó és a közösségi terek találhatóak. A játszótér betölti közösségi funkcióját, az 

alakulás óta eltelt 6 év alatt kialakult közösség szinte mindennapos vendég a játszótéren, 

közöttük sok a kamasz is.  

Ifjúsági önkéntesek fogadása a játszótereken: a játszótér munkájának jellegéből kifolyólag 

az ide bekapcsolódó önkéntesek száma korlátlan. A helyben szervezett foglalkozásokhoz 

(farsang, kézművesfoglalkozások, ...stb.) 1-10 főig, a kihelyezett foglakozásoknál (pl. táborok 

programjai) a résztvevők számától függ az önkéntes létszám. 

 

Az intézményi és projekt munkák egyre bővülnek. A régióban működő projektek egy része 

a rászoruló  ügyfelek részére nyújtott szolgáltatással segíti az inaktív célcsoport 

foglalkoztatásba vonását, ezzel segítve elő visszavezetésüket a munkaerőpiacra.Ilyen program 

az “Együttműködés a helyben foglalkoztatásért - Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási- és 

gazdaságfejlesztési együttműködés”, ahol a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat partnere. Az “INDÍT-LAK” projekt az utcán élő 

hajléktalan klienseket segíti visszailleszkedni a társadalomba. 

A családokat az intézményi szolgáltatásokon kívül projektekből is támogatja a régió: a 

Családok Átmeneti Otthonában két külső férőhely kialakítása van folyamatban, a 

kisgyermekes anyák munkaerőpiacra való visszatérését pedig a Család- és Karrierközpontok 

segítik elő. 

Modellprogramok közül a Gyerekesély Program - EFOP 1.4.2. Integrált Térségi 

Gyermekprogramok a Kisteleki illetve Jánoshalmi Járásban működnek. Napi szinten működik 

a családok mentorálása, az önkormányzatokkal közös programok szervezése. Ezeken túl a 
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kollégák bekapcsolódtak a SPAR-gyűjtőakcióba is. A projektek közül ezen a területen lehet 

szinte a legtöbb ifjúsági önkéntest bevonni, hiszen a játékos családi programok során 

segítségükre mindenütt szükség lehet. A másik hasonló ifjúsági önkénteseket bevonó 

lehetőség a játszótereken működő Játszva megelőzni program, ahol a szervezett 

tevékenységek szintén nagy segítséget vonhatnak be, így erősítve az ifjúsági önkéntesek 

önbizalmát és egyéb tevékenységekbe való bekapcsolódási kedvét. 

A Hitel-S program keretében a pénzügyi zavarral és adósságokkal rendelkező személyek, 

családok kapnak személyre szabott tanácsokat és ügyintézésbeli segítséget. 

 

Pályázati programok, melyekhez az ifjúsági önkéntes munka kapcsolható: 

- 2017-től működik a Gyerekesély Program EFOP 1.4.2. Integrált Térségi 

Gyermekprogramok a Kisteleki illetve Jánoshalmi Járásban. Ennek keretében a szabadidő 

tartalmas eltöltését eredményező, egyúttal iskolai felzárkóztatást és prevenciót segítő  

tevékenységek, programok valósultak, valósulnak meg, amelyek korábban nem vagy csak 

nehezen voltak elérhetőek az érintett járásban  élő gyerekek számára. 

- EFOP-1.3.6-17- Ifjúsági kisközösségek együttműködésének támogatása (jelen projekt) 

- “Játszva megelőzni” projekt a játszótereken. 

 

Egyéb pályázatok, melyekhez nem  vagy csak áttételesen kapcsolható ifjúsági önkéntesség: 

- 2016. július 1-jével megkezdődött a TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 pályázati 

azonosítószámú „Együttműködés a helyben foglalkoztatásért – Bács-Kiskun megyei 

foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési együttműködés” című, 60 hónap időtartamú 

projekt, melyben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat konzorciumi partnere a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület. Az együttműködés keretében az inaktív célcsoport 

felkutatásában és a bevont ügyfelek részére nyújtott mentorszolgáltatással segíti a 

célcsoport foglalkoztatásba vonását. A pályázat ezen része megyei hatáskörű. Ezen kívül 

ugyanebben a témában működik a TOP-5.1.2 Együttműködés a helyben foglalkoztatásért 

(részvétel konzorciumi partnerként) Kiskunfélegyháza – Kiskunmajsa illetve Kecskemét - 

Tiszakécske járásban és tárgyalás alatt áll Baja járásban. 

- A karitatív szervezetek infrastrukturális fejlesztései a hátrányos helyzetűek társadalmi 

(Re)integrációja érdekében – EFOP-2.2.15-15-2017-00001 - "Új adománytároló építése 

Kecskeméten a Matkói u 20. szám alatt" című projekt. Az ennek keretében történő 

beruházás során új, korszerű és megfelelő méretű adománytároló építése történik 

Kecskeméten a Matkói u 20. szám alatt. A beruházás 2018. őszén kezdődik. 
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- Híd az otthonomhoz: korszerűsítés és külső férőhely kialakítás a Kecskeméti Családok 

Átmeneti Otthonában a családok önállósága érdekében  - EFOP-2.2.3-17-2017-00005. A 

projekt keretében a kecskeméti Családok Átmeneti Otthona épületének felújítása, 

energetikai korszerűsítése valósul meg, valamint akadálymentes férőhely kialakítására és 

két külső férőhely bővítésére kerül sor 2018. nyarán. 

- Nő az esély, nő a tét, nő a munka – Nőközpont kialakítása és működtetése Bács-Kiskun 

Megyében EFOP-1.2.9-17-2017-00044 Nők a családba és a munkahelyen - Részvétel 

konzorciumi partnerként. Baján, Kalocsán és Kiskunhalason kerül megvalósításra a 

Család- és Karrierközpontok működtetése, amely a családban élő személyek munka 

világába történő visszatérését segíti különféle szolgáltatások nyújtásával. A 

Szeretetszolgálat konzorciumi partnerként részt vesz a célcsoport felkutatásában, 

rendezvények szervezésében és mentorszolgáltatást nyújt a célcsoport számára.  

- EFOP-1.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „INDÍT-LAK: Az utcán élő hajléktalan 

személyek társadalmi visszailleszkedését célzó lakhatás és komplex szolgáltatások 

biztosítása a Dél-Alföldön” című projekt Kecskeméten 10 fő, Szegeden 6 fő utcán élő 

hajléktalan személy részére nyújt 18 hónapig lakhatási támogatást mentori segítséggel 

egy komplex támogatási program keretében. Projektmegvalósítás: 2018. május 1 - 2020. 

január 31. A projekt specialitása, hogy nem támaszt elvárásokat a klienssel szemben, 

hanem a klasszikus lépcsőzetesség elvét megkerülve azonnal lakásba helyezi őt és a 

kliens így válik alkalmassá a szociális kompetenciák elsajátítására. Szakmailag új 

szemléletmódot igényel a segítőtől is: folyamatos segítségnyújtást, magas szintű szakmai 

felkészültséget, mentorálást kíván az eredményes megvalósítás. 

- A  HITEL-S program a hitelválság kapcsán megromlott élethelyzetű vagy 

adósságcsapdába került családok számára nyújt országos közvetítő, támogató 

adósságkezelést. 

 

Folyamatban levő - tárgyalás alatt álló - pályázati program a Szociális Lakhatási Program 

megvalósítása Kecskeméten. Ebben a programban egy együttműködés valósulna meg az 

önkormányzatok és a Szolgálat között. Ennek értelmében az önkormányzatok a tulajdonukban 

lévő bérlakásokat átadnák a Szolgálatnak, melyeket az felújítana és rászorulók részére adna 

bérbe egy komplex szociális szolgáltatással együtt. 

Az intézmények szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a Szolgálat pályázatot nyújtana be 

intézményei tevékenységeik finanszírozására a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatósághoz, valamint a Hajléktalanokért Közalapítványhoz. A régióban a Városi 
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Támogatási Programok keretében is számos helyen forrásbevonások történnek egy-egy 

szakmai, vagy közösségi program megvalósításnak támogatására. 

 

Önkéntes csoportok és önkéntesség 

 

Az intézményi munkában és az azon kívüli máltai szolgálatban jelentős szerepet töltenek be 

az önkéntesek. A régióban 21 önkéntes csoport végzi a legelesettebb emberek szolgálatát 

fiatalokkal és közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársakkal kiegészülve.  

 

Sokszínű munkával telt el a 2017-es év a Dél-Alföldi régió önkéntesei és munkatársai 

számára. A csoportok egyik fő tevékenységi köre az adományok gyűjtése és szétosztása. Ahol 

lehet, bekapcsolódnak a karácsony előtti “Adni Öröm” nevű gyűjtőakcióba. Karácsonykor 

szinte mindenhol kiemelt hangsúlyt fordítanak a rászoruló személyek, családok segítésére. 

Ezekhez a programokhoz könnyen kapcsolódhatnak/kapcsolódnak ifjúsági önkéntesek 

egyrészt azért, mert ezen programok időpontjai állandóak, másrészt azért, mert az iskolai időn 

túl vannak. 

Az egyik legfontosabb esemény a Bácsalmási csoport megalakulása volt, ahol nagy 

lelkesedéssel fogtak hozzá a máltai mindennapokhoz. Kiemelkedő és több mint 150 

résztvevőt vonzott az első Közép-Európai Civil Konferencia, melynek szervezésében, mint a 

Városi Civil Kerekasztal alapító szervezete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Alföldi 

Régiója kivette részét. 

Önkéntes csoportjaik több száz programot bonyolítottak le. A Máltai Szeretetszolgálaton 

belüli együttműködés jó példája az a 12 településen megtartott egészségügyi szűrő nap, - a 

Bajai és a Kiskunhalasi csoport szervezésében - melyet a máltai Tüdőszűrő Busszal 

együttműködve, nagy sikerrel tartottak meg. Baján és környékén 4 általános iskolában sikerült 

megvalósulni a „Látás ajándékba” c. programnak, ahol az orvosi ellátást az egyik önkéntes 

szemészorvos biztosítja, az anyagi fedezetet a helyi önkormányzatok adták. 

A Homoki Varázskert Szociális Szövetkezet a Gyógyít-Lak projekt keretében került 

kialakításra, azóta folyamatosan működik a program. Az ott dolgozók közmunkaprogram 

keretében dolgoznak. Ők az átmeneti szállón vagy a CSAO-ban laknak, illetve vannak köztük 

a Szolgálattal kapcsolatban lévő alacsony végzettségű vagy 50 év feletti ellátottak. A 

foglalkoztatás célja, hogy az itt kialakított védett munkahelyeken biztosítva legyen a 

hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása. A Varázskert tevékenységi köre 

elsősorban fűszer - és gyógynövények termesztése, mezőgazdasági jellegű munkák végzése, 
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hulladékgyűjtés, környezetszépítés, és kisebb, intézmény részére nyújtott szolgáltatások. A 

szövetkezet 2017-ben 1 hektáron gazdálkodott. A mezőgazdasági terület továbbra is 

Kecskemét külterületén illetve Kadafalván található. Gyógy-és fűszernövények, kisebb 

területen kiskerti haszonnövények termesztésével foglalkozott (zöldborsó, zöldbab, eper). A 

termésidőszakon kívüli időszakban a begyűjtött termékekből, kézi munkaerő felhasználásával, 

kiegészítő feladatként kézműves termékeket készített (szappanok, dísztárgyak, fadobozok, 

meggy-mag párna stb.). Kalocsán - a helyi Máltai csoport együttműködésével - „Albérlők 

Házát” működtet, ahol 5 fő rászorult részére biztosít jelképes összegért lakhatási lehetőséget. 

Ifjúsági önkéntességre lehetőségek: A Varázskertbe korlátlan létszámban várnak ifjúsági 

önkénteseket, ahol a fiatalok tapasztalatot szerezhetnek a mezőgazdasági munkák területén is. 

 

További önkéntes programok, ahová lehetőségük volt csatlakozni az ifjúsági önkénteseknek: 

Gyulán facsemetéket és palántákat ültettek az önkéntesek.   Minden csoport szervezett az 

önkormányzatokkal, egyéb segítő szervezetekkel együtt fiatalokat  segítő játszóházi és  

sportprogramokat, családi napokat. Több csoportnál lehetőség van gyógyászati 

segédeszközök kölcsönzésére a kórházból hazakerülő családtagok részére, ahol az eszközök 

mozgatásában tudnak segíteni a fiatalok - ahogyan adományok mozgatásában, kiosztásában 

is. Valamennyi csoport szervezett a rászoruló gyermekek számára táborokat, kirándulásokat. 

Újszerű kezdeményezésként indult az "Iskoláskorú gyermekeit egyedül nevelő édesanyákat 

segítő ösztöndíj program", melyet kifejezetten erre a célra gyűjtött adományokból finanszíroz 

a kecskeméti csoport. 

Szegeden 2017-ben az önkéntesek kiemelkedően sok élelmiszert osztottak ki a rászorulók 

között. Hét éve szerződtek az Élelmiszerbankkal, segítségével TESCO-s és METRO-s 

élelmiszereket tudtak kiadni. Itt az IKSZ-es szolgálat keretében nagyon sok fiatallal került 

kapcsolatba a csoport, akik közül néhányan az 50 órai szolgálat letelte után is szívesen 

visszajöttek segíteni. 

A legkisebbeket a jánoshalmi és kecskeméti csoport szólította meg a Máltai Ovis, és a Mini 

Szanitéc programmal, melyben a kicsik és szüleik is nagy örömmel vesznek részt. 

Javultak az önkéntes munka feltételei több csoportnál, - a régiós pályázatnak is köszönhetően. 

A makóiak egy mikrobuszt vettek át – és tartanak fenn - a régiótól , hogy  a tanyai és határon 

túli programokat hatékonyabban tudják ellátni.  

A régió vezetősége ünnepélyesen megkötötte és aláírta a Müncheni Malteser Hilfdienst-el a 

partneri szerződést, melynek keretében többek közt gyógyászati segédeszköz - adományt 

kapott a régió. Így a  külföldi kapcsolatok is bővülhettek. 
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A régió kecskeméti és szegedi önkéntesei a helyi tevékenységeken kívül 2015-től kezdve az 

országhatáron belül, majd a szerb kormánnyal kötött megállapodást követően a határon túl is, 

a szabadkai menekülttáborban havonta 2 alkalommal segítséget nyújtanak az úton lévő 

családoknak. Ehhez a programhoz évek óta kapcsolódik két egyetemista önkéntesünk: egy 

vajdasági magyar hallgató lány, aki a szerbiai kapcsolattartásban nyújt nagy segítséget és egy 

orvostanhallgató lány. 

 

A lelki életet az alábbi programok biztosították a 2017-es évben: máltai szentmisén 107 

alkalommal vettek részt az önkéntesek, lelki gyakorlatot tizenegyszer szerveztek. A 

csíksomlyói zarándoklaton a régióból 23-an vettek részt. Ünnepi Szent Hubertus misét 

tartottak Kalocsán  22 önkéntesünk részvételével. A máriabesnyői régiós lelki napon 60-an 

voltak, egyéb régiós szervezésű lelki nap pedig 12 helyszínen valósult meg körülbelül 150 

résztvevővel.    

 

csoport  máltai tagok 

száma 

önkéntes segítők 

száma 

összesen 

Bácsalmás 3 17 20 

Baja 23 28 51 

Békéscsaba 7 15 22 

Csongrád 10 3 13 

Gádoros 13 2 15 

Gyula 28 80 108 

Jánoshalma 22 19 41 

Kalocsa 20 5 25 

Kecel 6 11 17 

Kecskemét 70 10 80 

Kiskunfélegyháza 17 3 20 

Kiskunhalas 17 3 20 
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Kiskunmajsa 14 24 38 

Kunszentmiklós 12 1 13 

Makó 9 8 17 

Orosháza 13 15 28 

Szarvas 10 8 18 

Szeged 26 20 46 

Szegvár 14 12 26 

Szentes 18 2 20 

Üllés 12 8 20 

Összesen 364 294 658 

 

 

SWOT analízis 

Erősségek: 

● a régió csoportjai és intézményei szinte mindenhol szerveznek családi napokat, nyári 

táborokat, csatlakoznak városi rendezvényekhez. Ezek a rendezvények potenciális 

önkéntesfogadó lehetőségek. 

● a városok egy részében a Szolgálat hathatós együttműködésével civil kerekasztalok 

működnek. 

● a régió területén két játszótér működik. Az itt meglévő programok egy része a projekt 

célkorosztályának kínál lehetőségeket. A közösségi kapcsolatok itt erősödnek. 

● sok iskolával van szerződése a Szolgálatnak az IKSZ teljesítése miatt. Ha jó 

közösségbe kapcsolódik be a fiatal, az 50 kötelező óra után is visszajár. 

● a régió egyik erőssége az  adománygyűjtés és -osztás: az Élelmiszerbanknak, helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetően hetente többször tudnak a csoportok élelmiszert 

osztani. 

● a régió gépjármű-ellátottsága jónak mondható, az intézményekhez rendelt 

gépjárművekkel a munkatársak besegítenek a csoportok munkájába. A makói és 

orosházi csoport saját járművel rendelkezik. 
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● 2 járásban működik a GYEP. Ők elérik azokat a területeket is, ahol nincs csoport vagy 

intézmény. 

● a régióban - kiemelten Bács-Kiskun megyében - a csoportok hálózatszerűen 

működnek 

  

Gyengeségek: 

● Intézmény nincs jelen minden városban. Itt a csoportok működése nehézkesebb, 

különösen azokban a városokban, melyek messze vannak az intézményektől. 

● Az önkéntes csoportok tagsága idősödő. 

● Az idősebb korosztály nehezen szólítja meg a fiatalokat: az általuk kínált lehetőségek, 

programok nem mindig keltik fel az ifjúság érdeklődését. 

● egyes városokban nem zökkenőmentes az együttműködés más karitatív  

szervezetekkel 

● A hajléktalanellátásban és az idősgondozásban a tizenéves korosztály önkéntes 

munkájához folyamatos mentorálás és segítség kell, melyet nem minden 

intézményben tudnak biztosítani. 

●  A hajléktalanellátásban az önkéntes-férőhely korlátoz. 

● A régióban intézményi szinten nem működik a Szolgálat által vezetett tanoda, így a 

gyermek-korosztály számára a játszóterek illetve a csoportok által szervezett gyermek- 

és táborprogramok állnak rendelkezésre az ismerkedéshez. 

● a szegedi játszótér eszközparkja az évek alatt elhasználódott, több játékot is le kellett 

zárni balesetveszély miatt. Ezek felújítására nincs keret, így csak az éppen 

legaktuálisabb javításokat tudják elvégezni. 

  

Lehetőségek: 

● A Szolgálat és tevékenységei széleskörűen ismertek, az önkéntesek bizalommal 

fordulnak a munkatársaik felé. 

● Az IKSZ szolgálat után a megfelelő programok kínálatával a szervezetnél tarthatóak 

az ifjúsági önkéntesek. 

● 3 település kivételével mindenhol van középiskola, 8 településen főiskola/egyetem. 

● A Homoki Varázskert program lehetőséget kínál a városi fiataloknak a mezőgazdasági 

önkéntes munka területén. 
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● Jelen pályázat lehetőséget teremt arra, hogy a csoportok tevékenységi körét bővítse, a 

lehetőségeiket feltárja. 

● Jelen pályázatba foglalt kommunikációs eszközök segítenek a fiatalok 

megszólításában a játszótereken és a csoportok ifjúságot bevonó tevékenységeiben. 

● A  szegedi játszótér még nem merítette ki a fiatalok megszólításának lehetőségeit. 

  

csoport középiskolák száma főiskola/egyetem 

Bácsalmás 1  

Baja 6 + 

Békéscsaba 9 + 

Csongrád 7  

Gádoros   

Gyula 3 + 

Jánoshalma 2  

Kalocsa 3 + 

Kecel 1  

Kecskemét 15 + 

Kiskunfélegyháza 5  

Kiskunhalas 4  

Kiskunmajsa 2  

Kunszentmiklós 2  

Makó 6  

Orosháza 5 + 

Szarvas 2 + 
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Szeged 14 + 

Szegvár   

Szentes 5  

Üllés   

  

Veszélyek: 

● A csoportok tevékenységének és személyi összetételének megújulása elhúzódik 

● Az intézmények munkatársai nagyon leterheltek, az új feladatok gyakran nehézséget 

okoznak.  

● az önkéntesek fogadására fel kell készíteni a munkatársakat is. amennyiben ez nem 

sikeres, az ifjúsági önkéntesek fogadása is kevéssé tud realizálódni.  

 

 

Záró gondolatok 

A máltai munkatársak minden tevékenységi területükön szembesülnek a munkanélküliség és 

szegénység folyamatosan súlyosbodó problémájával, mely az alacsony iskolai képzettségű és 

nem piacképes végzettséggel rendelkező fiatalokat egyre nagyobb számban érinti. A naponta 

100 főt ellátó kecskeméti népkonyhán illetve az átlag 80 főt ellátó szegedi nappali 

melegedőben az utóbbi években jelentősen megnőtt a 30 év alatti rászoruló fiatalok száma. 

Megváltozott a rászoruló célcsoport. A családok átmeneti otthonában és a régióban lévő két 

játszótéren is azt tapasztalják a segítő beszélgetések során, hogy a családok számára komplex 

kihívást és nehézséget jelent a munkajövedelem hiánya és az ebből adódó méltóságtól való 

megfosztottság. 

A nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek, lehetőségekhez juttatása kulcsfontosságú 

elöregedő társadalmunkban.  
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A Dél-Alföldi Régió akcióterve 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

1. pillér: Oktatás, kompetenciafejlesztés  

Cél, feladat:Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak  

Részcél: Iskola együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

iskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/ projektmenedzsment 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor/ projektmenedzsment 

Határidő(k) 2018.07.28. 

Tevékenység leírása: Az IÖK koordinátor felveszi a kapcsolatot az 

iskolával. Ha kell, több iskola felkeresése, a 

program ismertetése. Befogadás esetén az 

együttműködési szerződés aláírása. 

1.együttműködő iskola: Szent Benedek Szakképző 

Iskola 6721 Szeged, Osztrovszky u. 5. 

 Hortobágyi Attila igazgatóhelyettes. A 

megállapodás megkötése. Az együttműködési 

szerződés a képzés további lépéseire is vonatkozik. 

 

Ütemezés: 2018.07.28. –a szerződések aláírása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

a képzés helyszínének biztosítása, szerződés 

aláírása 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/képzést szervező 

egység/IFYou szakmai team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) ifjúsági önkéntes koordinátor/IFYou szakmai team/ 

Hortobágyi Attila igazgatóhelyettes 

Határidő(k) 2018.09.15. 

Tevékenység leírása: A képzéshez szükséges hely felmérése, szükség 

esetén másik helyszín keresése – 2018. 

szeptemberében tartott első képzés a Felsővárosi 

Plébániára kerül. A különálló helyszínnel 

terembérleti szerződés aláírása. 

A szerződések aláírása kerülnek a fenti határidőig. 

Ütemezés: 2018.09.15.–a szerződés aláírása 

Részcél: 2.Iskola együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

iskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/ projekt 

menedzsment 

Végrehajtásért felelős személy(ek) ifjúsági önkéntes koordinátor/ projekt menedzsment 

Határidő(k)  2018.08.31. 

Tevékenység leírása: 

Ütemezés:  2018.07.30. - az iskola tájékoztatása, program 

befogadása, 2018.08.31. –a szerződés aláírása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

a képzés helyszínének biztosítása, szerződés 

aláírása 

 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben Ifjúsági önkéntes koordinátor/ képzést szervező 
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résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

egység/IFYou szakmai team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor/ IFYou szakmai 

team/ az iskola igazgatója 

Határidő(k) 2018.08.31.  

Tevékenység leírása: A képzéshez szükséges hely felmérése, szükség 

esetén másik helyszín keresése . Amennyiben az 

iskolában tudnak helyszínt biztosítani a képzés 

számára, külön terembérleti szerződés nem 

szükséges. 

Egyebekben a szerződés aláírásra kerül a fenti 

határidőig. 

Ütemezés: 2018.08.31. –a szerződések aláírása, amennyiben 

szükséges 

Részcél: 3.Iskola együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

iskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/ projekt 

menedzsment 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor/ IFYou szakmai 

team/ az iskola igazgatója 

Határidő(k) 2019.08.31. 

Tevékenység leírása: Kapcsolatfelvétel az iskolákkal, a program 

ismertetése. Ez az IÖK koordinátor feladata. 

Befogadás esetén az együttműködési szerződés 

aláírása. 

 

2019.08.31.: a bajai középiskolával 
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kapcsolatfelvétel, a komplex képzésre vonatkozó  

együttműködési szerződés aláírása 

Ütemezés: 2019.06.30. - az iskola kiválasztása, a program 

befogadása, 2019.08.31. –a szerződés aláírása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

a képzés helyszínének biztosítása, szerződés 

aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/ képzést szervező 

egység/IFYou szakmai team 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor/ IFYou szakmai 

team/ az iskola igazgatója 

Határidő(k)  2019.08.31. 

Tevékenység leírása: A képzéshez szükséges hely felmérése, szükség 

esetén másik helyszín keresése. Amennyiben az 

iskolában tudnak helyszínt biztosítani a képzés 

számára, külön terembérleti szerződés nem 

szükséges. 

Egyebekben a szerződés aláírásra kerül a fenti 

határidőig. 

Ütemezés: 2019.08.31. –a szerződés aláírása 

Részcél: 50 résztvevő biztosítása az elsősegélynyújtó képzésekre 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ Iskola Alapítvány 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Földi Nóra 

Határidő(k) 2018. szept. 30., 2018.12.31., 2019.dec.31. 

Tevékenység leírása: A képzés meghirdetést az iskolai kapcsolattartók 

segítik az együttműködő iskolákban, a 
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jelentkezési lapokat az ifjúsági önkéntes 

koordinátor tölteti ki és gyűjti vissza, majd 

továbbítja az MMSZ Iskola Alapítvány felé, ahol 

bejelentésre kerül a képzés. 

Eredmény: 50 diák és 1 fő pedagógus 

jelentkezése 

Ütemezés: 2018. szeptember, 2018. december, 

2019.december 

Részcél: a képzés megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Az elsősegélynyújtó képzés megtartása az 1. 

együttműködő iskolában 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/ a képzést 

szervező egység/Nagy Ferenc/ Kovács Mara 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team/ a képzést szervező egység 

/Nagy Ferenc/ Kovács Mara 

 

Határidő(k)  2018.09.30. 

Tevékenység leírása:  A tanfolyamokat a képzést szervező egység 

képzői tartják meg több szakaszban. Az 

alkalmak számát a tanulók, az iskola és a 

helyszín lehetőségei határozzák meg. Helyszín: 

Szeged, Szent Benedek Szakképző Iskola 

Ütemezés:  2018.szept- okt. 

Részcél: a képzés megtartása 
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Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Az elsősegélynyújtó képzés megtartása a 2. 

együttműködő iskolában 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/ a képzést 

szervező egység/Nagy Ferenc/ Kovács Mara 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team/ a képzést szervező 

egység /Nagy Ferenc/ Kovács Mara 

 

Határidő(k) 2018.12.31. 

Tevékenység leírása: A tanfolyamokat a képzést szervező egység 

képzői tartják meg több szakaszban. Az 

alkalmak számát a tanulók, az iskola és a 

helyszín lehetőségei határozzák meg. Helyszín: 

Orosháza 

Ütemezés:  2018.dec.-2019.január 

Részcél: a képzés megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Az elsősegélynyújtó képzés megtartása a 3. 

együttműködő iskolában 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/ a képzést 

szervező egység/Nagy Ferenc/ Kovács Mara 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team/ a képzést szervező 

egység /Nagy Ferenc/ Kovács Mara 

Határidő(k)  2019.dec.31. 
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Tevékenység leírása:  A tanfolyamokat a képzést szervező egység 

képzői tartják meg több szakaszban. Az 

alkalmak számát a tanulók, az iskola és a 

helyszín lehetőségei határozzák meg. Helyszín: 

Baja 

Ütemezés:  2019.dec.-2020.január 

Cél, feladat: Komplex képzés középiskolásoknak  

Részcél: képzés képzőinek kiválasztása és képzése 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

az érzékenyítő tréning képzőinek kiválasztása 

és képzése az 1. együttműködő iskolában 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/ IFYou szakmai 

team képzői - Hajdú Krisztina, Solymoskövi 

Luca, Kecskeméti Éva 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.09.30. 

Tevékenység leírása: Az érzékenyítő tréning képzőinek kiválasztása 

a Szolgálaton belül és az érintett iskolákból. A 

kiválasztott kollégák és tanárok képzése. Ezen 

személyek tartják az iskolai komplex 

érzékenyítő képzéseket.: Barta Edit IÖK-

koordiátor, Bagi Brigitta metálhigiénés 

munkatárs, Pusztai Ágnes, Kocsis Éva 

játszótéri munkatárs. Az iskolából első évben 

Pethő Katalin végezte el ezt a képzést és segít a 

Szolgálat képzőinek a koordinálásban és a 

végrehajtásban. 

Ütemezés:  A határidőnek a komplex képzés elé kell esni. 
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2018.09.30. 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

az érzékenyítő tréning képzőinek kiválasztása 

és képzése a 2. együttműködő iskolában 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/ IFYou szakmai 

team képzői - Hajdú Krisztina, Solymoskövi 

Luca, Kecskeméti Éva 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2019. 02.01. 

Tevékenység leírása: Az érzékenyítő tréning képzőinek kiválasztása 

a Szolgálaton belül és az érintett iskolákból. A 

kiválasztott kollégák és tanárok képzése. Ezen 

személyek tartják az iskolai komplex 

érzékenyítő képzéseket. Az orosházi iskolában 

történő képzés máltai munkatársai tavasszal 

elvégezték a képzést. Az iskolából kiválasztott 

tanár(ok) elvégzik ezt a képzést és segít(enek) 

a Szolgálat képzőinek a koordinálásban és a 

végrehajtásban. 

Ütemezés:  A határidőnek a komplex képzés elé kell esni. 

2019.02.01. 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

az érzékenyítő tréning képzőinek kiválasztása 

és képzése a 3. együttműködő iskolában 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/ IFYou szakmai 

team képzői - Hajdú Krisztina, Solymoskövi 

Luca, Kecskeméti Éva 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2019.09.30. 
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Tevékenység leírása: Az érzékenyítő tréning képzőinek kiválasztása 

a Szolgálaton belül és az érintett iskolákból. A 

kiválasztott kollégák és tanárok képzése a bajai 

iskolára vonatkozóan. Ezen személyek tartják 

az iskolai komplex érzékenyítő képzéseket. 

Ütemezés:  A határidőnek a komplex képzés elé kell esni. 

2019.09.30. 

Részcél: komplex képzés megtartása  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A képzés kellékeinek biztosítása, időpontok 

egyeztetése, képzés megtartása, dokumentáció az 

1. együttműködő iskolában 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, képzők 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team, iskolai kapcsolattartó 

Határidő(k)  2018.10.31. 

Tevékenység leírása: A képzési időpontok egyeztetése az iskolával, 

majd a diákokkal. A szükséges kellékek 

biztosítása az óravázlatnak megfelelően. Órák 

megtartása a képzett iskolai pedagógusokkal. 

Dokumentáció - fénykép, jelenléti ív, 

projektmunkák. Helyszín: Szeged, Szent 

Benedek Szakképző Iskola 

Ütemezés:  2018.10.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A képzés kellékeinek biztosítása, időpontok 

egyeztetése, képzés megtartása, dokumentáció a 

2. együttműködő iskolában 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, képzők 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team, iskolai kapcsolattartó 

Határidő(k)  2019.május.31. 

Tevékenység leírása: A képzési időpontok egyeztetése az iskolával, 

majd a diákokkal. A szükséges kellékek 

biztosítása az óravázlatnak megfelelően. Órák 

megtartása a képzett iskolai pedagógusokkal. 

Dokumentáció - fénykép, jelenléti ív, 

projektmunkák. Helyszín: Orosháza 

Ütemezés:  2019. április-május 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A képzés kellékeinek biztosítása, időpontok 

egyeztetése, képzés megtartása, dokumentáció a 

3. együttműködő iskolában 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, képzők 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team, iskolai kapcsolattartó 

Határidő(k) 2020.május 31. 

Tevékenység leírása: A képzési időpontok egyeztetése az iskolával, 

majd a diákokkal. A szükséges kellékek 

biztosítása a z óravázlatnak megfelelően. Órák 

megtartása a képzett iskolai pedagógusokkal.  

 

Dokumentáció - fénykép, jelenléti ív, 

projektmunkák. Helyszín: Baja 
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Ütemezés:  2020. április-május 

Cél, feladat: Ifjúsági vezetőképzés a játék- és élménypedagógia módszereivel 

Részcél: korábbi képzéseken résztvevő fiatalok közül 10 fő, régiós ifjúsági önkéntesek 

közül 20 fő részvétele 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

jelentkezések kezelése  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team, képzők, 

Határidő(k)  2018.09.30., 2019.05.31., 2020.05.31. 

Tevékenység leírása: Az érzékenyítő képzés tanulói közül 10-10 fő 

jelentkezését várjuk a képzésbe. Az önkéntes 

csoportok között a közgyűléseken meghirdetésre 

kerül a program 2018-ban július 30-ig, 2019-ben 

és 2020-ban március 31-ig. A régió ifjúsági 

önkéntesei közül a csoportok kiválasztják azokat, 

akik a célcsoport vezetői lehetnek. A régiós 

közgyűlésen az IÖK koordinátor összegyűjti e 

jelentkezéseket és az érzékenyítő képzésen részt 

vevő és belőlük kiválasztott 10 diák névsorával 

együtt továbbítja a jelentkezéseket az IfYou 

szakmai teamjének. 

Ütemezés: Csoportok közgyűlésén való meghirdetés 

határideje: 2018.09.30., 2019.03.31., 2020.03.31. 

A komplex képzés befejeztével azonnal össze kell 

írni a jelentkezőket: 2018.10.31., 2019.május., 

2020.máj. A csoportok között meghirdetett 
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jelentkezés határideje: 2018.09.30., 2019.május., 

2020.0május 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 képzés megtartása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/önkéntes 

csoportok/IFYou szakmai team 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/ Élményakadémia 

Határidő(k)  2018.12.31., 2019.08.31., 2020.08.31. 

Tevékenység leírása:  A program célja, hogy ifjúsági önkéntes 

csoportokat készítsen fel az önálló működésre, 

valamint az önkénteseket segítse konstruktív 

életvezetési készségek kialakításában. Az ifjúsági 

önkéntes csoportok önálló működésre való 

felkészítése során olyan nem formális tanulási 

keretekre építünk, amelyek a képzést követően is 

segítik az önkéntes csoport önálló működését. A 

három napos képzés során a résztvevőket 

élménypedagógiai tevékenységek segítik abban, 

hogy még inkább megismerjék egymást, 

kialakítsák a csoportnormákat és felkészüljenek 

arra, hogyan fognak önállóan végrehajtani egy 

önkéntes projektet. 

Ütemezés:  2018.12-31., 2019.08.31., 2020.08.31. - képzés 

megtartása 

 

Cél, feladat:Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél: Telepi segítő képzés: 30fő/képzés egy régióból 30fő vagy régiónként 5 fő 
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Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

toborzás: e-mailben vagy személyesen 

tájékoztatás, információ adása a munkatársak 

részére, jelentkezések összegyűjtése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, IFYou szakma 

team, GYEP-program, Kecskemét város 

intézményei: nappali melegedő, módszertani 

központ, CSAO, Komplex Hajléktalanellátó 

Központ, Regionális Diszpécserközpont, Utcai 

szolgálat. Szeged város intézményei: 

Hajléktalanellátó központ, utcai szolgálat, 

egészségügyi centrum, játszótér. Orosházi 

Játszótér. A régió bajai, bácsalmási, 

békéscsabai, csongrádi, gádorosi, gyulai, 

jánoshalmi, kecskeméti, keceli, kalocsai, 

kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai, 

kunszentmiklósi, makói, orosházi, szarvasi, 

szegedi, szegvári, szentesi, üllési  önkéntes 

csoportok 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/régióvezetőség illetve 

megbízottjaik 

Határidő(k)  2018.07.15. 2019. ápr., 2020. ápr., 

Tevékenység leírása:  Az Ifjúsági önkéntes koordinátor a régióban 

megvalósuló képzés érdekében a régió 21 

csoportja és 11  intézménye között meghirdeti a 

képzéseket. Ennek végrehajtásához segítséget 

kap a régióvezetőségtől. Az első szakaszban a 

koordinátor július 15-ig összegyűjti a 

jelentkezők névsorát és időpontot egyeztet az 

IFYou projekt szakmai vezetőjével, Hajdú 

Krisztinával. A koordinátor 30 fő jelentkezését 
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biztosítja a régióból. 

Ütemezés:  A telepi segítő képzéseket 2018-ban 

szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban májusra 

ütemezték. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

a képzés megtartása 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, IFYou szakma 

team, GYEP-program, Kecskemét város 

intézményei: nappali melegedő, módszertani 

központ, CSAO, Komplex Hajléktalanellátó 

Központ, Regionális Diszpécserközpont, Utcai 

szolgálat. Szeged város intézményei: 

Hajléktalanellátó központ, utcai szolgálat, 

egészségügyi centrum, játszótér. Orosházi 

Játszótér. A régió bajai, bácsalmási, 

békéscsabai, csongrádi, gádorosi, gyulai, 

jánoshalmi, kecskeméti, keceli, kalocsai, 

kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai, 

kunszentmiklósi, makói, orosházi, szarvasi, 

szegedi, szegvári, szentesi, üllési  önkéntes 

csoportok - jelentkezők 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.09.15. 

Tevékenység leírása:  Az Ifjúsági önkéntes koordinátor a régióban 

megvalósuló képzés érdekében a régió 21 

csoportja és 11  intézménye között meghirdeti a 

képzéseket. Ennek végrehajtásához segítséget 

kap a régióvezetőségtől. Az első szakaszban a 

koordinátor július 15-ig összegyűjti a 
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jelentkezők névsorát és időpontot egyeztet az 

IFYou projekt szakmai vezetőjével, Hajdú 

Krisztinával. A koordinátor 30 fő jelentkezését 

biztosítja a régióból. 

Ütemezés:  A telepi segítő képzéseket 2018-ban 

szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban májusra 

ütemezték. 

Részcél: Játékkészség fejlesztő képzés: 30fő/képzés egy régióból 30fő vagy régiónként 5 fő 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

toborzás: e-mailben vagy személyesen 

tájékoztatás, információ adása a munkatársak 

részére, jelentkezések összegyűjtése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, IFYou szakma 

team, GYEP-program, Kecskemét város 

intézményei: nappali melegedő, módszertani 

központ, CSAO, Komplex Hajléktalanellátó 

Központ, Regionális Diszpécserközpont, Utcai 

szolgálat. Szeged város intézményei: 

Hajléktalanellátó központ, utcai szolgálat, 

egészségügyi centrum, játszótér. Orosházi 

Játszótér. A régió bajai, bácsalmási, 

békéscsabai, csongrádi, gádorosi, gyulai, 

jánoshalmi, kecskeméti, keceli, kalocsai, 

kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai, 

kunszentmiklósi, makói, orosházi, szarvasi, 

szegedi, szegvári, szentesi, üllési  önkéntes 

csoportok 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/régióvezetőség illetve 

megbízottjaik 

Határidő(k)  2018.07.15. 
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Tevékenység leírása:  Az Ifjúsági önkéntes koordinátor a régióban 

megvalósuló képzés érdekében a régió 21 

csoportja és 11  intézménye között meghirdeti a 

képzéseket. Ennek végrehajtásához segítséget 

kap a régióvezetőségtől. Az első szakaszban a 

koordinátor július 15-ig összegyűjti a 

jelentkezők névsorát és időpontot egyeztet az 

IFYou projekt szakmai vezetőjével, Hajdú 

Krisztinával. A koordinátor 30 fő jelentkezését 

biztosítja a régióból. 

Ütemezés:  A játékkészség fejlesztő képzéseket 2018-ban 

szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban májusra 

ütemezték. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

a képzés megtartása 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, IFYou szakma 

team, GYEP-program, Kecskemét város 

intézményei: nappali melegedő, módszertani 

központ, CSAO, Komplex Hajléktalanellátó 

Központ, Regionális Diszpécserközpont, Utcai 

szolgálat. Szeged város intézményei: 

Hajléktalanellátó központ, utcai szolgálat, 

egészségügyi centrum, játszótér. Orosházi 

Játszótér. A régió bajai, bácsalmási, 

békéscsabai, csongrádi, gádorosi, gyulai, 

jánoshalmi, kecskeméti, keceli, kalocsai, 

kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai, 

kunszentmiklósi, makói, orosházi, szarvasi, 

szegedi, szegvári, szentesi, üllési  önkéntes 

csoportok - jelentkezők 
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Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.09.15. 2019. május 31., 2020. május 31. 

Tevékenység leírása:  Az Ifjúsági önkéntes koordinátor a régióban 

megvalósuló képzés érdekében a régió 21 

csoportja és 11  intézménye között meghirdeti a 

képzéseket. Ennek végrehajtásához segítséget 

kap a régióvezetőségtől. Az első szakaszban a 

koordinátor július 15-ig összegyűjti a 

jelentkezők névsorát és időpontot egyeztet az 

IFYou projekt szakmai vezetőjével, Hajdú 

Krisztinával. A koordinátor 30 fő jelentkezését 

biztosítja a régióból. 

Ütemezés: A játékkészség fejlesztő képzéseket 2018-ban 

szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban májusra 

ütemezték. 

Részcél: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés: 30fő/képzés egy régióból 30fő vagy 

régiónként 5 fő 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

toborzás: e-mailben vagy személyesen 

tájékoztatás, információ adása a munkatársak 

részére, jelentkezések összegyűjtése 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, IFYou szakma 

team, GYEP-program, Kecskemét város 

intézményei: nappali melegedő, módszertani 

központ, CSAO, Komplex Hajléktalanellátó 

Központ, Regionális Diszpécserközpont, Utcai 

szolgálat. Szeged város intézményei: 

Hajléktalanellátó központ, utcai szolgálat, 

egészségügyi centrum, játszótér. Orosházi 

Játszótér. A régió bajai, bácsalmási, 
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békéscsabai, csongrádi, gádorosi, gyulai, 

jánoshalmi, kecskeméti, keceli, kalocsai, 

kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai, 

kunszentmiklósi, makói, orosházi, szarvasi, 

szegedi, szegvári, szentesi, üllési  önkéntes 

csoportok 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/régióvezetőség illetve 

megbízottjaik 

Határidő(k)  2018.07.15., 2019.04.30.,2020.04.30. 

Tevékenység leírása:  Az Ifjúsági önkéntes koordinátor a régióban 

megvalósuló képzés érdekében a régió 21 

csoportja és 11  intézménye között meghirdeti a 

képzéseket. Ennek végrehajtásához segítséget 

kap a régióvezetőségtől. Az első szakaszban a 

koordinátor július 15-ig összegyűjti a 

jelentkezők névsorát és időpontot egyeztet az 

IFYou projekt szakmai vezetőjével, Hajdú 

Krisztinával. A koordinátor 30 fő jelentkezését 

biztosítja a régióból. 

Ütemezés: Az önkéntes menedzsment képzéseket 2018-ban 

szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban májusra 

ütemezték. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

a képzés megtartása 

 

 

Végrehajtásban/egyeztetésben résztvevő 

Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, IFYou szakma 

team, GYEP-program, Kecskemét város 

intézményei: nappali melegedő, módszertani 
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központ, CSAO, Komplex Hajléktalanellátó 

Központ, Regionális Diszpécserközpont, Utcai 

szolgálat. Szeged város intézményei: 

Hajléktalanellátó központ, utcai szolgálat, 

egészségügyi centrum, játszótér. Orosházi 

Játszótér. A régió bajai, bácsalmási, 

békéscsabai, csongrádi, gádorosi, gyulai, 

jánoshalmi, kecskeméti, keceli, kalocsai, 

kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai, 

kunszentmiklósi, makói, orosházi, szarvasi, 

szegedi, szegvári, szentesi, üllési  önkéntes 

csoportok - jelentkezők 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.09.15. 

Tevékenység leírása:  Az Ifjúsági önkéntes koordinátor a régióban 

megvalósuló képzés érdekében a régió 21 

csoportja és 11  intézménye között meghirdeti a 

képzéseket. Ennek végrehajtásához segítséget 

kap a régióvezetőségtől. Az első szakaszban a 

koordinátor július 15-ig összegyűjti a 

jelentkezők névsorát és időpontot egyeztet az 

IFYou projekt szakmai vezetőjével, Hajdú 

Krisztinával. A koordinátor 30 fő jelentkezését 

biztosítja a régióból. 

Ütemezés:  Az önkéntes menedzsment képzéseket 2018-

ban szeptemberre, 2019-ben és 2020-ban 

májusra ütemezték. 

2. pillér: Programok, rendezvények 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb 
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ifjúsági közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, 

közösségfejlesztő programok, kulturális programok) szervezése toborzási, 

megtartási, értékteremtési céllal a célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása - Mórahalom 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Helyszín kiválasztása - Zöld Közösségi Ház és 

Erdei Iskola Mórahalom 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, IfYou szakmai 

team 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou team 

Határidő(k)  2018.07.31. 

Tevékenység leírása:  A tábor helyszínének kiválasztása. A tábornak 

meg kell felelni az alábbi szempontoknak: 

kapacitása legyen befogadni a maximum 60 főt. 

Étkezés biztosítható legyen. A környéken legyen 

lehetőség a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

Legyen szabad időpont. Így került kiválasztásra 

a jelenlegi helyszín. A szerződés megkötése. 

Ütemezés:  2018.07.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Tábor programterv készítése Mórahalom 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, IfYou szakmai 

team 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IfYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.07.31. 
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Tevékenység leírása:  A tábor napi programjának elkészítése. A 

koordinátor egyeztet a táborok szakmai 

vezetőjével a lehetséges programokról. Az erdei 

iskola vezetője Hegedűs Anikó. A koordinátor a 

helyszínen felméri a lehetőségeket, ezeket és a 

helyszín adottságait figyelembe véve összeállítja 

a részletes tábori forgatókönyvet az önkéntesség 

témájához igazodva. 

Üzemezés:  2018.07.31.  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Beszerzésekhez egyeztetés, eszköz megrendelés 

összeállítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)   IfYou szakmai team/közbeszerzésben nyertes 

cég 

Határidő(k)  2018.07.30.. 2019.05.31., 2020.05.31. 

Tevékenység leírása:  A programok végrehajtásához szükséges 

eszközök összeírása, a megrendelt szolgáltatások 

összeállítása. 

Ütemezés:  2018.07.31., 2019.05.31., 2020.05.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Tábor meghirdetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/csoportok és 

intézmények vezetői 

Végrehajtásért felelős személy(ek)   IfYou szakmai team 
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Határidő(k)  2018.07.30., 2019.04.30., 2020.04.30. 

Tevékenység leírása:  A tábor meghirdetésre kerül a fenti határidőig a 

meglévő ifjúsági önkéntesek körében az 

intézmények és a csoportok között. Az 

intézmények és csoportok továbbítják illetve 

személyesen beviszik a velük szerződésben lévő 

iskolákba a táborfelhívásokat, illetve a folyó 

programjaikon hirdetik meg az ifjúsági 

önkéntesek körében.  

Ütemezés:  2018.07.30., 2019.04.30., 2020.04.30. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/intézmények 

vezetői/önkéntes csoportok vezetői 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.05.31., 2019.05.31., 2020.05.31. 

Tevékenység leírása: A tábor jelentkezőinek összeírása, regisztrálása, 

továbbítása a közbeszerzésben nyertes cég és az 

IfYou szakmai teamje felé. 

Ütemezés:  2018.07.31., 2019.05.31., 2020.05.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 szülők tájékoztatása, az egészségügyi 

igazolások begyűjtése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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Végrehajtásért felelős személy(ek)  IfYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.08.01., 2019.06.15., 2020.06.15. 

Tevékenység leírása:  A jelentkezési lapokon feltüntetett értesítési 

lehetőségeken (e-mail, telefon) keresztül az IÖK 

koordinátor tájékoztatja a jelentkezők szüleit a 

táborozás konkrét lépéseiről: indulás, érkezés 

időpontjáról, helyéről, a szükséges 

felszerelésekről és egyéb kérdésekről. 

Továbbítja az egészségügyi nyilatkozatokat a 

szülők felé, melynek beadási határideje nem 

lehet hamarabb, mint a tábor kezdete előtti 4 

nap, de legkésőbb a táborba induláskor. 

Ütemezés:  2018.08.01. a szülők tájékoztatása, tábor 

megkezdése előtt 0-4 nap: egészségügyi 

igazolások begyűjtése  

2019.06.15.-szülők tájékoztatása, tábor 

megkezdése előtt 0-4 nap: egészségügyi 

igazolások begyűjtése 

2020.06.15.-szülők tájékoztatása, tábor 

megkezdése előtt 0-4 nap: egészségügyi 

igazolások begyűjtése  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, 

feladatkiosztás (felnőttek, nem ifjúsági 

önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/ a programban 

részt vevő önkéntes máltai kollégák 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  Ifjúsági önkéntes koordinátor/IFYou szakmai 

team 
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Határidő(k)  2018.08.01., 2019.06.15., 2020.06.15. 

Tevékenység leírása: A koordinátor biztosítja a táborban szükséges 

felnőtt segítség létszámát, úgy hogy meghirdeti a 

tábort az intézmények, csoportok, iskolák 

körében, valamint személyes kapcsolatait is 

felhasználja a programelemek sokszínűsítésének 

érdekében. Ismerteti a programot, és közösen 

ötletelnek a résztvevőkkel, kiosztásra kerülnek a 

feladatok, elkészíti az időbeosztást. 

Ütemezés:  2018.08.01., 2019.06.15., 2020.06.15.  

legkésőbb a tábor előtti hét 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Ifjúsági önkéntesek bevonása, feladatkiosztás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/intézmények és 

önkéntes csoportok vezetői illetve megbízottjaik 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  Ifjúsági önkéntes koordinátor/IFYou szakmai 

team 

 

Határidő(k)  2018.08.01. 2019.06.15., 2020.06.15. 

Tevékenység leírása: A koordinátor biztosítja a táborban szükséges 

ifjúsági segítők létszámát. Meglévő önkéntesei 

körében valamint a régió csoportjaiban és 

intézményeiben meghirdeti a tábort. Személyes 

találkozó keretében a jelentkezőkkel ismerteti a 

programot, kiosztja a feladatokat, elkészíti az 

időbeosztást. 

Ütemezés:  2018.08.01.,  2019.06.15., 2020.06.15.de 
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legkésőbb a tábor előtti hét 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Táboroztatás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  közbeszerzésben nyertes cég 

Határidő(k)  2018.08.31. 2019.08.31., 2020.08.31. 

Tevékenység leírása:  A koordinátor biztosítja a résztvevők, az ifjúsági 

önkéntes segítők megjelenését a táborban. 

Gondoskodik a programok gördülékeny 

megvalósításáról.  

Ütemezés:  2018.08.18-22.,2019.08.31., 2020.08.31. 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása Bugac 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín kiválasztása - CSEMETE Bugaci 

Oktatóközpont és Erdei Iskola 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.07.31. 

Tevékenység leírása:  A tábor helyszínének kiválasztása. A tábornak 

meg kell felelni az alábbi szempontoknak: 

kapacitása legyen befogadni a maximum 60 főt. 

Étkezés biztosítható legyen. A környéken legyen 
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lehetőség a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

Legyen szabad időpont. Így került kiválasztásra 

a jelenlegi helyszín. A szerződés megkötése. 

Ütemezés:  2018.07.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Tábor programterv készítése Bugac 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

  Ifjúsági önkéntes koordinátor/ IfYou szakmai 

team 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IfYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.07.31. 

Tevékenység leírása: A tábor részletes napi programjának elkészítése. 

Egyeztetés a helyszínen dolgozó szakmai 

vezetőkkel a lehetőségekről. Az erdei iskola 

vezetője Bojtos Ferenc. A koordinátor a 

helyszínen felméri a lehetőségeket, ezeket és a 

helyszín adottságait figyelembe véve összeállítja 

a részletes tábori forgatókönyvet az önkéntesség 

témájához igazodva. 

Üzemezés:  2018.07.31. -  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Beszerzésekhez egyeztetés, eszköz megrendelés 

összeállítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)   IfYou szakmai team/közbeszerzésben nyertes 

cég 
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Határidő(k)  2018.05.31., 2019.05.31., 2020.05.31. 

Tevékenység leírása:  A programok végrehajtásához szükséges 

eszközök összeírása, megrendelések 

Üzemezés: 2018.05.31., 2019.05.31., 2020.05.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Tábor meghirdetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

  Ifjúsági önkéntes koordinátor/csoportok és 

intézmények vezetői 

Végrehajtásért felelős személy(ek)   IfYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.04.30., 2019.04.30., 2020.04.30. 

Tevékenység leírása:  A tábor meghirdetésre kerül a fenti határidői a 

meglévő ifjúsági önkéntesek körében az 

intézmények és a csoportok között. Az 

intézmények és csoportok továbbítják illetve 

személyesen beviszik a velük szerződésben lévő 

iskolákba a táborfelhívásokat illetve a folyó 

programjaikon hirdetik meg az ifjúsági 

önkéntesek körében.  

Ütemezés:  2018.04.30., 2019.04.30., 2020.04.30. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

  Ifjúsági önkéntes koordinátor/intézmények 

vezetői/önkéntes csoportok vezetői 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team 
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Határidő(k)  2018.07.31., 2019.05.31., 2020.05.31. 

Tevékenység leírása: A tábor jelentkezőinek összeírása, regisztrálása, 

továbbítása a közbeszerzésben nyertes cég és az 

IfYou szakmai teamje felé. 

Ütemezés:  2018.07.31., 2019.05.31., 2020.05.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 szülők tájékoztatása, az egészségügyi 

igazolások begyűjtése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

  Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IfYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.08.15., 2019.06.15., 2020.06.15. 

Tevékenység leírása:  A jelentkezési lapokon feltüntetett értesítési 

lehetőségeken (e-mail, telefon) keresztül az  

Ifjúsági önkéntes koordinátor tájékoztatja a 

jelentkezők szüleit a táborozás konkrét 

lépéseiről: indulás, érkezés időpontjáról, 

helyéről, a szükséges felszerelésekről és egyéb 

kérdésekről. Továbbítja az egészségügyi 

nyilatkozatokat a szülők felé, melynek beadási 

határideje nem lehet hamarabb, mint a tábor 

kezdete előtti 4 nap, de legkésőbb a táborba 

induláskor. 

Ütemezés:  2018.08.15., 2019.06.15., 2020.06.15.-szülők 

tájékoztatása,  

tábor megkezdése előtt 0-4 nap: egészségügyi 

igazolások begyűjtése 
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Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, 

feladatkiosztás (felnőttek, nem ifjúsági 

önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

  Ifjúsági önkéntes koordinátor/ a programban 

részt vevő önkéntes máltai kollégák 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  Ifjúsági önkéntes koordinátor/IFYou szakmai 

team 

Határidő(k)  2018.08.15., 2019.06.15., 2020.06.15. 

Tevékenység leírása: A koordinátor biztosítja a táborban szükséges 

felnőtt segítség létszámát, úgy hogy meghirdeti a 

tábort az intézmények, csoportok, iskolák 

körében, valamint személyes kapcsolatait is 

felhasználja a programelemek sokszínűsítésének 

érdekében. Ismerteti a programot, és közösen 

ötletelnek a résztvevőkkel, kiosztásra kerülnek a 

feladatok, elkészíti az időbeosztást. 

Ütemezés:  2018.08.15., 2019.06.15., 2020.06.15de 

legkésőbb a tábor előtti hét 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Ifjúsági önkéntesek bevonása, feladatkiosztás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/intézmények és 

önkéntes csoportok vezetői illetve megbízottjaik 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  ifjúsági önkéntes koordinátor/IFYou szakmai 

team 

 

Határidő(k)  2018.08.15., 2019.06.15., 2020.06.15. 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

288 
 

Tevékenység leírása: A koordinátor biztosítja a táborban szükséges 

ifjúsági segítők létszámát. Meglévő önkéntesei 

körében valamint a régió csoportjaiban és 

intézményeiben meghirdeti a tábort. Személyes 

találkozó keretében a jelentkezőkkel ismerteti a 

programot, kiosztja a feladatokat, elkészíti az 

időbeosztást. 

Ütemezés:  2018.08.15., 2019.06.15., 2020.06.15  

legkésőbb a tábor előtti hét 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Táboroztatás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  közbeszerzésben nyertes cég 

Határidő(k)  2018.08.31, 2019.08.31., 2020.08.31. 

Tevékenység leírása:  A koordinátor biztosítja a táborban szükséges 

ifjúsági segítők létszámát. Meglévő önkéntesei 

körében valamint a régió csoportjaiban és 

intézményeiben meghirdeti a tábort. Személyes 

találkozó keretében a jelentkezőkkel ismerteti a 

programot, kiosztja a feladatokat, elkészíti az 

időbeosztást. 

Ütemezés:  2018.08.23-27.,2019.08.31., 2020.08.31. 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása)  

Konkrét tevékenység, lépések a cél  Meglévő önkéntesekkel való kapcsolatfelvétel 
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eléréséhez: 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/szegedi játszótér 

munkatársai 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.08.31. 

Tevékenység leírása:  Az Ifjúsági önkéntes koordinátor a játszótéri 

munkatársakkal együtt felméri az eddigi 

programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó 

ifjúsági önkéntesek létszámát és összeírja azokat 

a programokat, melyekhez ifjúsági önkéntesek 

kapcsolhatók. 

Ütemezés:  2018.08.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Meglévő program_ “Te tudod-e?” - 

fogyatékosságra érzékenyítő foglalkozás - 

előkészítési szakasz 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/szegedi játszótér 

mukstársai/önkéntes csoportok 

Végrehajtásért felelős személy(ek) játszótér vezetője, Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) 2018.07.30.: az első iskolák/szervezetek és az 

összes önkéntes csoport tájékoztatása. A 

jelentkezések kezelése folyamatos. 

Tevékenység leírása: A meglévő program egy fogyatékosságra 

érzékenyítő program segédeszközökkel - A 

koordinátor a játszótéri munkatársak 
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segítségével felméri ezen foglakozás jelen 

programba illesztésének lehetőségeit. 

Ezen lehetőségek feltárása után felméri, mely 

iskolák, szervezetek és önkéntes csoportok 

tartanak igényt ezen programra. majd időpontot 

egyeztetnek a foglalkozásra. 

ütemezés:  2018. július 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Meglévő program_ “Te tudod-e?” - 

fogyatékosságra érzékenyítő foglalkozás - 

végrehajtási szakasz 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/szegedi játszótér 

munkatársai 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  játszótér vezetője, Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k)  2018.júl.-2020.aug. folyamatos 

Tevékenység leírása:  A jelentkező szervezeteknél, csoportoknál a 

programot végrehajtjuk. A programigénylés az 

iskolák részéről inkább a tavaszi és őszi 

időszakot érinti a családi napok miatt, a 

csoportoknál inkább a tavaszi-nyári időszak a 

hangsúlyos. Kiemelt időszak a gyereknap 

környéke. 

Ütemezés:  a program igénylésének függvényében 

folyamatos - meglévő időpontok: 2019.04.14. - 

Szegedi Fekete István Általános Iskola, 

2019.04.22., 2019.05.26. - Szeged-Szentmihályi 

Móricz Zsigmond Művelődési Ház 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Focitorna szervezése /toborzás 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/szegedi játszótér 

munkatársai 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  játszótér vezetője, Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k)  folyamatos 

Tevékenység leírása: A tornát a koordinátor és a játszótér munkatársai 

meghirdetik az iskolákban és a játszótereken. A 

jelentkező csapatokat összeírják.  

Ütemezés:  2019.04.30., 2020.04.30. - a torna kiírása - 

utána a jelentkezések folyamatosak 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Focitorna lebonyolítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/szegedi játszótér 

munkatársai 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  játszótér vezetője 

Határidő(k)  folyamatos 

Tevékenység leírása:  A program egy kötöttebb formájú focikupával 

indul, a többi találkozás az időpontokat kivéve 

inkább ad hoc csapatszerveződésre épül, ezáltal 

adva teret egyre hangsúlyosabban az 

önszerveződésre. A szegedi játszótér ezen 

programjához az orosházi játszótér is csatlakozik 

alkalmanként. 

 

Ütemezés:  2019 tavasz-ősz és 2020 tavasz-ősz 
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Cél, feladat:A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése országos szinten 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Elsősegélynyújtó verseny - toborzás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, elsősegélynyújtó 

képzés szervezői 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/Nagy Ferenc/Kovács Mara 

Határidő(k)  2018 nov., 2019. tavasz, 2020. tavasz 

Tevékenység leírása:  A versenyt az elsősegélynyújtó tanfolyamot 

elvégzett tanulók között a koordinátor 

meghirdeti, a jelentkezőket összeírja. A csapatok 

létszámát és névsorát továbbítja a szervezők felé 

Ütemezés:  2018. nov., 2019.tavasz, 2020. tavasz 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Elsősegélynyújtó verseny lebonyolítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor/ elsősegélynyújtó 

képzés szervezői 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/Nagy Ferenc/Kovács Mara 

Határidő(k)  2019.01.31., 2019.06.31., 2020.06.31. 

Tevékenység leírása:  Az országos verseny helyszínén a jelentkező 

csapatok részt vesznek a versenyen. 

Ütemezés:   2019.jan., 2019 nyár, 2020 nyár 
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Részcél: Sportprogramok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 sportprogramok egyeztetése az MMSZ SE-vel - 

régiós focibajnokság lehetőségeinek felmérése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/Kiss Dávid 

sportprogram 

koordinátor/játszótérvezetők/önkéntes csoportok 

vezetői 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  ifjúsági önkéntes koordinátor/Kiss Dávid 

sportprogram koordinátor 

Határidő(k)  2019.03.31., 2020.04.30. 

Tevékenység leírása:  A régióban lévő két játszótéren (Szeged, 

Orosháza) lehetőség van focibajnokság 

megrendezésére. A feladat: igényfelmérés, hogy 

mely városokban tudnak a csoportok kiállítani 

4+1 fős csapatokat. A jelentkezéseket rögzítjük, 

majd időpontokat keresünk a bajnokság 

lebonyolítására. Azoknál a csoportoknál, ahol 

nincs lehetőség a csapatok szállítására, a szállítási 

lehetőségek megkeresése. 

Ütemezés:  2019.03.31., 2020.03.31.- kupa meghirdetése, 

2019.04.30., 2020.04.30. - jelentkezések 

regisztrálása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A focibajnokság lebonyolítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/Kiss Dávid 

sportprogram 

koordinátor/játszótérvezetők/önkéntes csoportok 

vezetői 
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Végrehajtásért felelős személy(ek)  IÖK koordinátor/Kiss Dávid sportprogram 

koordinátor 

Határidő(k)  2019.06.30., 2019.10.31., 2020.06.30. 

Tevékenység leírása: Az időpontról és helyszínről előzetesen a 

csapatokat értesítjük. A jelentkező csapatok 

létszámától függő rendszerben a bajnokság 

lebonyolítása. 

Ütemezés:   2019.06.30., 2019.10.31., 2020.06.30. 

Részcél: Művészeti programok biztosítása  

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A Szimfónia Program és a bácsalmási csoport 

gyerekkórusa közös produkciójának szervezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/Nagy Kálmán a 

Szimfónia program vezetője/ bácsalmási csoport 

vezetője 

Végrehajtásért felelős személy(ek) ifjúsági önkéntes koordinátor/Nagy Kálmán a 

Szimfónia program vezetője 

Határidő(k)  2019.03.31., 2020.03.31. 

Tevékenység leírása:  A bácsalmási önkéntes csoport gyermekkórust 

alapított. Mivel az MMSZ-nél működik egy 

szintén zenével foglalkozó program, így lehetőség 

nyílik arra, hogy őket egy közös produkció 

keretében fellépésre invitáljuk. A programban 

lehetőség lesz önkéntesek bekapcsolódására is. A 

zene népszerűsítése érdekében a szegedi és 

orosházi játszótérre tervezzük a végrehajtást. 

Koordinátor feladata: bácsalmási csoport 

kórusvezetőjét és a Szimfónia Program vezetőjét 
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felkeresni, hogy a tervezett program részleteit 

leegyeztessék. 

Ütemezés:  2019.03.31., 2020.03.31. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A Szimfónia Program és a bácsalmási csoport 

közös koncertje 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/Nagy Kálmán a 

Szimfónia program vezetője/ bácsalmási csoport 

énekkarának vezetője 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  ifjúsági önkéntes koordinátor/Nagy Kálmány a 

Szimfónia program vezetője 

Határidő(k)  2019.08.31., 2020.08.31. 

Tevékenység leírása:  A tervezett koncert megtartása a szegedi, az 

orosházi játszótéren. 

Ütemezés:  2019.08.31., 2020.08.31. 

III. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat:Régió feltérképezése 

Részcél: intézményi fogadó helyek feltárása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Szegedi intézmények felkeresése  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/ 

régióvezetőség/szegedi intézmények vezetői 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.07.30. 
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Tevékenység leírása: Az intézményeken belüli önkéntes fogadóhelyek 

feltárása, a fogadható ifjúsági önkéntesek 

létszámának megállapítása bővítési 

lehetőségeinek felmérése. Szeged intézményei, 

ahova a koordinátor ellátogat: Hajléktalanellátó 

Központ, Egészségügyi Centrum, Játszótér. A 

továbbiakban folyamatos a régió fogadó 

intézményeinek számontartása, aktuális státusz 

(fogad, nincs információ, nem fogad) frissítése 

közösen megosztott táblázatban 

Ütemezés: 2018.07.30.- első adatok feltérképezése. Utána a 

fogadóhelyek kísérése, az aktualitások 

egyeztetése folyamatos 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Kecskeméti  intézmények felkeresése  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor/ 

régióvezetőség/kecskeméti intézmények vezetői 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.07.30. 

Tevékenység leírása: Az intézményeken belüli önkéntes fogadóhelyek 

feltárása, a fogadható ifjúsági önkéntesek 

létszámának megállapítása, bővítési 

lehetőségeinek felmérése. Kecskemét 

intézményei, ahova a koordinátor ellátogat: 

Komplex Hajléktalanellátó Központ, Népkonyha, 

Családok Átmeneti Otthona. A továbbiakban a 

régió fogadó intézményeinek számontartása, 

aktuális státusz (fogad, nincs információ, nem 

fogad) frissítése közösen megosztott táblázatban  
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Ütemezés: 2018.07.30.- első adatok feltérképezése. Utána a 

fogadóhelyek kísérése, aktualitások egyeztetése 

folyamatos 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Orosházi  intézmények felkeresése  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/ 

régióvezetőség/orosházi intézményvezető 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.04.30. 

Tevékenység leírása: Az intézményeken belüli önkéntes fogadóhelyek 

feltárása, a fogadható ifjúsági önkéntesek 

létszámának megállapítása, bővítési 

lehetőségeinek felmérése. Orosháza intézményei, 

ahova a koordinátor ellátogat: Orosházi Játszótér 

és Sportpark. A továbbiakban a régió fogadó 

intézményeinek számontartása, aktuális státusz 

(fogad, nincs info, nem fogad) frissítése közösen 

megosztott táblázatban 

Ütemezés: 2018.07.30.- első adatok feltérképezése. Utána a 

fogadóhelyek kísérése, aktualitások egyeztetése 

folyamatos 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Jánoshalmi  intézmények felkeresése  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/ 

régióvezetőség/orosházi intézményvezető 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2019.04.30. 

Tevékenység leírása: Az intézményeken belüli önkéntes fogadóhelyek 

feltárása, a fogadható ifjúsági önkéntesek 

létszámának megállapítása, bővítési 

lehetőségeinek felmérése. A jánoshalmi 

intézmények csatlakozása az MMSZ-hez 2018. év 

végére várható. A felmérést ezek után lehet 

kezdeni. 

Ütemezés: 2019.04.30.- első adatok feltérképezése. Utána a 

fogadóhelyek kísérése, az aktualitások 

egyeztetése folyamatos 

Részcél:önkéntes csoportok ifjúsági önkéntes fogadó lehetőségeinek felmérése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 önkéntes csoportok közgyűléseinek látogatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes 

koordinátor/régióvezetőség/önkéntes csoportok 

vezetői 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.07.31., 2019.03.31., 2020.03.31. 

Tevékenység leírása: A közgyűléseken ismertetett 

csoporttevékenységek leírása, az ifjúsági 

önkéntesek létszámának növelési lehetőségeinek 

felmérése / jelen projekt aktualitásainak  

ismertetése. Ezt a csoportok közgyűléseinek 

látogatása teszi lehetővé: A régió bajai, 

bácsalmási, békéscsabai, csongrádi, gádorosi, 
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gyulai, jánoshalmi, kecskeméti, keceli, kalocsai, 

kiskunfélegyházi, kiskunhalasi, kiskunmajsai, 

kunszentmiklósi, makói, orosházi, szarvasi, 

szegedi, szegvári, szentesi, üllési önkéntes 

csoportok közgyűlésére megy el a koordinátor. A 

továbbiakban a régió fogadó csoportjainak 

számontartása, aktuális státusz (fogad, nincs 

információ, nem fogad) frissítése közösen 

megosztott táblázatban. 

Ütemezés:  2018. július-augusztus, 2019. február-március, 

2020.február március. A fogadóképesség kísérése 

folyamatos. 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A régiós ügyvezetőkkel, önkéntes 

koordinátorokkal egyeztetés - értékelő táblázat 

elkészítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes 

koordinátor/régióvezetőség/önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2018.07.30 

Tevékenység leírása: Az előzőekben felmért adatok és lehetőségek 

egyeztetése a régió vezetőségével és önkéntes 

koordinátorával. A fenti adatokat értékelő 

táblázatba foglaljuk. A továbbiakban a régió 

fogadó intézményeinek és csoportjainak 

számontartása, aktuális státusz (fogad, nincs 

információ, nem fogad) frissítése közösen 

megosztott táblázatban folyamatos. 

Ütemezés:  2018.07.30 
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Részcél: a csoport aktív kulcsemberek meghívása a régiós önkéntes műhelybe 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Önkéntes csoport szakmai találkozójának 

szervezése, rendszeres találkozások  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/IFYou szakmai 

team/Hajdú Krisztina képző/önkéntes csoportok 

küldöttei 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team, Lévai Kálmán a játszóterek 

koordinátora 

Határidő(k)  2018. 07.30.-2020.08.31. 

Tevékenység leírása:  Előzetes tevékenység: az önkéntesfogadó képzés 

megtartása a régióban. Ezt hajdú Krisztina és 

Lévai Kálmán tartják. Ezután a csoportok első 

önálló szakmai találkozójára kerül sor, melyen a 

csoportok küldöttei megbeszélik a napi 

aktualitásokat, tájékoztatják egymást saját 

programjaikról, lehetőségeikről és a további 

találkozók időpontját is egyeztetik. Ez folyamatos 

találkozóvá válik, a Dél-Alföldi Régióban a 

találkozások száma évi 3 alkalom. 

Ütemezés:  2018.07.30., 2018. szept., 2018. november 

 2019.04.30., 2019. nyár, 2019. november 

 2020.04.30., 2020. nyár 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Speciális szakmai műhely megtartása a 

csoportoknak 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor/önkéntes csoportok 

tagjai 
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Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/önkéntes csoportok vezetői 

Határidő(k)  folyamatos 

Tevékenység leírása: Lehetőség van a csoportok részére, hogy jelezzék 

a koordinátornak, ha személyes találkozóra van 

szükségük az önténtesfogadás terén való 

továbblépésben. A csoportokkal való egyeztetés 

utána koordinátor tart egy speciális szakmai 

műhelyt  igény szerinti időpontban. 

Ütemezés:  folyamatos 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése: 

Részcél:Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Az önkéntességet népszerűsítő foglalkozásra 

időpont egyeztetése az iskolával. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor/önkéntes csoportok 

megbízottjai 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/ önkéntes csoportok vezetői/ 

középiskolai kapcsolattartó 

Határidő(k)  folyamatos 

Tevékenység leírása: A foglalkozás megtartására a koordinátor illetve 

az önkéntes csoportokból megbízott személy 

felkeresi a középiskolákat, bemutatja a programot 

és érdeklődés esetén időpontot egyeztet az 

iskolával. A koordinátor közreműködésére akkor 

van szükség, ha azt a csoport igényli, de 

alapfeladata a foglalkozásra való javaslattétel. 
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Ütemezés:  folyamatos 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A középiskolai foglalkozások megtartása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/önkéntes csoportok 

megbízottjai 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/ önkéntes csoportok vezetői/ 

középiskolai kapcsolattartó 

Határidő(k)  folyamatos 

Tevékenység leírása:  Az előre egyeztetett időpontban a koordinátor 

vagy az önkéntes bemegy az iskolákba és 

megtartja  a foglalkozást. Fontos a közösség 

továbbkísérése további találkozásokkal. 

Ütemezés:  Folyamatos. - továbbkísérés: az első foglalkozás 

megtartása után legalább félévente 

Részcél: Máltai önkéntesség népszerűsítése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Jelenlét a Tágas tér Fesztiválon  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/játszótérvezető 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  ifjúsági önkéntes koordinátor/játszótérvezető 

Szeged 

Határidő(k)  2018.ősz, 2019. ősz 

Tevékenység leírása:  Szeged városa minden évben több helyszínen 

találkozót szervez a civil szervezetek részére. Ez a 
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rendezvény kiváló lehetőséget kínál arra, hogy 

amellett, hogy hasznos kapcsolatokat építhetünk 

és megismerkedhetünk más szervezetek 

munkájával, programjaival, bemutathatjuk a 

Szolgálatot és népszerűsíthetjük az ifjúsági 

önkéntességet. 

Ütemezés:  2018.ősz, 2019. ősz 

Részcél::Önkéntes Központ, mint tájékoztató felület 

 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 Régiós ifjúsági önkéntesek fogadása, kísérése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2019-2020 

Tevékenység leírása:  Az előző évben felmért adatokból a koordinátor 

létrehoz egy adatbázist az ifjúsági önkéntesekről 

és a régióban lévő fogadóhelyekről. Összeköti az 

önkénteseket az igényeikhez leginkább illő 

fogadóhelyekkel, programokkal. A 

fogadóhelyekről érkező adatokat ennek érdekében 

folyamatosan frissíti, nyilván tartja. 

Ütemezés:  2019-2020 - folyamatos 

Részcél : Önkéntes Központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Az önkéntes ifjúsági fogadóhelyek kialakításának 

segítése 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor, regionális 

intézmények, csoportok 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team/ önkéntesfogadó helyek 

vezetői 

Határidő(k)  2019-2020 

Tevékenység leírása: Értékes önkéntes feladatokat adó, hatékony és 

biztonságos ifjúsági fogadóhelyek, illetve a 

szolgálathoz forduló szervezetek megfelelő 

fogadóhellyé alakításának segítése.  

Ütemezés:  2019-2020 folyamatos 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A régió ifjúsági önkénteseket fogadó helyeinek 

feltérképezése, együttműködések kiépítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

 ifjúsági önkéntes koordinátor/regionális 

intézmények/önkéntes csoportok 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2019-2020 

Tevékenység leírása:  A koordinátor a régió ifjúsági önkénteseket 

fogadó helyeit feltérképezi, nyilvántartja, 

lehetőségeikről naprakész információkkal 

rendelkezik, keresi a közös, együttműködésre 

lehetőséget kínáló pontokat, és aktívan részt vesz 

az együttműködés kialakításában.  

Ütemezés:  2019-2020 folyamatos 
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Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

 A régiós ifjúsági önkéntes központok, mint 

közösségi terek 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor/ szegedi játszótér 

munkatársai 

Végrehajtásért felelős személy(ek)  IFYou szakmai team 

Határidő(k)  2019-2020 

Tevékenység leírása:  A cél egy központi közösségi hely létrehozása, 

amely köré jelen projekt programelemeit és 

azokon keresztül közösséget építeni lehet. 

Hosszútávú cél, hogy a közösség önszerveződővé 

váljon, magáénak érezze a teret, programokat 

kezdeményezzen, életének szerves részévé váljon 

Ütemezés:  2019-2020 folyamatos 
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Nyugat-Dunántúli Régió 
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A Nyugat-Dunántúli Régió csoportjaiban és intézményeiben 1171 fő tevékenykedik. Az 

önkéntesek száma 592 fő, rendes tagok 384, pártoló tag 23 fő. Munkatársak éves átlagban 

185,3 fő. A régióközpontban 14 fő munkatárs dolgozik, közülük 6 fő a rehab. programban 

van. 

 

A régió vezetése fontos szempontnak tartja az esélyegyenlőség biztosítását, melyet különféle 

atipikus foglalkoztatásokkal valósít meg. 

 

 

 

Szociális munka 

A régió területén két részre oszlik a szociális tevékenység. A hagyományos, önkéntesek által 

végzett tevékenységek (adományok gyűjtése és osztása, foglalkozások szervezése és 

lebonyolítása, idősek, betegek látogatása, különböző tanácsadások és egyéb közösségi 

programok) iránti igényt az alábbiakban bemutatott eredményeket produkálták. 
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Idősek, betegek gondozása 

Gondozási mód Gondozottak száma  
Gondozási esetek 

száma  

Támogatók 

száma 

Kórházi beteglátogatás 169 1480 38 

Szociális otthoni látogatás 29 83 8 

Házi ápolás, látogatás 19 256 11 

Vérnyomásmérés 40 186 6 

Betegkísérés 3 14 3 

Étel házhoz szállítása 35 2018 8 

Takarítás, bevásárlás 5 36 4 

Egyéb 19 38 7 

Összesen: 319 4 111 85 

A támogatásokban                             

részt vevők száma:         
83     

A segítő tevékenységek közül kiemelkedik a kórházi, és házi beteglátogatás, valamint az étel 

házhozszállítás. 

 
 

 

Tanácsadások alkalmával életvezetési, jogi és adósságkezelésre vonatkozó tanácsokat kapnak 

a segítséget kérők. Jelentősek a gyermekek számára szervezett foglalkozások, korrepetálások, 

Baba-mama klub, játszóházak. 

2017 évben 10 403 rászoruló jutott a régi tevékenysége által adományhoz, elsősorban a ruha, 

és az élelmiszer a számottevő. Az előző évhez képest az élelmiszer adomány számottevően 

megnőtt. 
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.  

 

Az „Adni Öröm” akcióban 17 üzletben voltunk jelen 13 településen. Az előző évhez képest – 

kevesebb üzletben - 4 457 kilogrammal több volt az összegyűjtött mennyiség (kétszerese az 

előző évnek). Az önkéntes csoportok a lakossági segítésen kívül a településen található 

szociális, egészségügyi és oktatási intézményeknek is igyekeznek segíteni, ezzel is ápolva a 

közös munkát.  

Egészségügyi munka 

A vérnyomásmérésen és beteglátogatáson kívül – melyek minden csoport tevékenységei 

között szerepelnek -, több csoport is szervezett szűrővizsgálatokat, egészségügyi felvilágosító 

előadásokat – Körmend, Fertőszentmiklós, Sopron, Zalaegerszeg. Kiemelkedő Sopronban az 

elsősegély oktatás, versenyeken való részvétel, valamint a „Hospice” szolgálat. Vépen és 

Szombathelyen továbbra is folyik az óvodai elsősegély oktatás.   

Országos központi szervezésben és erőforrásból több munkatárs részt vett 

elsősegélyképzésen, illetve saját szervezésben, több helyszínen volt oktatás. 

 

 

 

Ifjúsági munka 

A csoportok nagyobb akciókba, programokba bevonják a fiatalokat.  
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Regionális szinten több középiskolával élő együttműködés létezik a közösségi szolgálat 

kapcsán. Az „Adni öröm” adománygyűjtésben és a Sport napon való segítségnyújtáson kívül, 

több helyi program magvalósításában segédkeztek. 

Kortárs segítők, laikus önkéntesek – egyetemről – a máltai intézményekben, zömében a 

Napközi Otthonokban, a Színestérben és a Családi Körben tevékenykednek. 

● Sopron: A fiatalok csoportja bekapcsolódik az ifjúsági körmenetbe, ezen kívül 

rendszeres elsősegély oktatásban vesznek részt, rendezvényeken elsősegély ügyeletet 

tartanak. Látogatják a fogyatékosok otthonait, kirándulásokat, programokat 

szerveznek számukra. Minden évben sikeresen szerepelnek a passaui nemzetközi 

ifjúsági elsősegélynyújtó versenyen. 

● Szombathely: A fiatalok részvételével valósul meg több, mint tíz éve a nyári 

„Csellengő Program”, amelyben a lakótelepi gyermekeknek nyújtanak hasznos 

időtöltést, elfoglaltságot, közösségi programokat két hónapon keresztül. Ezen kívül 

rendszeresen látogatnak időseket, részt vesznek a csoport által szervezett helyi 

akciókba is. 

● Az EVS program keretén belül intézményeinknél 2017-ben csupán 1 külföldi fiatal 

végzett egy éves önkéntes munkát –Nagykanizsán -, az is csak rövid ideig működött. 

2017. évben több alkalommal tudtuk segítségül hívni az Iskolai Közösségi Szolgálat 

keretében a középiskolás diákokat. Az összes leigazolt órák száma regionálisan 1 075 óra 

volt. Ebből nagy részben az „Adni Öröm” akcióban teljesítettek. A nyári mozgássérült 

táborban fiataljaink aktívan segítettek a sérült fiataloknak a programokban, a mindennapok 

kivitelezésében. 

● EFOP 1.3.6.-17 Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása országos projekt 

szervezett keretek között vonják be a fiatalokat a segítő tevékenységekbe. 

 

Oktatási munka 

Csoportjainknál elsősorban a korrepetálás, pótvizsgára való felkészítés a jelentős számú, 

ebből is kiemelkedik a Keszthelyi Csoportnál végzett tevékenység. 

Fogyatékos intézményeinkben –Keszthelyen és Győrben - heti rendszerességgel van hittan 

oktatás. Csaknem minden intézményünk terepgyakorlati helyszín is egyben, mely jó alkalom 

arra, hogy a szakmai gyakorlat mellett a fiatalok megismerkedjenek a máltai lelkiséggel, 

önzetlenséggel is. 

Határon túli munka 

Rendszeres partnerségi kapcsolattal a Soproni Csoport rendelkezik, Passauból és Beuraytból 
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éves szinten több alkalommal kapnak adományokat, kölcsönös látogatások és közös 

programok is megvalósulnak. A mosonmagyaróvári és zalaegerszegi csoport évek óta támogat 

kárpátaljai településeket, oktatási intézményeket adományokkal. A Szombathelyi Csoport a 

határon túli magyarokkal (Szlovákia, Románia, Ukrajna, Szerbia, Moldva csángók) évek óta 

tartják a kapcsolatot. 

 

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos munka 

A 2017-es évben nem történt olyan esemény a régióban, amelyhez segítségünket kérték volna 

a katasztrófavédelmi szervek. 

 

Lelki tevékenység  

A 2017-es évben bővelkedtünk lelki eseményekben, melyekhez sok tagunk, segítőnk és 

munkatársunk is csatlakozott.  

A lelki élet eseményei 
Események 

száma 

Résztvevők 

száma (fő) 

Máltai szentmise 34 796 

Zarándoklat 14 101 

Taize-i imaóra 24 126 

Lelkigyakorlat 21 276 

Egyéb  60 482 

Összesen 153 1781 

   

 

Szent László Éve révén több szervezett eseményen, körmeneten, szentmisén vettek részt a 

régió munkatársai. Résztvevői és szervezői voltunk a KATTÁRS rendezvénynek Győrben, 

több napon keresztül. Ezen alkalomra a „Hajléktalan Jézus Szobor” is Győrbe érkezett, amely 

a rendezvény helyszínén mindenki által látható volt. Püspöki áldás után szinte zarándoklat 

indult a megtekintésére, gyertyagyújtások és közös imádságok övezték. A szobor ezt követően 

Sopronba, majd Szombathelyen volt látható. Szombathelyen, a Martineum kertjében közös 

régiós lelki gyakorlat keretében együtt imádkoztunk az „Együttérzés” szobra előtt. Közös 

Lelki Nap volt még hagyományosan Keszthelyen, melyen szintén szép számmal vettek részt. 

A nagykanizsai sajnos elmaradt, mivel a csoport és az intézmény el kellett, hogy hagyják a 

Ferences Kolostor épületét, és ebben az időszakban csupán ideiglenes helyet kaptak. Ezen 

kívül rendszeresek a „Máltai Misék”, Szentségimádások, Imaórák és zarándoklatok. Immár 
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harmadik alkalommal vettünk részt közösen Boldog Apor Vilmos Püspök Ünnepi 

Szentmiséjén hazai és környező országok máltai lovagjai és a szeretetszolgálatok 

munkatársai, önkéntesei, ellátottjai, melyet egy közös baráti beszélgetés követett.  Az 

alábbiakban szemléltetjük az események és a résztvevők számát. 

 

 

 
 

 

A régióban történt máltai események, regionális szintű programok, akciók, 

adományosztás, eredmények, egyéb 

∙ Munkatársak és önkéntesek rendszeres résztvevői a regionális és az országos szintű 

rendezvényeknek. Az elmúlt évben 48 alkalommal, összesen 1 258 fő vett részt az alábbi 

eseményeken. 

∙ A győri Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthon karöltve Esélyek Házával közösen 

szervezték meg a sport napot.  

 2017. évben nyugat-magyarország minden részéről érkeztek résztvevők. Közel 370 

fogyatékos fiatal vehetett részt a programokon.  Rengeteg program várta az érkező fiatalokat.  

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az Országos Központból tiszteltét tette Kozma 

Imre atya, és Győri-Dani Lajos, szervezetünk ügyvezető alelnöke. Képviseltette magát az 

EMMI, Dr. Illés Boglárka helyettes államtitkár asszony személyében. 

∙ Keszthelyi csoport Máltai napja a Gyenesdiási erdőben. A szentmise után meghívott énekes 

előadók fellépése mellett megrendezése került a főzőverseny. 

∙ Intézményeink dolgozói és önkéntesei közül többen sikeresen részt vettek az 

Elsősegélynyújtó Tanfolyamon. 
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Intézményeink bekapcsolódtak az országos munkacsoporti hálózatba, amely nagyban segíti 

mindennapi munkájukat, és tudásukkal, tapasztalataikkal hozzájárulnak annak fejlődéséhez. 

●  „Kerekítsd fel” program révén két intézményünk jutott célzott támogatáshoz: 

- Keszthely: kreatív műhely kialakítása 

- Fertőd: kerti bútorok, árnyékolók beszerzése  

● IBP program keretén belül Győrben 12 idős ember lakásának akadálymentesítése 

történt meg. A forrást Győr Megyei Jogú Város biztosította. 

●  A csoportok 60 esemény alkalmával 3 835 fő részére nyújtottak közösségi élményt. 

●  Lichtensteinben ezúttal Mosonmagyaróvárról utazhattak gyermekek. 

 

 
 

 

A régióban összesen 18 intézmény, és 10 pályázati program működik. 

 

Nappali intézmények 

Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona Győr: 

∙ Engedélyezett férőhelyek száma: 35 

∙ Megállapodások száma: 37 

 

 

Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona Keszthely: 

∙ Engedélyezett férőhelyek száma: 35 

∙ Megállapodások száma: 43 

Gondviselés Háza Fogyatékkal élők Napközi Otthona Csorna  

●  Engedélyezett férőhelyszám: 32 

Gondviselés Háza Családi Bölcsőde Nagykanizsa: 
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MMSZ Bóbita családi Bölcsőde 

∙ Engedélyezett férőhelyek száma: 7 fő + 5 fő időszakos gyermekfelügyelet 

∙ Ellátottak száma: 7 fő, 

MMSZ Mazsola családi Bölcsőde 

∙ Engedélyezett férőhelyek száma: 7 fő 

∙ Ellátottak száma: 7 fő. 

Közösségi ellátások: 

Szenvedélybetegek közösségi ellátása Nagykanizsa: 

∙ Ellátásban részesülők száma: 44 fő 

∙ Ellátási órák száma: 3120 

SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű ellátása Győr  

∙ Ellátásban részesülők száma: 343 fő 

∙ Esetszám: 1 114 

∙ A szolgáltatás anonim 

 

Támogató szolgálatok: 

A régióban 10 támogató szolgálat működik, Zala megyében Keszthelyen, Nagykanizsán és 

Zalaegerszegen, Győr-Moson-Sopron megyében Kapuvár, Csorna (2), Győr, 

Mosonmagyaróvár, Bakonyszentlászló és Tét településeken. 

A 10 támogató szolgálat összesen 390 fogyatékkal élő gyermek, felnőtt és idős számára nyújt 

segítséget. 

Idősek tartós bentlakásos elhelyezése, szakellátások: 

Fertőd: MMSZ Gondviselés Háza, Mentes Mihály Idősek Otthona – engedélyezett férőhelyek 

száma 39 fő 

Zalakomár: MMSZ Gondviselés Háza, Aranytölgy Idősek Otthona- engedélyezett férőhelyek 

száma 100 fő + 6 fő Időskorúak Gondozóháza 

Sármellék: MMSZ Gondviselés Háza, Sárga Rózsa Idősek Otthona – engedélyezett 

férőhelyek száma 56 fő + 4 fő Időskorúak Gondozóháza  

Pályázati/foglalkoztatási programok 

● Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

● Védőháló a Családokért „Családi Kör” 

● Nemzeti Tehetségprogram 

● FÉSZEK Mosoda Keszthely 

● EFOP-1.1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatás megváltozott munkaképességűek részére 
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● DEFA munkaerőpiaci program 

● TOP – Paktum – Győr Járás 

● TOP – Paktum – GYMS Megye 

● TOP – Paktum – Téti járás 

● KAB prevenciós pályázat 

● Jelnyelvi Tolmácsszolgálatok – Vas, KEM, és GYMS megyékben 

● Nyári csellengő program Szombathelyen 

● IBP program Győrben 

 

Intézményben, szolgálat által ellátottak száma 2017 évben 

Az alábbiakban bemutatjuk az intézmények működését, ellátási formák, az ellátottak száma 

szerint. Ahol a csoportok és intézmények egymást segítve dolgoznak, ott a szeretetszolgálat 

reje megsokszorozódik, küldetése hatványozottan valósul meg, és jut el az érintettekhez. 

 

 

A 10 féle szolgáltatás által 2017-ben, éves átlagban 7 319 fő részére nyújtottunk szolgáltatást 

intézményi keretek között. 

 

Régiós önkéntes csoportok bemutatása: 

 

Celldömölki csoport 

A csoport létszáma a 2016 évihez képest nem változott, 15 fő közül 9 fő a máltai tag, a többi 

Önkéntes. Sajnos az idei évben sem sikerült a csoport végleges helyét megtalálni, ez továbbra 

is az egyik legfontosabb cél. A tevékenységi lehetőségeik így nagyon korlátozottak helyhiány 

miatt. Raktározási lehetőségek hiánya ellenére is igyekeznek a ruhaosztást biztosítania 

rászorulók részére. A lelki tevékenységet továbbra is változatlan formában folytatják. Lelki 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

316 
 

Gyakorlatok szervezése, hegyi-mise, keresztúti szertartás lebonyolítása, októberi rózsa-fűzér. 

Az idén is megszervezték az „ingyen-konyha” üzemeltetését, amin 90 adag meleg ételt 

osztottunk szét december 24-én. Az immár hagyományossá vált János-napi boráldást is 

méltóképpen megtartották, melynek szintén nagy sikere volt. A segélyek túlnyomó részét 

saját gyűjtésből próbálták megoldani, de a régiós keretből is tudtak adományt adni (pl: tészta, 

Béres-csepp stb.). 

Csornai Csoport 

A csoport több éves szünet után, 2016 márciusában alakult újjá. A régi tagok megszólításra 

kerültek, új tagok bevonása is megvalósult. 

Az újjá alakult csoport a helyi igényeknek megfelelően alakította tevékenységét, illetve 

folytatta az előző évek jó gyakorlatait. Részt vett városi rendezvényeken, együttműködve a 

helyi szociális ellátórendszerrel több közös programot – táboroztatás, kirándulás stb. – 

valósítottak meg.  

Szociális munka:  

Csornai Margit kórház betegeinek látogatása. 

Fogyatékkal élők, hajléktalanok, hátrányos helyzetűek és nagycsaládosok egész éven át 

történő támogatása adományokkal és ügyintézéssel.  

Oktatási munka:  

Heti 2 alkalommal pedagógiai foglalkozás 6 fő fogyatékkal élő részére.  A foglalkozásokat 

önkéntes pedagógus tartja. 

Rendezvények: 

− Húsvéti lelki óra : Heter Róbert Atya vezetésével 

 Résztvevők száma 25 fő 

− Fogyatékkal élők napközi Tábora: résztvevők száma 26 fő  

− Esélyek Háza Tábor résztvevők száma 20 fő  

Az 1 hét során kirándulások, kézműves programok, strandolás volt a  színes programok 

között. 

- Anyatejes világnap  

 Kónyi védőnői hálózattal együttműködve szerveztük közös rendezvényünket a kónyi 

Művelődési Házban. A rendezvényen színes programok várták az érdeklődő kismamákat és 

gyermekeiket. Mamin baba torna, Védőnői előadások, óvodások műsora, bébiétel osztás.  

A rendezvényen résztvevők száma 58 fő. 

− Adni Öröm élelmiszergyűjtés 2017. december  
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− Karácsonyi gyónás és lelki óra 2017. december 21. 

− Karácsonyi ünnepség 2017. december 21. 

− „Ádventi  bügykölde”  Advent 4 vasárnapján Csorna város önkormányzata és 

Családsegítő szolgálattal  közösen, önkénteseink együttműködésével, gyermekek 

részére tartottunk  kézműves karácsonyi foglalkozásokat  a Szeretetszolgálat 

épületében. A foglalkozásoknak nagy sikere volt, minden alkalommal megtelt az 

épület gyerekekkel.  

− Advent 4. gyertyagyújtás.  Városi ünnepségen ajándékcsomagok és élelmiszer 

csomagok osztása, rászoruló családok részére. 

Fertőszentmiklósi csoport 

Lelkiélet: 

A csoport új plébánosa az elmúlt évben nyolc alkalommal tartott tanítást, közös imát, majd 

szentmisét.  

Egerben, Pásztón a könnyező Szűzanya templomában mintegy 50 fő vett részt az imán. 

Egészségügyi munka: 

Az elmúlt évhez hasonlóan szűrővizsgálatokat szervezett orvos önkéntesünk és néhány 

sportrendezvény egészségügyi biztosítását végezte. Két tagunk a véradásszervezés és 

lebonyolítás munkájában tevékenykedik. Évente háromszor 120-130 véradó segít beteg 

embertársain. 

Ifjúsági munka: 

Júliusban tagjaink és önkénteseink segítségével (kik az Aktív Idősek klubjának is tagjai) egy 

hetes nyári napközis tábort szerveztünk. A tábor munkájában 25-en segítettek.( ebből 7 volt 

máltai tag ) Volt, aki a takarításban, a foglalkozások lebonyolításában vette ki a részét.  

Szalmafonás, gyöngyfűzés, fonalból baba és pompon, tarisznya készítés szerepelt. 

Szívesen kártyáztak, társasoztak gyerekeink. Sorversenyek is színesítették a képet. Udvari 

játékok, ablakdísz, aszfalt rajzfestés is szerepelt a programban. A motorosok baráti köre 

gulyást főzött. 

Munkánkat az Ifjúsági és Szabadidőközpont és a Gyermekjóléti Szolgálat is segítette, 

Istvánffy Miklósné, Horváthné Ábrahám Eszter. Vinczéné Fábián Anna és Egyed Lászlóné 

tanárnő mindennap, 2 pedagógus Polgárné Hámor Szilvia, Egyedné Horváth Erika egy-két 

napon tartott a táborozókkal.  

Szociális munka: 

Év közben a jelzések hatására 50 családnak juttattunk tartós élelmiszer adományt. 
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Az idén is részt vettünk a MMSZ „Adni öröm” Spar akciójában. Nagyon fárasztó, de 

ugyanakkor megrendítő élmény volt, hogy mennyien járultak hozzá nagylelkűen az 

adakozáshoz. Olyanok is jöttek, akik a kevésből adakoztak. 

Tagjaink és önkénteseink húszan, a Máltai Ház dolgozói közül tizenöten,4 középiskolás és 24 

általános iskolás segített az üzletben. Öt autós a szállításban, hat a csomagolásból vette ki a 

részét. 

Fertőszentmiklósra 56, Csapodra 16, Sarródra 8, Ebergőcre 1, Fertőszéplakra 15, Fertődre 40 

csomagot készítettünk. DM üzlettől kapott 15 csomag is kiosztásra került. 

A város 21, 90 év feletti lakójának édesség csomagot vittünk. Az idősek otthonaiba 74 

édesség csomag került kiosztásra. Mindkét idősotthon lakóit látogattuk, ünnepeiken részt 

vettünk. A Népfőiskola előadásain többen részt vettünk, lebonyolításában is segédkeztünk, a 

Népház takarítását is elvégeztük az Aktív Idősek csoportjával együtt. 

Győri csoport 

A tevékenységünk alapját a szociális munka jelenti. Ezen belül is a nagyszámú segítséget kérő 

levélírók eseteinek kezelése és az adományok gyűjtése és osztása kap nagy hangsúlyt a 

csoport munkájában. Egészségügy munkánk kapacitás hiányában a gyógyászati 

segédeszközök bérbeadására korlátozódik, mely nagy segítséget jelent, hisz egyedüli 

szervezetként díjmentesen biztosítjuk a városban (és vonzáskörzetében) ezt a szolgáltatást. 

 Ifjúsági munka tekintetében a Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium, Kazinczy Ferenc 

Gimnázium és Szent Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola diákjainak 

tevékenységét említhetjük meg. A fiatalok rendszeres önkéntes tevékenységet folytatnak a 

kórházban, idősek otthonaiban, máltai intézményekben, Adni Öröm adománygyűjtésben és a 

Sport napban.  

Önkéntes klubot heti rendszerességgel tartunk a csoportvezető irányításával. Sokat jelent ez a 

heti találkozás a munkafolyamatok összehangolás és a „kikapcsolódás” szempontjából is. 

2017-ben aktívan részt vettünk egyházi eseményeken, a Régió Központ által szervezett 

programokon, melyeken önkénteseink is segítették a programok megvalósulását. 

Kapuvári csoport 

2016.október 14-én alakult ujjá Kapuvári csoportunk. Az előző évekhez hasonlóan a fő 

tevékenységi köre a segítségnyújtás. 2017 évben március hónaptól havonta 2 alkalommal 

történt ruhaosztás. Az elmúlt évhez képest több adomány felajánlása történt. Az adományok 

ruhák, cipők, játékok, bútorok. Húsvétkor és karácsonykor a kapuvári Szent Anna plébánián 

Radó tamás atya tartós élelmiszergyűjtést hirdetett melyből az önkéntes csoportunkat is 

támogatta. 
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2017.02.11-én játszóházat hirdettünk meg a kapuvári Nyitott Kapuvár épületében. Kézműves 

foglalkozás keretében a résztvevők jól érezték magukat. 2017 évben 1 fővel emelkedett az 

önkéntesek száma. 

Önkéntes csoportunk a jövőben szeretne az épületben felújítást végezni (festés, fűtés 

helyreállítása)  A havonként 2 alkalommal történő ruhaosztást és adományok átvételét a 2018 

-as évben is folytatni szeretnénk. A húsvéti és karácsonyi csomagosztást is tervezzük a 

következő években is. 

Karácsonykor ismét bekapcsolódtunk az „Adni Öröm” országos akcióba, melynek keretében 

721kg tartós élelmiszert gyűjtöttünk a Spar áruházban. Ebben az időszakban kaptunk a 

Kapuvári, Osli, Veszkényi Egyházközség és a Lumniczer S. Kapuvári Kórház által gyűjtött 

tartósélelmiszer adományt. Összesen 721 kg tartós élelmiszert. Így karácsonykor a csoport 

által gyűjtött és az egyházközségek és a kórház által adományozott tartós élelmiszerből 216 

családnak tudtunk segíteni. 

Keszthelyi csoport 

A lakosság körében végzett szociális és egészségügyi munka  

A Csoport irodája minden hétköznap 8-12 óra között tart nyitva. Rendszerint 2-3 önkéntes 

fogadja az ügyfeleket (rászorulókat, adományozókat). 

Tevékenységük: 

- A reggeli órákban péksüteményt, kenyeret osztunk, amit az Arditti és a Bögötei 

Pékségtől illetve „Morzsázó”üzlet is átadja előző napi pékáruját. Napi 

rendszerességgel 12-15 fő és családjaik számára biztosítunk pékárut. 

- A csoport tagjai aktívan vettek részt a SPAR „Adni öröm”akciójában, ahol 6 

nap alatt 2727 kg élelmiszert gyűjtöttek, amit Karácsony előtt 314 családnak osztottak 

szét. 

 

- adományok (ruha, bútor, háztartási gépek) átvétele, továbbítása rászorulók felé. 

- gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, nyilvántartás vezetése 

Az idei évben 35 család részére tudtunk kihelyezni elektromos beteg ágyat, készletünk 

1db-bal bővült, amit felajánlásként kaptunk egy keszthelyi családtól, értéke 140.000Ft 

- betegek, magányos idősek látogatása 

- Jogi tanácsadás, segítség nyomtatványok kitöltésében, fénymásolás. 

- Korrepetálás matematika tanári végzettséggel rendelkező önkéntesünk 

korrepetál hetente egyszer egy rászoruló gyermeket. 

-  
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Intézmények támogatása 

Ágynemű és törölköző gyűjtő akciót szerveztünk a keszthelyi és környékbeli panziósok és a 

lakosság körében a Keszthelyi Kórház krónikus osztálya részére. 

A Gondviselés Házát adományként kapott társasjátékokkal és bútorokkal támogattuk. Szoros 

a kapcsolatunk a Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvánnyal, mely a szociálisan rászorulók 

támogatására ingyen konyhát, és melegedőt működtet. Szükség esetén élelmiszerrel, ruhával 

segítjük munkájukat. 

A Zalaszentmártoni Önkormányzat télikabátot kért a közfoglalkoztatottjai számára, amit az 

OK raktárában lévő katonai kabátkészletből sikerült megoldanunk. Ugyanakkor az 

önkormányzat a közfoglalkoztatottak által termelt termékekből támogatja csoportunkat 

(gyümölcslé, paradicsomlé zöldség stb), amit szétosztunk rászorulók között. 

Jó a kapcsolat a Vöröskereszt helyi szervezetével, önkénteseink segítenek megoldani a 

Vöröskereszt szállítási gondjait, cserébe gyümölcsöt, zöldségfélét kapunk, így napi kiosztott 

élelmiszer adományainkat változatosabbá tudjuk tenni. 

Egyéb programok 

Februárban a csoport látogatást tett egy önkéntesünknél, aki visszaköltözött szülővárosába 

Mohácsra, a látogatást összekötöttük a mohácsi busójárás és a mohácsi emlékpark 

megtekintésével. 

Áprilisban megtartottuk a szokásos húsvéti élelmiszer osztó programunkat. Pünkösdkor 3 fő 

önkéntesünk részt vett a Csíksomlyói búcsún és zarándoklaton. 

Júniusban megtartottuk a szokásos máltai napot a gyenesi Nagymezőn, ahova meghívtuk a 

régió önkénteseit, dolgozóit, így köszönve meg munkájukat. A rendezvényt helyi vállalkozók, 

művészek támogatásával tudtuk megvalósítani, akik önkéntesként támogatták az 

önkénteseket. 

Szeptemberben örömmel tettünk eleget az MMSZ új intézményének a zalakomári 

Gondviselés Háza Aranytölgy Idősek Otthona meghívásának, ahová főzőversenyre hívtak 

bennünket. A versenyen mindenki nyert egy szép délutánt. 

Az októberi esős idő miatt november elején tartottuk meg a csoport hagyományos 

lecsópartiját, ami a késői idő és a paradicsom hiánya miatt pincepörkölt parti lett, szakítva a 

hagyományokkal. 

Novemberben az MMSZ Gondviselés Háza FNO dolgozóival együtt ünnepeltük meg a 

Szociális Munka napját. Önkénteseink részt vettek Szombathelyen a Hajléktalan Jézus 

szobrának megérkezése alkalmából szervezett lelki napon. 
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December a SPAR „Adni Öröm” akciójának szervezésével, lebonyolításával az élelmiszerek 

kiosztásával telt el. 

Lelki élet eseményei: 

Minden hónap első keddjén a lelki vezetők irányításával csoportnapot tartanak. 

Társadalmi élet eseményei: 

A Család és Gyermekjóléti Központ az idei évben szakmai kerekasztal létrehozását 

kezdeményezte, hogy a városban dolgozó civil szervezetek összehangoltan, egymás munkáját 

megismerve, támogatva tudjanak dolgozni. A kerekasztal kéthavonta tartja megbeszéléseit, 

ahol a látókörünkbe kerülő rászorultak problémáira keressünk megoldásokat. 

Minden év decemberében a Festetics György Zeneiskola Adventi hangversenyt rendez a város 

általános iskoláinak kórusaival közösen a Fő téri templomban, ahol a rendezvény adományait 

a csoportnak ajánlják fel, így segítve a csoport karácsonyi ajándék osztását. 
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SWOT analízis 

 Erősségek Gyengeségek 

Belső 

tényez

ők 

(szerv

ezeti 

jellem

zők) 

 

● A régióközpont 

munkatársainak szemlélete, 

szaktudása 

● Gyors és hatékony 

problémamegoldás 

● Az intézmények régiós 

szinten 

lefedik szolgáltatásaikkal a 

szociális ellátások 

hiányosságait  

 

 

 

 

 

 

 

● Önkéntesek fogadásának, 

megtartásának nehézségei 

● Intézmények jellegéből fakadóan 

kevés közösségi program 

● Önkéntes csoportok tevékenységi 

körének beszűkülése 

● Pénzügyi források 

bizonytalansága 

● Kevés önkéntes munkalehetőség 

az intézményekben 

● A régióban élők nem ismerik 

teljesen az itt található 

intézmények munkáját, 

tevékenységi körét, ami negatívan 

befolyásolja az önkéntesek 

számának alakulását 

 

 Lehetőségek Veszélyek 

Külső 

tényez

ők 

(körn

yezeti 

jellem

zők) 

● Közösségi programok 

szervezésével jobban 

bekerülhet a köztudatba a 

Szervezet, a régió 

intézményeinek 

tevékenységei 

● Számos ifjúsággal, 

családokkal foglalkozó 

szervezettel tart fenn 

kapcsolatot a régió, amely 

az önkéntességhez jó alapot 

adhat 

● A jelenlegi intézményi 

tevékenységek 

kibővítésével az 

önkéntesség is népszerűbbé 

válhat a régióban  

● Sok máltai intézmény és program 

párhuzamos futása esetén a 

célközönség elaprózódik  

● Elidősödő korosztály az önkéntes 

csoportokban 

● Több civil szervezet is végez 

hasonló szociális tevékenységet, 

kevés lefedetlen ellátási terület 

Önkéntesség helyzete a régióban: 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

323 
 

A régióban működő önkéntes csoportokra egységesen jellemző, hogy a tagok tekintetében az 

elöregedés problémájával küzdenek. Szinte minden csoport esetében a tagok a 

Szeretetszolgálat alakulása óta dolgoznak a szervezet önkénteseként. Csekély azoknak a 

száma, akik az utóbbi pár évben csatlakoztak és még aktív korúak.  

Egyes csoportok esetén pl. Fertőszentmiklós, Szombathely, Sopron, Tét, Kapuvár, ahol a 

csoport vezetését még aktív és több esetben valamilyen oktatási intézményben dolgozó 

pedagógus végzi, egyértelműen észrevehető a csoport fiatalok felé fordulása.  

Intézményeinknél láthatóan nagyobb az önkéntesség és azon belül az ifjúsági önkéntesség az 

aktív önkéntes csoportok közelében. Győrben, a Fogyatékosok Napközi Otthona évek óta 

fogad önkénteseket az győri Széchenyi Egyetemről. Az egyetemisták többnyire gyakorlati 

idejüket tölti az intézményben, de előfordult már olyan is, hogy az utcáról ment be egy fiatal 

és érdeklődött az önkéntes munkalehetőségekről. Ebben az esetben az ott dolgozó kolléganő 

elbeszélget a fiatallal, igyekszik megismerni az elképzeléseit, elvárásait a munkáról. 

Bemutatja az intézményt, a gondozottakat és a dolgozókat, a heti programokat. Ezután 

egyeztet az érdeklődővel az időbeosztásáról, majd egy előre megbeszélt időpontban újra 

találkoznak és kezdetét veszi a közös munka. Egy új önkéntes érkezésekor mindig kijelölnek 

egy az intézményben dolgozó szakembert, aki mentorálja a fiatalt. Ez a dolgozó segít, hogy 

közösen megtalálják a megfelelő tevékenységet, ami az önkéntes és a gondozattak számára is 

értékes elfoglaltságot, segítséget jelent. Követendő ez a példa és a régió többi intézményében 

is hasznos lenne ezt a jó gyakorlatot átvinni, általa pedig az önkéntesek, azon belül is az 

ifjúsági önkéntesek számát növelni. 

Több intézményben is adott a lehetőség az önkéntesek fogadására viszont a szakmai dolgozók 

saját munkájuk mellett nem tudnak megfelelő mennyiségű és minőségű időt eltölteni az 

önkéntesekkel, ami aztán az érdeklődők elmaradását eredményezi. A régión belül több 

intézménnyel, fogadóhellyel rendelkező területeken segítené az önkéntesek fogadását, ha 

helyben is lenne egy szakember, segítő, aki összefogná, koordinálná a önkéntesek 

megjelenését, bevonását, tevékenységét, utókövetését, motiválását.  

Jelenleg nem rendelkezünk olyan adatbázissal, amiben megtalálható lenne a szervezet összes 

intézménye, fogadóhelye és az érdeklődő önkéntes bátran keresgélhetne az önkéntes 

munkalehetőség között. A megfelelő fogadóhely megtalálásához segítséget nyújthatna egy 

olyan rendszer, ahol a fiatal önkéntes egy szakmai alapokon nyugvó minőségbiztosítási 

kritériumok alapján rangsorolt intézményi, szervezeti listát használna. Minden bizonnyal 
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hosszabb ideig és motiváltabban venne részt az önkéntes munkában az a fiatal önkéntes, aki 

az érdeklődésének megfelelő vagy ahhoz közel álló tevékenységet végezhet. A motiváció 

fenntartásában fontos szerepe van az elvégzett munkáról adott folyamatos visszajelzésnek és 

az önkéntes hasznosságérzetének. Amennyiben úgy érzi, hogy hozzáadott értéket teremtett 

akár csak egy valaki számára is, már megelégedettség érzéssel távozik az elvégzett munka 

után és újra lelkesen vág majd bele a következő önkéntes tevékenységbe is. 
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A Nyugat-Dunántúli Régió Akcióterve 

Akció: A középiskolásoknak szóló elsősegélynyújtó képzés megszervezése, lebonyolítása 

a Nyugat- dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak 

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

iskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ NYDR Régióközpont 

Dr. Báthy Andrásné 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU projekt szakmai team, 

projektmenedzsment 

Határidő(k) 2018.07.30. 

Tevékenység leírása: Iskolák megkeresése: Az iskola igazgatójával 

kapcsolatfelvétel megtörténik, előzetes 

időpontegyeztetés után az IFYOU projekt és a 

képzéssorozat bemutatása a szakmai vezetés és a 

régióvezetés együttműködésével. Ezután 

együttműködési szerződés megkötése a győri 

Kazinczy Ferenc Gimnáziummal a régió részéről. 

Ütemezés: Az együttműködési megállapodások 2018.07.30-ig 

megkötésre kerülnek az intézményekkel. 

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

iskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ NYDR Régióközpont 

Dr. Báthy Andrásné 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU projekt szakmai team, 

projektmenedzsment 

Határidő(k) 2018.07.30. 

Tevékenység leírása: Iskolák megkeresése: Az iskola igazgatójával 

kapcsolatfelvétel megtörténik, előzetes 

időpontegyeztetés után az IFYOU projekt és a 

képzéssorozat bemutatása a szakmai vezetés és a 

régióvezetés együttműködésével. Ezután 

együttműködési szerződés megkötése a nagykanizsai 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégiummal a régió részéről. 

Ütemezés: Az együttműködési megállapodások 2018.07.30-ig 

megkötésre kerülnek az intézményekkel. 

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

iskolával való egyeztetés, szerződés aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ NYDR Régióközpont 

Dr. Báthy Andrásné,  

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU projekt szakmai team, 

projektmenedzsment 

Határidő(k) 2018.07.30. 

Tevékenység leírása: Iskolák megkeresése: Az iskola igazgatójával 

kapcsolatfelvétel megtörténik, előzetes 

időpontegyeztetés után az IFYOU projekt és a 

képzéssorozat bemutatása a szakmai vezetés és a 

régióvezetés együttműködésével. Ezután 
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együttműködési szerződés megkötése a szombathelyi 

Szolgáltatási és Szakképzési Centrum Horváth 

Boldizsár Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnáziummal a régió részéről. 

Ütemezés: Az együttműködési megállapodások 2018.07.30-ig 

megkötésre kerülnek az intézményekkel. 

Részcél: 50 fő résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ Iskola Alapítvány 

Határidő(k) 2018.09.15.  

Tevékenység leírása: A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium kapcsolattartó 

meghirdeti a képzést, az ifjúsági önkéntes koordinátor 

segítségével a jelentkezési lapokat kitöltik majd 

leadják a résztvevők. IÖK továbbítja a jelentkezési 

lapokat az MMSZ Iskola Alapítvány felé, akik 

bejelentik a képzést. 

Ütemezés: A résztvevők biztosítása az alábbi időpontokban 

megvalósuló egyeztetések alapján történik meg: két 

együttműködő iskolában 2018 őszére, a harmadikban 

2019 szeptemberére ütemezték a résztvevők 

biztosítását. 

Részcél: 50 fő résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ Iskola Alapítvány 

Határidő(k) 2018.09.30. 

Tevékenység leírása: A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégium kapcsolattartója meghirdeti a képzést, az 

ifjúsági önkéntes koordinátor segítségével a 

jelentkezési lapokat kitöltik majd leadják a 

résztvevők. IÖK továbbítja a jelentkezési lapokat az 

MMSZ Iskola Alapítvány felé, akik bejelentik a 

képzést. 

Ütemezés: A résztvevők biztosítása az 2018 szeptemberére van 

ütemezve. 

Részcél: 50 fő résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ Iskola Alapítvány 

Határidő(k) 2019.09.30 

Tevékenység leírása: A szombathelyi Szolgáltatási és Szakképzési Centrum 

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnázium kapcsolattartója meghirdeti a képzést, 

az ifjúsági önkéntes koordinátor segítségével a 

jelentkezési lapokat kitöltik, majd leadják a 

résztvevők. IÖK továbbítja a jelentkezési lapokat az 

MMSZ Iskola Alapítvány felé, akik bejelentik a 

képzést. 

Ütemezés: A résztvevők biztosítása az 2019 szeptemberére van 

ütemezve. 

Részcél: Képzés helyszínének biztosítása 
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az iskolával, győri Kazinczy Ferenc 

Gimnázium 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU projekt szakmai team 

Határidő(k) 2018.09.15 

Tevékenység leírása: A győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban  

elsősegélynyújtó képzést tartó oktatókkal egyeztetve a 

megfelelő mennyiségű és felszereltségű tantermek, 

oktatótermek biztosítása a képzés időpontjára. 

Ütemezés: A termek biztosítása a képzések napjára az alábbi 

ütemezés szerint: 2018. 10.06-07  

Részcél: Képzés helyszínének biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az iskolával, nagykanizsai Piarista 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU projekt szakmai team 

Határidő(k) 2018.09.30. 

Tevékenység leírása: A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégiumban elsősegélynyújtó képzést tartó 

oktatókkal egyeztetve a megfelelő mennyiségű és 

felszereltségű tantermek, oktatótermek biztosítása a 

képzés időpontjára. 

Ütemezés: A termek biztosítása a képzések napjára az alábbi 

ütemezés szerint 2018. októberében két kijelölt napra. 
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Részcél: Képzés helyszínének biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Egyeztetés az iskolával, szombathelyi Szolgáltatási és 

Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár 

Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU projekt szakmai team 

Határidő(k) 2019.09.30. 

Tevékenység leírása: A szombathelyi Szolgáltatási és Szakképzési Centrum 

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnáziumban elsősegélynyújtó képzést tartó 

oktatókkal egyeztetve a megfelelő mennyiségű és 

felszereltségű tantermek, oktatótermek biztosítása a 

képzés időpontjára. 

Ütemezés: A termeket a képzések napjára biztosítják 2019 

októberében 2 kijelölt napra.  

 

Akció: A középiskolásoknak szóló komplex érzékenyítő képzés megszervezése, 

lebonyolítása a Nyugat- dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Komplex érzékenyítő tréning középiskolásoknak 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

jelentkezések kezelése a győri Kazinczy Ferenc 

Gimnáziumban   

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.10.15. 

Tevékenység leírása: A győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban  

elsősegélynyújtó képzésen sikeres vizsgát tett 

hallgatók közül 30 fő kerül kiválasztásra, akik az 

érzékenyítő képzésen részt vehetnek. 

Ütemezés: A képzés résztvevőinek biztosítása 2018.10.15-re van 

ütemezve. 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

jelentkezések kezelése a nagykanizsai Piarista 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019. február 

Tevékenység leírása: A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégiumban elsősegélynyújtó képzésen sikeres 

vizsgát tett hallgatók közül 30 fő kerül kiválasztásra, 

az érzékenyítő képzésen részt vehetnek. 

Ütemezés: A képzés résztvevőinek biztosítása 2019. februárra 

van ütemezve. 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

jelentkezések kezelése a szombathelyi Szolgáltatási és 

Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár 

Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziumban  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020. február 

Tevékenység leírása: A szombathelyi Szolgáltatási és Szakképzési Centrum 

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnáziumban elsősegélynyújtó képzésen sikeres 

vizsgát tett hallgatók közül 30 fő kerül kiválasztásra, 

az érzékenyítő képzésen részt vehetnek. 

Ütemezés: A képzés résztvevőinek biztosítása 2020. februárra 

van ütemezve. 

Részcél: Képzés helyszínének biztosítása, tanterem  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés / Kazinczy Ferenc Gimnázium 

Győr 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 10.16. 

Tevékenység leírása: Az IÖK egyezteti a győri Kazinczy Ferenc 

Gimnázium kapcsolattartójával a képzések helyszínét, 

megfelelő méretű és felszereltségű tantermek 

biztosítása szükséges a nagy létszámhoz és a képzés 

anyagának átadásához./projektor/ Lehetőség szerint 2 

tanterem a kiscsoportos tevékenységekhez.  

Ütemezés: A tantermek biztosításának ütemezése 2018.10.16. 

Részcél: Képzés helyszínének biztosítása, tanterem  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés / Piarista Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium, Nagykanizsa 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019. 01.31 

Tevékenység leírása: Az IÖK egyezteti a nagykanizsai Piarista Általános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium kapcsolattartójával a 

képzések helyszínét, megfelelő méretű és 

felszereltségű tantermek biztosítása szükséges a nagy 

létszámhoz és a képzés anyagának 

átadásához./projektor/ Lehetőség szerint 2 tanterem a 

kiscsoportos tevékenységekhez.  

Ütemezés: A tantermek biztosításának ütemezése 2019. január  

Részcél: Képzés helyszínének biztosítása, tanterem  

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Iskolával egyeztetés / Szolgáltatási és Szakképzési 

Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és 

Informatikai Szakgimnázium, Szombathely 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020.01.31. 

Tevékenység leírása: Az IÖK egyezteti a szombathelyi Szolgáltatási és 

Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár 

Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 

kapcsolattartójával a képzések helyszínét, megfelelő 

méretű és felszereltségű tantermek biztosítása 

szükséges a nagy létszámhoz és a képzés anyagának 

átadásához./projektor/ Lehetőség szerint 2 tanterem a 

kiscsoportos tevékenységekhez.  

Ütemezés: A tantermek biztosításának ütemezése 2020. január.  

Részcél: Képzésekre felkészülés, képzések megtartása, koordinálása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

oktatók képzése 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Péntek Mónika, Magyar Klaudia, Kövi Veronika 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.10.28 

Tevékenység leírása: Máltán belüli dolgozók közül 3 munkatárs 

kiválasztása, lehetőség szerint egyik az IÖK, akik a 

képzéseket megtartják. A kollégáknak egy az IfYou 

projekt szakmai vezetése által biztosított komplex 

képzést kell elvégezniük, hogy maguk is képzővé 

válhassanak. 

Ütemezés: 2018. október 

 

Részcél: Képzésekre felkészülés, képzések megtartása, koordinálása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Intézményből pedagógus képzése, projekt órák 

koordinálása / Kazinczy Ferenc Gimnázium Győr 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.10.28. 

 

Tevékenység leírása: Az együttműködő iskolából egy pedagógus részt vesz 

egy képzésen, ahol elsősegély képzővé válhat és egy 

komplex érzékenyítő képzésen, ahol megismeri a 

képzés anyagát, tematikáját és a későbbiekben 

segíteni tudja az iskolában a képzések projekt óráinak 

koordinálását. 

Ütemezés: 2018. október 

Részcél: Képzésekre felkészülés, képzések megtartása, koordinálása 
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Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Intézményből pedagógus képzése, projekt órák 

koordinálása / Piarista Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégium, Nagykanizsa 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019.02.28 

 

Tevékenység leírása: Az együttműködő iskolából egy pedagógus részt vesz 

egy képzésen, ahol elsősegély képzővé válhat és egy 

komplex érzékenyítő képzésen, ahol megismeri a 

képzés anyagát, tematikáját és a későbbiekben 

segíteni tudja az iskolában a képzések projekt óráinak 

koordinálását. 

Ütemezés: 2019. február 

Részcél: Képzésekre felkészülés, képzések megtartása, koordinálása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Intézményből pedagógus képzése, projekt órák 

koordinálása / Szolgáltatási és Szakképzési Centrum 

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnázium, Szombathely 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020.02.28 

Tevékenység leírása: Az együttműködő iskolából egy pedagógus részt vesz 

egy képzésen, ahol elsősegély képzővé válhat és egy 

komplex érzékenyítő képzésen, ahol megismeri a 

képzés anyagát, tematikáját és a későbbiekben 
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segíteni tudja az iskolában a képzések projekt óráinak 

koordinálását. 

Ütemezés: 2020. február 

Részcél: Képzésekre felkészülés, képzések megtartása, koordinálása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Eszközök beszerzése, felkészülés, képzés megtartása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Péntek Mónika, Magyar Klaudia, IÖK 

Végrehajtásért felelős személy(ek) IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. december, 2019.május, 2020.május 

Tevékenység leírása: Az érzékenyítő képzés 4 alkalomból áll, amely a 

szakmai team által összeállított különböző témákat 

érint. A képzésekre előzetes felkészülés, az anyagok 

alapos áttanulmányozása szükséges, az eszközöket 

egy előre összeállított eszközlista tartalmazza. A 

képzők munkájának a része a tematikához tartozó 

videók, ppt-k és papír alapú szakmai anyagok 

megismerése, a színvonalas képzés biztosításához. A 

képzések során jelenléti ív és fotó készül, az egyes 

témákhoz kapcsolódóan elkészített projekt munkákat 

összegyűjtjük. A tréninget elégedettségi kérdőív zárja, 

ahol a képzők és a szakmai stáb is visszacsatolást 

kaphat az érzékenyítő képzésről. 

Ütemezés: A képzések és beszerzések ütemezése 2018. október-

december, 2019. március-május, 2020. március-

május, 
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Akció: Ifjúsági vezetőképzés a játék és élménypedagógia módszereivel a Nyugat- 

dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Ifjúsági vezetőképzés a játék- és élménypedagógia módszereivel 

Részcél: korábbi érzékenyítő képzéseken résztvevő fiatalok közül 10 fő kiválasztása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

10 fiatal kiválasztása / intézmény / év 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019.02.15. 

Tevékenység leírása: A komplex érzékenyítő képzés után a győri Kazinczy 

Ferenc Gimnázium diákjai közül 10 fiatal 

kiválasztása, akik alkalmasak és rátermettek annyira, 

hogy a jövőben ifjúsági önkéntes vezetőként 

tevékenykedjenek az intézményükben és 

környezetükben.  

Ütemezés: Az ifjúsági vezető képzés 2019. júniusára van 

ütemezve 

Részcél: korábbi érzékenyítő képzéseken résztvevő fiatalok közül 10 fő kiválasztása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

10 fiatal kiválasztása / intézmény / év 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019.06.15 

Tevékenység leírása: A komplex érzékenyítő képzés után a nagykanizsai 

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

diákjai közül 10 fiatal kiválasztása, akik alkalmasak 

és rátermettek annyira, hogy a jövőben ifjúsági 

önkéntes vezetőként tevékenykedjenek az 

intézményükben és környezetükben. 

Ütemezés: Az ifjúsági vezető képzés 2019. júliusra van ütemezve 

Részcél: korábbi érzékenyítő képzéseken résztvevő fiatalok közül 10 fő kiválasztása 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

10 fiatal kiválasztása / intézmény / év 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020. 06.15 

Tevékenység leírása: A komplex érzékenyítő képzés után a szombathelyi 

Szolgáltatási és Szakképzési Centrum Horváth 

Boldizsár Közgazdasági és Informatikai 

Szakgimnázium diákjai közül 10 fiatal kiválasztása, 

akik alkalmasak és rátermettek annyira, hogy a 

jövőben ifjúsági önkéntes vezetőként 

tevékenykedjenek az intézményükben és 

környezetükben. 
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Ütemezés: Az ifjúsági vezető képzés 2020. júliusra van ütemezve 

Részcél: régiós ifjúsági önkéntesek közül 20 fő részvétele 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Intézmények látogatása során tájékoztatás az Ifyou 

projektről és képzésről, résztvevők toborzása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Régiós intézmények, régiós csoportok (Csorna, 

Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár,Keszthely, Tét, 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa 

Támogató Szolgálat, Gondviselés Háza Sorstárs 

Kistérségi Támogató Szolgálat,  Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Csorna, 

Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Győr, SzínStér Szenvedélybetegek 

Alacsonyküszöbű Ellátása – Győr, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh - Győr  ) 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019. 06.01., 2019.06.30., 2020.06.30. 

Tevékenység leírása: Az IÖK ellátogat a Máltai Intézmények/Csoportokhoz 

és felméri a meglévő ifjúsági önkéntes állományt, 

akik csatlakozhatnak a képzéshez. 

Ütemezés: 2018 júliusától folyamatos az ifjúsági vezető képzésre 

a megfelelő jelöltek toborzása. 

Részcél: régiós ifjúsági önkéntesek közül 20 fő részvétele 

 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

340 
 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Képzés népszerűsítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár,Keszthely, Tét, 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa 

Támogató Szolgálat, Gondviselés Háza Sorstárs 

Kistérségi Támogató Szolgálat,  Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Csorna, 

Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Győr, SzínStér Szenvedélybetegek 

Alacsonyküszöbű Ellátása – Győr, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh - Győr  ) 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019. 06.01., 2019.06.30., 2020.06.30. 

Tevékenység leírása: Az intézmények és csoportok felkeresése során az 

ifjúsági önkéntes állomány folyamatos felderítése, a 

képzésről tájékoztatás nyújtása a csoportvezetőknek, 

intézményvezetőknek. 

Ütemezés: 2018 júliusától folyamatos az ifjúsági vezető képzésre 

a megfelelő jelöltek toborzása. 

 

Akció: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése a Nyugat- dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 
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1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél: Telepi segítő képzésre szakember toborzása, 30fő/képzés, régiónként 5fő vagy egy 

régióban 30fő 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Intézményi találkozón a kollégák közötti program 

meghirdetése, emailen tájékoztató küldése a 

kollégáknak 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07.15 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a telepi segítő 

képzés megvalósítása érdekében a régióban található 

csoportok és intézmények körében valamint a 

regionális csoportgyűléseken személyesen vagy 

elektronikus formában meghirdeti, illetve tájékoztatja 

a munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre került: 

Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár,Keszthely, Tét, 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa 

Támogató Szolgálat, Gondviselés Háza Sorstárs 

Kistérségi Támogató Szolgálat,  Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Csorna, 

Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Győr, SzínStér Szenvedélybetegek 

Alacsonyküszöbű Ellátása – Győr, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 
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Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh - Győr 

Ütemezés: Az intézmények tájékoztatása 2018. július közepéig 

van ütemezve. A képzések 2018-ban szeptemberre, 

2019-ben és 2020-ban májusra vannak ütemezve. 

Részcél: Telepi segítő képzésre szakember toborzása, 30fő/képzés, régiónként 5fő vagy egy 

régióban 30fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

csoportgyűlésen, látogatáson a képzési lehetőség 

meghirdetés, elektronikus úton tájékoztató kiküldése, 

jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. július 15. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a telepi segítő 

képzés megvalósítása érdekében a régióban található 

csoportok és intézmények körében valamint a 

regionális csoportgyűléseken személyesen vagy 

elektronikus formában meghirdeti, illetve tájékoztatja 

a munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre került: 

Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár, Keszthely, Tét, 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, 

Fertőszentmiklós, Vép, Vasvár, Szombathely, Sopron 

önkéntes csoportoknak 
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Ütemezés: A csoportok tájékoztatása 2018. július közepéig van 

ütemezve. A képzések 2018-ban szeptemberre, 2019-

ben és 2020-ban májusra vannak ütemezve. 

Részcél: Játékkészség fejlesztő képzés szakember toborzás, 30fő/képzés egy régióból 20fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Emailben vagy személyesen tájékoztatás, információ 

adása a munkatársak részére az intézményekben, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07.30., 2019. május, 2020 május 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a játékkészség 

fejlesztő képzés megvalósítása érdekében a régióban 

található intézmények körében valamint a regionális 

csoportgyűléseken személyesen vagy elektronikus 

formában meghirdeti, illetve tájékoztatja a 

munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre kerül 

az alábbi intézményekben: Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár,Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa Támogató Szolgálat, 

Gondviselés Háza Sorstárs Kistérségi Támogató 

Szolgálat,  Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek 

Napközi Otthona – Csorna, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Győr, 

SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű 

Ellátása – Győr, Gondviselés Háza Fogyatékos 

Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 
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Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh - Győr  

Ütemezés: A képzés meghirdetése a szakemberek között 2018. 

július, 2019. január, 2020. januárra van ütemezve. A 

képzések 2018-ban szeptemberben, 2019-ben és 

2020-ban tavasszal kerülnek megrendezésre. 

Részcél: Játékkészség fejlesztő képzés szakember toborzás, 30fő/képzés egy régióból 20fő 

Konkrét tevékenység, lépések  

a cél eléréséhez: 

Emailben vagy személyesen tájékoztatás, információ 

adása a munkatársak részére a csoportokban, 

jelentkezések összegyűjtése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018.07.30., 2019. jaunár, 2020. január 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a játékkészség 

fejlesztő képzés megvalósítása érdekében a régióban 

található csoportok körében valamint a regionális 

csoportgyűléseken személyesen vagy elektronikus 

formában meghirdeti, illetve tájékoztatja a 

munkatársakat a képzés céljáról, kereteiről, a 

részvétel feltételeiről. A képzés meghirdetésre kerül 

az alábbi csoportokban:  

Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár, Keszthely, Tét, 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, 

Fertőszentmiklós, Vép, Vasvár, Szombathely, Sopron 

önkéntes csoportoknak 
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Ütemezés: A képzés meghirdetése a szakemberek között 2018. 

július, 2019. január, 2020. januárra van ütemezve. A 

képzések 2018-ban szeptemberben, 2019-ben és 

2020-ban tavasszal kerülnek megrendezésre. 

 

Akció: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés a Nyugat- dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés  

Részcél: Ifjúsági önkéntes menedzsment képzés 30fő/képzés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Régiós intézményekben, önkéntes csoportokban 

képzés meghirdetése, népszerűsítése személyesen v. 

emailben 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Régiós intézmények, csoportok: Mosonmagyaróvár, 

Győr, Kapuvár,Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa Támogató Szolgálat, 

Gondviselés Háza Sorstárs Kistérségi Támogató 

Szolgálat,  Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek 

Napközi Otthona – Csorna, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Győr, 

SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű 

Ellátása – Győr, Gondviselés Háza Fogyatékos 

Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh – Győr, Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár, Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Fertőszentmiklós, 
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Vép, Vasvár, Szombathely, Sopron önkéntes 

csoportok 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. 30., 2019. január, 2020. január  

Tevékenység leírása: Az IÖK felkeresi az intézményeket, csoportokat, 

személyesen tájékoztatja őket a képzési lehetőségről. 

A képzésről a tájékoztatás folyamatos az alábbi 

helyeken: Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár,Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa Támogató Szolgálat, 

Gondviselés Háza Sorstárs Kistérségi Támogató 

Szolgálat,  Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek 

Napközi Otthona – Csorna, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Győr, 

SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű 

Ellátása – Győr, Gondviselés Háza Fogyatékos 

Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh – Győr, Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár, Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Fertőszentmiklós, 

Vép, Vasvár, Szombathely, Sopron önkéntes 

csoportok 

Ütemezés: Az intézmények tájékoztatása 2018. július, 2019. 

január, 2020. januárra van ütemezve. A képzések 

2018-ban szeptemberben, 2019-ben és 2020-ban 

tavasszal kerülnek megrendezésre. 
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Akció: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési 

céllal a célcsoport számára a Nyugat- dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények 

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok) szervezése toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín biztosítása a táborokhoz 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: A táborok helyszínének egyeztetése a régióvezetés és 

az IÖK közreműködésével történik, az egyik táborhoz 

a Győrújbaráti gyermektábor adja a helyet. A 

táborvezetéssel előzetes szerződést nem kell kötni, a 

megrendelést egy elektronikus rendszerben történik, 

ezt követően válik véglegessé a szállás foglalása. 

Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a végleges helyszín megtalálása és 

biztosítása. 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyszín biztosítása a táborokhoz 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

348 
 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: A táborok helyszínének egyeztetése a régióvezetés és 

az IÖK közreműködésével történik, a táborhoz a 

Málta egyik győri intézménye adja a helyet. A tábor 

programigényeinek és létszámigényeinek megfelelő 

helyszín megtalálása szükséges. 

Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a végleges helyszín megtalálása és 

biztosítása. 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor programterv készítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: A táborok programtervét a régióvezetéssel egyezteti 

az IÖK. A Győrújbaráti gyermektábor esetében a 

táborvezetővel is meg kell beszélni a programokat a 

tábor saját programjaihoz igazodva és a helyi 

sajátosságokat figyelembe véve. Az elkészült 

programtervet a projekt szakmai vezetésének 

elküldeni és elfogadtatni. 
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Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a tábor programterv elkészítése és 

elfogadása 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor programterv készítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: A táborok programtervét a régióvezetéssel egyezteti 

az IÖK. A győri tábor esetében a táborvezetővel 

átbeszélni a hely adta lehetőségeket. Az elkészült 

tervet a projekt szakmai vezetésnek megküldeni és 

elfogadtatni. 

Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a tábor programterv elkészítése és 

elfogadása 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Program elemek - egyeztetése, szerződés sablon 

kitöltése (céges sablon) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: A Győrújbaráti tábor esetében kézműves 

foglalkozások a győri Generációk Háza kézműves 

szakemberi közreműködésével, drámafoglalkozások, 
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érzékenyítő, ismerkedős játékok, túrázás a helyi 

kilátóba, tábortűz melletti sütögetés, sportprogramok, 

sorversenyek és medencés játékok színesítik a 

programot. 

Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a programelemek egyeztetése, sablon 

kitöltése 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Program elemek - egyeztetése, szerződés sablon 

kitöltése (céges sablon) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: A győri tábor esetében kézműves foglalkozások a 

győri Generációk Háza kézműves szakemberi 

közreműködésével, drámafoglalkozások, érzékenyítő, 

ismerkedős játékok, túrázás egy erdei iskolában, 

kalandpark látogatás és az önkéntesség megismerése 

szerepelnek a programtervben.  

Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a programelemek egyeztetése, sablon 

kitöltése 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Beszerzésekhez egyeztetés, eszköz megrendelés 

összeállítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) közbeszerzésben nyertes cég/MMSZ IFYOU Szakmai 

vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: A beszerzéseket a közbeszerzési pályázaton nyertes 

cég végzi. A Győrújbaráti tábor esetén előzetesen 

egyeztetésre kerül a programszervezőkkel egy 

eszközigény. Ezután IÖK részéről egy lista készül a 

szükséges eszközök beszerzési helyéről, 

mennyiségéről, költségéről, melyet egyeztet a 

régióvezetéssel és a projektvezetéssel. Ezután 

megtörténik a beszerzés. 

Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a beszerzések egyeztetése és az 

eszközigények összeállítása 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Beszerzésekhez egyeztetés, eszköz megrendelés 

összeállítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) közbeszerzésben nyertes cég/MMSZ IFYOU Szakmai 

vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: A beszerzéseket a közbeszerzési pályázaton nyertes 

cég végzi. A győri tábor esetén előzetesen 

egyeztetésre kerül a táborvezetővel az eszközigény. 

Ezután IÖK részéről egy lista készül a szükséges 

eszközök beszerzési helyéről, mennyiségéről, 

költségéről, melyet egyeztet a régióvezetéssel és a 

projektvezetéssel. Ezután megtörténik a beszerzés. 
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Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a beszerzések egyeztetése és az 

eszközigények összeállítása 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Tábor meghirdetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSZ önkéntes 

csoportok, intézmények 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: Mindkettő tábor meghirdetésre kerül elektronikus és 

nyomtatott formában is az intézmények, csoportok 

önkéntesei részére: Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár,Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa Támogató Szolgálat, 

Gondviselés Háza Sorstárs Kistérségi Támogató 

Szolgálat,  Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek 

Napközi Otthona – Csorna, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Győr, 

SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű 

Ellátása – Győr, Gondviselés Háza Fogyatékos 

Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh – Győr, Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár, Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Fertőszentmiklós, 

Vép, Vasvár, Szombathely, Sopron önkéntes 
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csoportokTovábbá kiküldésre kerülnek a tájékoztatók, 

plakátok a máltával kapcsolatban álló, önkénteseket 

mozgató általános és középiskoláknak. Emellett a 

helyi ifjúságot programjaival elérő Generációk Háza 

és a megyei gyermekjóléti központ is tájékoztatást 

kap a táborozási lehetőségről. 

Ütemezés: 2018. július közepére, 2019. májusra és 2020. májusra 

van ütemezve a tábor meghirdetése 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05. hó, 2020. 05. hó 

Tevékenység leírása: Az elektronikusan vagy nyomtatott formában 

beérkező jelentkezéseket IÖK összesíti és vezeti el 

egy táblázatba. A táborokhoz külön névlista készül. A 

jelentkezés beérkezése után a szülőnek visszajelzést 

ad IÖK a gyermek fogadásáról.  

Ütemezés: 2018. július végére, 2019. május végére és 2020. 

május végére van ütemezve a beérkező jelentkezések 

kezelése, adminisztrációja 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szülők tájékoztatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07-08. hó, 2019. 05-06. hó, 2020. 05-06 hó 

Tevékenység leírása: A szülők tájékoztatását IÖK végzi a táborvezetővel 

együtt. Történhet írásos formában elektronikus úton 

kiküldve vagy személyesen szülői értekezlet 

formájában, ahol információkat kaphatnak a tábor 

házirendjéről, szabályairól és feltehetik kérdéseiket. 

Ütemezés: 2018. július-augusztusra 2019. május-júniusra és 

2020. május-júniusra van ütemezve a szülők 

tájékoztatása 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, 

feladatkiosztás (felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05 – 06. hó, 2020. 05-06. hó 

Tevékenység leírása: A Győrújbaráti tábor esetében az adott tábor 

vezetőjével és a szakmai segítőkkel, külsős és máltán 

belüli pl.: Generációk Háza, egyeztetés történik IÖK 

részéről a feladatokról és azok leosztásáról.  

Ütemezés: 2018. július végére 2019. május-júniusra és 2020. 

május-júniusra van ütemezve a szakmai segítőkkel 

való kapcsolattartás és feladatkiosztás 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szakmai segítőkkel való kapcsolattartás, 

feladatkiosztás (felnőttek, nem ifjúsági önkéntesek) 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

355 
 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05 – 06. hó, 2020. 05-06. hó 

Tevékenység leírása: A győri tábor esetében az adott tábor vezetőjével és a 

szakmai segítőkkel pl. Generációk Háza, külsős és 

máltán belüli, egyeztetés történik IÖK részéről a 

feladatokról és azok leosztásáról.  

Ütemezés: 2018. július végére, 2019. május-júniusra és 2020. 

május-júniusra van ütemezve a szakmai segítőkkel 

való kapcsolattartás és feladatkiosztás 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Ifjúsági önkéntesek bevonása, feladatkiosztás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó, 2019. 05 – 06. hó, 2020. 05-06 .hó 

Tevékenység leírása: Mindkettő tábor esetében IÖK tartja a kapcsolatot  az 

önkéntes csoportokkal és intézményekkel, ahonnan az 

ifjúsági önkéntesek érkezhetnek. Továbbá oktatási 

intézményekkel, ahol elérhető az ifjúsági korosztály. 

Az önkéntesek jelentkezésének kezelését, bevonását 

az ifjúsági önkéntes koordinátor végzi. A táborok 

vezetőjével egyeztetve a program és 

feladatigényekhez igazodva a feladatkiosztást 

közösen végzik. 
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Ütemezés: 2018. július végére, 2019. május-júniusra és 2020. 

május-júniusra van ütemezve a szakmai segítőkkel 

való kapcsolattartás és feladatkiosztás 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Táborok koordinálása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 08.25-29, 2019. június, 2020. június 

Tevékenység leírása: Győrújbaráti gyermektábor esetében IÖK a 

táborvezetővel együtt koordinálja a tábort. A 

feladatok leosztása után az önkéntesek munkáját és a 

programokat a táborvezető koordinálja, IÖK 

lehetőség szerint részt vesz a táborokban. 

Ütemezés: 2018. augusztus 25-29 között kerül megrendezésre a 

tábor, a következő években 2019. júniusra és 2020. 

júniusra van ütemezve a tábor.  

Részcél: Nyári ifjúsági táborok szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Táborok koordinálása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 08.16-20, 2019. 07. hó, 2020. 07.hó 

Tevékenység leírása: Győri tábor esetében IÖK a táborvezetővel együtt 

koordinálja a tábort. A feladatok leosztása után az 

önkéntesek munkáját és a programokat a táborvezető 
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koordinálja, IÖK lehetőség szerint részt vesz a 

táborokban. 

Ütemezés: A tábor koordinálásának ütemezése 2018. 08.16-20, 

majd a következő években 2019. július és 2020. július 

Részcél: Játszótéri programok biztosítása (Meglévő játszótéri programok önkéntes 

fogadásképességének biztosítása) 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Játszóbusz által biztosított programok 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor és az önkéntes 

csoportok, intézmények 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó – 2020. 08. hó 

Tevékenység leírása: IÖK tájékoztatást küld az intézményvezetőknek, 

csoportvezetőknek, modellprogramoknak a 

lehetőségekről: Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár,Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa Támogató Szolgálat, 

Gondviselés Háza Sorstárs Kistérségi Támogató 

Szolgálat,  Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek 

Napközi Otthona – Csorna, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Győr, 

SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű 

Ellátása – Győr, Gondviselés Háza Fogyatékos 

Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh – Győr, Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár, Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 
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Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Fertőszentmiklós, 

Vép, Vasvár, Szombathely, Sopron önkéntes 

csoportok, felméri az igényeket, időpontot egyeztet a 

csoportvezetőkkel, intézményvezetőkkel, 

önkénteseket szervez a programokhoz és koordinálja 

programokat. 

Ütemezés: 2018. júliustól kezdve vannak ütemezve a játszóbusz 

által biztosított programok, majd 2019 évre, 2020 év 

augusztusig 

 

Akció: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése a Nyugat- dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények 

Cél, feladat: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Verseny meghirdetése, Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, az elsősegélynyújtó 

képzést szervező egység 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Projektvezető: Nagy Ferenc, Szakmai 

vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019. 08 hó és 2020 08. hó 

Tevékenység leírása: IÖK és a versenyt lebonyolító elsősegélynyújtó csapat 

együttműködve meghirdeti a versenyek az 

együttműködő iskolában, Győr, Kazinczy Ferenc 

Gimnázium. Személyesen tájékoztatja az iskolát a 

részletekről, írásban elküldi a szükséges 
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dokumentációt és összegyűjti a jelentkezéseket. 

Ütemezés: 2019. augusztus és 2020. augusztus közötti időszakra 

van ütemezve a versenyek meghirdetése és a 

jelentkezések kezelése 

Részcél: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Verseny meghirdetése, Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, az elsősegélynyújtó 

képzést szervező egység 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Projektvezető: Nagy Ferenc, Szakmai 

vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019. 08 hó és 2020 08. hó 

Tevékenység leírása: IÖK és a versenyt lebonyolító elsősegélynyújtó csapat 

együttműködve meghirdeti a versenyek az 

együttműködő iskolában, Nagykanizsa, Piarista 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.  

Személyesen tájékoztatja az iskolát a részletekről, 

írásban elküldi a szükséges dokumentációt és 

összegyűjti a jelentkezéseket. 

Ütemezés: 2019. augusztus és 2020. augusztus közötti időszakra 

van ütemezve a versenyek meghirdetése és a 

jelentkezések kezelése 

Részcél: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Verseny meghirdetése, Jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, az elsősegélynyújtó 

képzést szervező egység 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Projektvezető: Nagy Ferenc, Szakmai 

vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019. 08 hó és 2020 08. hó 

Tevékenység leírása: IÖK és a versenyt lebonyolító elsősegélynyújtó csapat 

együttműködve meghirdeti a versenyek az 

együttműködő iskolában, Szombathely, Szolgáltatási 

és Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár 

Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium.  

Személyesen tájékoztatja  az iskolát a részletekről, 

írásban elküldi a szükséges dokumentációt és 

összegyűjti a jelentkezéseket. 

Ütemezés: 2019. augusztus és 2020. augusztus közötti időszakra 

van ütemezve a versenyek meghirdetése és a 

jelentkezések kezelése 

Részcél: Kapcsolatfelvétel civil szervezetekkel 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Szakma kerekasztal beszélgetések, közös programok 

szervezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. 07. hó negyedéves ciklusokban 

Tevékenység leírása: IÖK tartja fenn a kapcsolatot helyi civil 

szervezetekkel, fiatalokkal foglalkozó ifjúsági 

programokkal. Az együttműködés során szakmai 

tapasztalatcsere, egymás munkájának megismerése, 

közös programok szervezése, önkéntes fogadóhelyek 

feltérképezése és az önkéntes fogadásának 

lehetőségeinek megismerése a cél. 

Ütemezés: A szakmai kerekasztal beszélgetések 2018. július 

hónaptól kezdve negyedéves rendszerességgel vannak 
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ütemezve, a közös programok pedig igény szerint 

2020. augusztusig. 

 

Akció: A Nyugat-dunántúli régió feltérképezése 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Régió feltérképezése 

Részcél: Fogadóhelyek feltárása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Intézmények és csoportok látogatása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár,Keszthely, Tét, 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa 

Támogató Szolgálat, Gondviselés Háza Sorstárs 

Kistérségi Támogató Szolgálat,  Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Csorna, 

Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Győr, SzínStér Szenvedélybetegek 

Alacsonyküszöbű Ellátása – Győr, Gondviselés Háza 

Fogyatékos Személyek Napközi Otthona – Keszthely, 

Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa, 

Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd, Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek 

Otthona – Sármellék, Gondviselés Háza Aranytölgy 

Idősek Otthona – Zalakomár, Családi Kör projekt – 

Győr, Cseöh – Győr, Mosonmagyaróvár, Győr, 

Kapuvár, Keszthely, Tét, Zalaegerszeg, 

Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa, Fertőszentmiklós, 

Vép, Vasvár, Szombathely, Sopron önkéntes 

csoportok 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Projektvezető: Nagy Ferenc, Szakmai 

vezető: Hajdú Krisztina, IÖK 

Határidő(k) Az intézmények, csoportok látogatása folyamatos a 

projekt időtartama alatt. 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor feltérképezi a régió 

intézményeit, csoportjait. Személyesen ellátogat 

minden helyszínre, megismerni a tevékenységeket, 

ellátottakat, célcsoportot, szakmai munkatársakat, 

jelenlegi önkéntes állományt. Felméri az intézmény 

önkéntes fogadóképességét és önkéntes fogadási 

lehetőségeket egyeztet az intézmény és 

csoportvezetővel. Ezután időszakosan vagy igény 

szerint ismételt látogatásokat tesz a csoportoknál, 

intézményeknél. Az ifjúsági önkéntes koordinátor 

részt vesz a csoportoknál, intézményeknél zajló 

programokon, rendezvényeken, ahol önkénteseket 

foglalkoztatnak vagy várnak. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus közötti időszakra van 

ütemezve a csoportok, intézmények látogatása 

Részcél: Régió vezetőséggel egyeztetés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Folyamatos kapcsolattartás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSZ NYDR Régió Központ 

Dr. Báthy Andrásné 

Kovács Viktor 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) A kapcsolattartás folyamatos a projekt időtartama 

alatt. 

Tevékenység leírása: Ifjúsági önkéntes koordinátor tájékoztatja a 

régióvezetést az ifjúsági projekt aktuális állásáról. 
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Személyesen, telefonon vagy emailben konzultál a 

régióvezetéssel az elmúlt időszak eseményeiről, 

jövőbeli tervekről, programokról, ezek 

megvalósításának lehetőségeiről. Igény szerint 

támogatást, segítséget kér a régióvezetéstől. 

Ütemezés: Havi rendszerességgel, igény szerint 

 

Akció: A csoportok, mint fogadóhelyek a Nyugat-dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Csoportok, mint fogadóhelyek 

Részcél: Csoportok értékelése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Értékelő sablon kitöltése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Mosonmagyaróvár csoport, Győr csoport, Kapuvár 

csoport, Keszthely csoport, Tét csoport, Zalaegerszeg 

csoport, Mosonmagyaróvár csoport, Nagykanizsa 

csoport, Fertőszentmiklós csoport, Vép csoport, 

Vasvár csoport, Szombathely csoport, Sopron csoport 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Projektvezető: Nagy Ferenc, Szakmai 

vezető: Hajdú Krisztina, Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) 2018. szeptember 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a csoportnál tett 

személyes látogatást követően a szakmai team által 

összeállított értékelő sablont tölt ki. 

Az értékelő sablon segítségével a csoportoknál tett 

látogatások alkalmával rögzíteni lehet a szerzett 

információkat, az önkéntesség aktuális helyzetét. 
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A sablont a látogatások után frissíteni kell azt 

aktualitásoknak megfelelően, így folyamatosan friss 

képet kaphatunk a csoportok önkéntes állományáról. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus között időszakban 

folyamatosan 

Részcél: Csoportok értékelése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A régió csoportjainak nyilvántartása, aktuális státusz 

(fogad, nincs információ, nem fogad) frissítése 

közösen megosztott táblázatban 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Mosonmagyaróvár csoport, Győr csoport, Kapuvár 

csoport, Keszthely csoport, Tét csoport, Zalaegerszeg 

csoport, Mosonmagyaróvár csoport, Nagykanizsa 

csoport, Fertőszentmiklós csoport, Vép csoport, 

Vasvár csoport, Szombathely csoport, Sopron csoport 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egy közös drive 

felületre feltöltött Excel táblázatban tartja nyilván a 

régió csoportjait és azok fogadóképességének 

helyzetét.  

(fogad, nincs információ, nem fogad). A csoportoktól 

kapott információk és személyes tapasztalások 

alapján aktualizálja a táblázatot. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus között időszakban 

folyamatosan 

Részcél: A régiós aktív csoportok, kulcsemberek meghívása a régiós önkéntes műhelybe 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Önkéntes műhely megszervezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben Önkéntes csoportok küldöttei 
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résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Dr. Báthy Andrásné – regionális ügyvezető 

Hajdú Krisztina – IfYou projekt szakmai vezető 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) 2018. 2018. szeptember, 2019. március, 2019. 

szeptember, 2020. március 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a regionális 

ügyvezetővel és az IfYou projekt szakmai 

vezetőjével egyeztetve meghatározza a műhely 

időpontját és helyszínét. Majd az önkénteseket fogadó  

csoportok küldötteinek meghívást küld a találkozóra. 

Az önkéntes műhely célja ismeretek, tapasztalatok 

átadása, a régió lehetőségeinek feltérképezése, 

programok, rendezvények szervezésének átbeszélése, 

jó gyakorlatok megosztása, a minden napi nehézségek 

feltárása, közös megoldáskeresés. A műhely 

lehetőséget biztosít csapatépítésre, egymás jobb 

megismerésére, a későbbi zökkenőmentes közös 

munka reményében. 

Ütemezés: Évente egy-két alkalommal 

 

Akció: Intézmények, mint fogadóhelyek a Nyugat-dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Intézmények, mint fogadóhelyek 

Részcél: Intézmények értékelése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Értékelő sablon kitöltése 

Végrehajtásban/egyeztetésben Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár, Keszthely, Tét, 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa 

Támogató Szolgálat 

- Gondviselés Háza Sorstárs Kistérségi Támogató 

Szolgálat  

- Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Csorna 

- Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Győr 

- SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű 

Ellátása – Győr 

- Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Keszthely 

- Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa 

-  Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd 

-  Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek Otthona – 

Sármellék 

- Gondviselés Háza Aranytölgy Idősek Otthona – 

Zalakomár 

- Családi Kör projekt – Győr 

- Cseöh – Győr 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) 2018. szeptember 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor az intézményeknél 

tett személyes látogatást követően a projekt szakmai 

teamje által összeállított értékelő sablont tölt ki. 

Az értékelő sablon segítségével az intézményi 

látogatások alkalmával rögzíteni lehet a szerzett 

információkat, az önkéntesség aktuális helyzetét. 

A sablont a látogatások után frissíteni kell az 
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aktualitásoknak megfelelően, így folyamatosan friss 

képet kaphatunk az intézményekben tevékenykedő 

önkéntesek állományáról. 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus között időszakban 

folyamatosan 

Részcél: Intézmények értékelése 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A régió intézményeinek nyilvántartása, aktuális 

státusz (fogad, nincs információ, nem fogad) frissítése 

közösen megosztott táblázatban 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Mosonmagyaróvár, Győr, Kapuvár, Keszthely, Tét, 

Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Nagykanizsa 

Támogató Szolgálat 

- Gondviselés Háza Sorstárs Kistérségi Támogató 

Szolgálat  

- Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Csorna 

- Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Győr 

- SzínStér Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű 

Ellátása – Győr 

- Gondviselés Háza Fogyatékos Személyek Napközi 

Otthona – Keszthely 

- Gondviselés Háza Fogadó – Nagykanizsa 

-  Gondviselés Háza Mentes Mihály Idősek Otthona – 

Fertőd 

-  Gondviselés Háza Sárga Rózsa Idősek Otthona – 

Sármellék 

- Gondviselés Háza Aranytölgy Idősek Otthona – 

Zalakomár 

- Családi Kör projekt – Győr 

- Cseöh – Győr 
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Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egy közös drive 

felületre feltöltött Excel táblázatban tartja nyilván a 

régió csoportjait és azok fogadóképességének 

helyzetét.  

(fogad, nincs információ, nem fogad). A csoportoktól 

kapott információk és személyes tapasztalások 

alapján aktualizálja a táblázatot. 

Ütemezés: 2018. július -2020. augusztus közötti időszakban van 

ütemezve  

Részcél: A régiós aktív intézmények, kulcsemberek meghívása a régiós önkéntes 

műhelybe 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Önkéntes műhely megszervezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Intézmények küldöttei 

Dr. Báthy Andrásné – regionális ügyvezető 

Hajdú Krisztina – IfYou projekt szakmai vezető 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) 2018. 2018. szeptember, 2019. március, 2019. 

szeptember, 2020. március 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor a regionális 

ügyvezetővel és az IfYou projekt szakmai 

vezetőjével egyeztetve meghatározza a műhely 

időpontját és helyszínét. Majd az önkénteseket fogadó  

intézmények küldötteinek meghívást küld a 

találkozóra. 

Az önkéntes műhely célja ismeretek, tapasztalatok 
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átadása, a régió lehetőségeinek feltérképezése, 

programok, rendezvények szervezésének átbeszélése, 

jó gyakorlatok megosztása, a minden napi nehézségek 

feltárása, közös megoldáskeresés. A műhely 

lehetőséget biztosít csapatépítésre, egymás jobb 

megismerésére, a későbbi zökkenőmentes közös 

munka reményében. 

Ütemezés: Évente egy-két alkalommal 

 

Akció: Az önkéntesség népszerűsítése a Nyugat-dunántúli régióban 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt (IfYou projekt) 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Önkéntesség népszerűsítése 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

kapcsolatfelvétel a potenciális települések iskoláival 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

IFYOU projekt szakmai vezető: Hajdú Krisztina 

Régióvezetés : Dr. Báthy Andrásné 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSZ IFYOU Szakmai Team 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) 2018. szeptember 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor felkeresi a régióban 

azokat az iskolákat, akikkel aktív kapcsolat volt már 

valamilyen program miatt. A potenciális 

középiskola vezetőjét tájékoztatja a képzés 

sorozat lehetőségéről, feltételeiről, időtartamáról. 

Előzetes tervek szerint a NYDR-ben több győri 

iskolát, keszthelyi, zalaegerszegi, nagykanizsai 

iskolákat keresi majd fel a koordinátor. 
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Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus között időszakban 

folyamatosan 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Időpont egyeztetés 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) - 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor egyezteti a képzések 

lehetséges időpontjait a potenciális iskolák 

kapcsolattartóival. 

Ütemezés: 2018. július -2020. augusztus közötti időszakban van 

ütemezve  

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Foglalkozás megtartása, önkéntesség alapjai 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) - 

Tevékenység leírása: Az MMSZ IFYOU szakmai Team által közösen 

elkészített „Önkéntesség alapjai” foglalkozás 

tematikáját használja a koordinátor. 

A foglalkozások időtartama 1x 45 perc vagy 2x45 

perc, erről IÖK előzetesen egyeztet az iskolával. 

A képzésprogram célja az MMSZ tevékenységének 

bemutatása, az önkéntesség megismertetése, és a 
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szervezetnél végezhető önkéntes tevékenységek 

népszerűsítése. 

A foglalkozáson részt vett diákoknak lehetőségük van 

a programok végén jelentkezni a IÖK-nél, 

amennyiben további információkat szeretnének 

megtudni a szervezetről és önkéntesség 

lehetőségeiről. 

Ütemezés: 2018. szeptember -2020. augusztus 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Közösségi felület létrehozása (facebook) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) Foglalkozás megtartását követő 1 éven belül 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor létrehoz egy 

facebook, messenger csoportot a képzésen részt vevő 

fiatalok számára, ahol a modern technika 

segítségével, figyelembe véve a fiatalok 

kommunikációs szokásait, folyamatosan kapcsolatban 

lehet velük. Lehetőség nyílik a csoportban kérdések 

megvitatására, programok, rendezvények 

megosztására, ahova önkénteseket vár az ifjúsági 

önkéntes koordinátor. A csoport segítségével 

egyeztetni tudja a létszám igényeket, időpontokat, az 

ott végezhető tevékenységeket. 

Ütemezés: 2018. szeptember -2020. augusztus 

Részcél: Középiskolai népszerűsítés 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

További alkalmak – a kialakult közösség 

továbbkísérése 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) Foglalkozás megtartását követő 1 éven belül 

Tevékenység leírása: A képzésen részt vett fiatalokból kialakult 

közösségnek az ifjúsági önkéntes koordinátor további 

csoport alkalmakat generál, mivel a régióban nem 

található Máltai játszótér, így az önkénes központban 

jelöli ki a találkozások helyszínét. 

A programokat adott tematika szerint építi fel. Játékos 

foglalkozások, kirándulások, önkéntes tevékenységek. 

A projekt szakmai tervei szerint a 2018-as év a 

potenciális ifjúsági önkéntesek feltérképezéséről szól, 

majd ezen közösségek számára értékes, hasznos 

időtöltés biztosítása 2019 évben, közös beszélgetés, 

játékos együttlét keretében illetve valamilyen 

önkéntes akcióra, a foglalkozások száma a tervek 

szerint 2020-ban megduplázódik, itt már havi 

rendszerességgel találkozik IÖK a kialakult közösség 

tagjaival illetve igény szerint az ifjúsági központban. 

A tevékenységek tematikája minden esetben a 

szakmai team közreműködésével áll össze. 

IÖK legfontosabb feladata életben tartani a közösség 

aktivitását és érdeklődését az önkéntesség felé.. 

Ütemezés: 2019 és 2020 évben havonta egyszer, kétszer 

Részcél: Önkéntes központ, mint tájékoztató felület 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Régiós ifjúsági önkéntesek fogadása, kísérése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 
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egységek/kontaktszemélyek: 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ IFYOU szakmai team 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: A projekt végső célja az országos hálózatosodás 

kiépítése, mely regionális ifjúsági központok 

létrehozását jelenti. Ezek feladat a képzések, iskolai 

érzékenyítő foglalkozások során megismert, 

közösséggé alakult fiatalok összefogása, az önkéntes 

ifjúsági munka szervezése, koordinálása.  

A Nyugat-dunántúli régióban az ifjúsági központ 

Győrben található.  

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Részcél: Önkéntes központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Értékes önkéntes feladatokat adó, hatékony és 

biztonságos ifjúsági önkéntes fogadóhelyek 

kialakításának segítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ IFYOU szakmai team 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása:  

IÖK feladata olyan biztonságos, minőségi szakmai 

munkát végző fogadóhelyek felkeresése, ahol az 

ifjúsági önkéntesek különféle tevékenységeket 

végezhetnek.  

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Részcél: Önkéntes központ, mint összekötő pont 
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Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A régió ifjúsági önkénteseket fogadó helyeinek 

feltérképezése, együttműködések kiépítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ IFYOU szakmai team 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: IÖK feladat, hogy feltérképezze a régióban található 

ifjúsági önkéntes fogadóhelyeket. Megismeri a 

fogadóhely tevékenységét, szakmai munkáját, milyen 

önkéntes tevékenységekre fogad önkénteseket. 

Együttműködést ajánl fel a szervezettel és lehetőséget 

a minőségbiztosítási rendszerben való 

bekapcsolódáshoz.  

 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Részcél: Önkéntes központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Helyi és régiós ifjúsági önkéntes programok 

tervezése, megvalósítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

MMSZ IFYOU szakmai team 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása: Az ifjúsági önkéntes koordinátor igény szerint 

önkéntes programokat tervez és szervez, 

foglalkozásokat tart az ifjúsági központ 

közösségének.  
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Előzetesen egyeztetve a szakmai vezetéssel tematikus 

programokat, szezonális rendezvényeket szervez.  

 

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 

Részcél: Önkéntes központ, mint összekötő pont 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

A régiós ifjúsági önkéntes központok, mint közösségi 

terek 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős személy(ek) Ifjúsági önkéntes koordinátor 

Határidő(k) Folyamatosan 

Tevékenység leírása:  

Az ifjúsági központok, mint közösségi terek 

működnek a projekt szakmai tervei szerint. A 

hálózatosodás kiépítése céljából régiónként egy ilyen 

közösségi központ kerül kialakításra, ahol az IÖK az 

érdeklődőket programokkal, önkénteskedési 

lehetőségekkel várja. 

A Nyugat-dunántúli régióban az ifjúsági önkéntes 

központ Győrben létesül.  

Ütemezés: 2018. július – 2020. augusztus 
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Dél-Dunántúli Régió 
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A Dél-Dunántúli Régió általános bemutatása: 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régiója három megye – Baranya, Somogy 

és Tolna - és két egyházmegye – a Pécsi és a Kaposvári – területén működik. Mindhárom 

megyében találhatóak olyan területek, ahol a munkanélküliség, aluliskolázottság, a 

mélyszegénységben élők aránya, a rossz infrastruktúra messze meghaladja az országos 

átlagot. Jellemző az aprófalvas szerkezet, a zsáktelepülések aránya nagy, kevés a város, az 

ipar és a mezőgazdasági termelés nem éri el a potenciális értéket.  

 

2017-es év óta a Kistótfalui Csoport is teljes jogú csoportként működik, így a régióban 

összesen 19 önkéntes máltai csoport látja el tevékenységét. Alapvető feladatuk az 

adományok gyűjtése és osztása, a rászorulók segítése, leggyakrabban ruhaneművel és 

élelmiszerrel. 

Új intézménnyel bővült a Régió 2017-ben, az összesen 170 ellátotti létszámú görcsönyi és 

keresztespusztai telephelyen működő idősek otthonával (Gondviselés Háza Kastélypark 

Időskorúak Otthona), így összesen már 5 helyen működik Máltai intézmény a régióban (Pécs, 

Marcali, Siófok, Dunaföldvár, Görcsöny). 
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A MMSZ Dél-Dunántúli Régiójában közel egy évtizede már, hogy a máltai kollégák az 

intézményi ellátások és az önkéntes tevékenységek, azaz a máltai alappillérek mellett a 

modellszerű kezdeményezéseket is a regionális működésbe integrálva próbálják kezelni. 

Ennek eredményeként három máltai tanoda, kettő Foglalkoztatási Paktum Projekt, öt komplex 

település rehabilitációs projekt működik sikeresen pályázati forrásból a régióban. Két 

településen – Hiricsen és Kadarkúton – a Jelenlét programot a Dél-Dunántúli Régió 

finanszírozza és irányítja. Marcaliban, Dunaföldváron és Kaposváron is látható jelei vannak 

már a településen végzett, különböző jellegű máltai munkák integrálásából származó 

pozitívumoknak, előnyöknek. Az erőforrások megosztásával, a módszerek és a tudás 

széleskörű terjesztésével, a pénzügyi erőforrások összehangolásával több nélkülözésben élő 

család ellátása vált lehetségessé, mint korábban. 

A máltai tagság számára nagyon hasznosak a régiós találkozók: zarándoklatok, régiós 

gyereknap és egészségnap, kirándulások, táborok és helyi rendezvények (gyereknap, 

Karácsony, falunapok stb.), melyek a máltai közösség számára nyújtanak lehetőséget a 

tapasztalatszerzésre és cserére, ismerkedésre, új inspiráció gyűjtésére. Fontos, hogy az 

intézményi munkatársak is meg tudjanak ismerkedni a csoportok önkénteseivel, munkájával, 

lehetőségeivel és nehézségeivel, és vice versa. 

Közösségépítésre és tapasztalatcserére adnak lehetőséget az országos programok, mint pl. az 

országos sportnap Győrben, ahol minden máltai fogyatékkal élőkről gondoskodó 

intézményből várják a fiatalokat, illetve a Balatonfenyves-alsón megrendezésre került 

Mozgássérült tábor, melyet 2017-ben már 5. alkalommal szerveztek meg a résztvevők és 

önkéntes kísérőik nagy örömére. 

Kiemelten fontos a régióban a lelki élet támogatása a máltai szentmisék, zarándoklatok által, 

melyekre a kliensek és dolgozók közösen mennek az önkéntesekkel együtt (pl. országos 

szinten: Lakitelek, augusztus 20-án a Szent Jobb körmenet, vagy régiós szervezésben 

Homokkomárom, Csíksomlyó, Máriagyűd, Pécs Havasboldogasszony búcsú).  

A Dél-Dunántúli és Dél-Alföldi Régiót új feladatok elé állította a menekülthelyzet, minek 

következtében a kollégák és önkéntesek hétvégenként migráns szolgálatot teljesítettek a 

tranzit zónában, ahol kézműves foglalkozásokat, játékokat szerveztek a menekült 

gyerekeknek. 

A Dél-Dunántúli Régióközpont 2017-ben indított „kapunyitogató” rendezvénye a Máltai 

Baráti Kör, melynek célja a kapcsolatépítés a többi civil szervezettel és a helyi lakossággal. 
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A Dél-Dunántúli Régió Intézményeinek bemutatása: 

 

Pécs 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szolgáló Szeretet Háza (7621 Pécs Janus Pannonius u. 6.): 

Hajléktalan Nappali Melegedő 50 fős, az Időszakos Férőhely 20 fős kapacitással működik. A 

nappali melegedő lehetőséget biztosít a hajléktalan személyek részére a közösségi együttlétre, 

a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására, az étel melegítésére, 

tálalására, elfogyasztására. A betérő ügyfeleknek napi kétszeri étkezést biztosítanak. Az 

alapszolgáltatások körében a legnagyobb igény mosatás iránt jelentkezett. A melegedő 

szociális munkatársa hajvágást is vállal, amit férfi és nő ügyfeleink egyaránt szívesen vesznek 

igénybe. A melegedő átlagforgalma naponta 68 fő volt. Ennek lebonyolításában és az 

intézmény működtetésében az önkénteseink fontos szerepet töltenek be, nemcsak az 

étkeztetés biztosításában, hanem személyes törődésükkel is. A Szolgáló Szeretet Házában az  

alapszolgáltatások mellett az intézmény megalakulása óta kiemelt figyelmet fordítanak az 

ügyfelek részére szervezett közösségi és kulturális programokra. Ezek körébe tartozik a 

farsangvégi fánksütés, a kliensek zarándoklatokba való bevonása, a Szent Egyed Közösség 

Miklós-miséjén való csoportos részvétel, a közös főzések, és a 160 fő részére szervezett, 

hagyományos, ünnepséggel egybekötött karácsonyi ebéd. 

Orvosi rendelő: 16 orvos és 11 asszisztens 11 szakrendelésen teljesített szolgálatot az elmúlt 

évben. Masszázs szolgáltatással bővült az ellátási feladatkör. A 2017-es évben az ellátott 

betegek száma meghaladta a 2500 főt, a legtöbbször felkeresett szakrendelések között 

szerepelt az ortopédia, a belgyógyászat és a reumatológia. Bevételeik az OEP 

finanszírozásból, Osteuropa Hilfe és a Hajléktalanokért Közalapítvány elnyert támogatásából 

állt. A kapott támogatást gyógyszerre és kötszerre költötték. 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csilla Gondviselés Háza (7629 Pécs, Apafi u. 99-101.): 

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: Ellátottak száma 24 fő. A gondozási tevékenységek 

közé tartozik az egészségügyi alapápolási feladatok ellátása. Az öltözködéssel, személyes 

higiénével, étkezéssel kapcsolatos feladatok ellátása illetve az ezekben a feladatokban való 

szükséges mértékű segítségnyújtás. Van lehetőség gyógypedagógiai segítségnyújtásra, 

masszázsra, mozgásterápiára, Snoezelen terápiára, etetés terápiára, kommunikáció 

fejlesztésre, zene foglalkozásra, tankonyha-háztartási ismeretekre, kézműves foglalkozásokra, 

báb és dráma játékra, irányított és szabad játékra, valamint kutyaterápiára is. A ellátottak 

szállításában a Támogató Szolgálat működik közre. 
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Tanyagondnoki szolgálat: Az alapszolgáltatási feladatok keretén belül a tanyagondnoki 

szolgálat - együttműködve a szolgáltatásokat végző intézményekkel - segítséget nyújt az 

ellátottaknak, hogy képesek legyenek otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartására, egészségi, mentális állapotukból, vagy egyéb okokból származó problémáik 

megoldására. A program célcsoportját az István akna területén élő lakosság teljes egésze 

alkotja. A lakosság nagy része munkanélküli segélyekből, szociális támogatásokból él. 

Hiányoznak az alapvető kereskedelmi szolgáltatások, orvos – védőnői ellátás csak a Hősök 

terén, illetve Szabolcsfaluban található. A Meszesi Családsegítő Központ számukra nehezen 

megközelíthető a ritkán közlekedő buszjáratok miatt. A területen nem megfelelő a 

közbiztonság, hiányos a vezetékes ivóvízellátás, a leromlott állapotban lévő lakásokban a 

fűtést szén, fa vagy olajtüzelésű kályhákkal lehet biztosítani. 

Szociális konyha: 2017 október 11-én került átadásra a felújított, modern konyhai 

eszközökkel felszerelt szociális konyhánk. Az új konyhánkban 2018 évtől akár 250 adag étel 

elkészítésére és kiosztására is lehetőség nyílik. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 

rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt 

önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani. Rendezvényeken a büfét és az étkezést a konyha munkatársai biztosítják. 

Támogató Szolgálat: 2017. évben Támogató Szolgálatunk összesen 43 fogyatékossággal élő 

személynek nyújtott állandó segítséget. Az ellátásuk elsősorban a saját nappali intézménybe 

történő szállításon és az iskolába eljutáson kívül, orvoshoz illetve szakrendelésre kísérésben 

valósultak meg. Minden szállítás mellé személyi segítőt is biztosítanak. A szolgáltatás 

személygépjárművei a szociális étkeztetésben is aktív szerepet vállalnak, eljuttatják a 

szociálisan rászoruló családok és személyek részére a napi meleg ételt. A Támogató Szolgálat 

kollégái számos esetben nyújtanak segítséget a fogyatékkal élőknek abban, hogy a hivatalos 

ügyeik rugalmasabb és gyorsabb lebonyolításához a megfelelő információs segítséget kapják 

(időpontok kérése, e-ügyintézés segítése, előzetes információk, szükséges nyomtatványok 

beszerzése). 

Siófok 

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye: összesen 42 fő ellátottról gondoskodik nappali 

intézményi keretek között. Szakmai munkájukban kiemelt szerepet kapnak az egyénre szabott 

terápiák, a színes, ötletgazdag foglalkozások, programok, valamint a keresztényi értékrend 

közvetítése. Az ellátást igénybevevők heti rendszerességgel katolikus és református hittan 

foglalkozásokon vesznek részt. Második éve, hogy állatasszisztált terápiás foglalkozásokra 
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kerül sor heti rendszerességgel. Több éve már, hogy heti egy alkalommal gyógyúszáson 

vesznek részt a Galerius Fürdőben, ahol önkéntes úszásoktató foglalkozik a gondozottakkal. 

Hetente van még tankonyhai foglalkozásuk is. Heti két alkalommal gyógy-testnevelő 

szakember foglalkozik az ellátottakkal – egyéni fejlesztésben részesülnek, speciális kerékpárt 

használnak, sorversenyeket, csapatjátékokat játszanak. Rendszeresen szerveznek az 

ellátottaknak az idősek otthonának lakóival közös kirándulásokat, táborokat, programokat. A 

kiliti általános iskola diákjainak évente szerveznek tolerancia napot, ami nagy sikernek 

örvend a kisdiákok körében. 

Idősek Otthona: a 2017. évben 57 fő időskorú gondozott számára nyújtott teljeskörű ellátást 

és otthont. A beköltözésre várakozók száma az előző évekhez hasonlóan nagyon magas, sőt 

2017-ben az előző évhez képest 20 %-val nőtt. Az átlag életkor az otthonban élő nők esetében 

84 év, a férfiak esetében 74 év. Súlyos demenciával élő ellátottak száma 12 fő. Különböző 

típusú előadásokra jönnek vendég fellépők megörvendeztetni a lakókat. A programok mellett 

rendszeres készségfejlesztő és egészségmegőrző foglalkozásokra kerül sor. Gyógytorna, 

torna, állatasszisztált terápia segíti lakóikat az  állapotromlásuk megelőzésében. A hitélet 

gyakorlása, a rendszeres felolvasások, memóriajátékok, séták, a zene mindennapi életük része.  

Támogató szolgálat: A szolgálat a tavalyi év során 37 fő súlyosan fogyatékos személy 

számára nyújtott segítséget. A szolgálat a fogyatékos emberek szükségleteinek speciális 

kielégítését végzi, figyelembe véve az igénylő egészségi állapotát, korát, élethelyzetét, 

körülményeit. A személyszállító szolgáltatás iránti magas igény miatt két akadálymentesített 

gépkocsi áll az ellátottak rendelkezésére. Napi rendszerességgel végzik a tanköteles korú 

ellátottak köznevelési, valamint felnőtt gondozottaink szociális intézménybe történő be- és 

hazaszállítását. Közreműködnek a nappali intézmény, a fejlesztő iskola, valamint az idősek 

otthonában élők számára szervezett rendezvényeken, programokon. A szolgálat segítségével 

valósul meg heti rendszerességgel az úszás, könyvtárlátogatás. Kapacitásuk függvényében 

személyszállító szolgáltatásuk támogatást nyújt a városban működő civil szervezetek, illetve 

egészségügyi, szociális- és gyermekvédelmi intézmények számára is. 
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Marcali 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza (Székhely: 8700 Marcali, Táncsics u. 

103.):  

Fogyatékkal élők Nappali Intézete: Gondozotti létszám 54 fő. A kiskorú fogyatékkal élők 

jelenleg igénybe veszik az iskolai, a tanítási szünetekben pedig a szociális nappali ellátást is. 

Gondozottaik második otthonuknak érzik a Gondviselés Házát. Szeretnek idejárni, aktívan 

részt vesznek a foglalkozásokon, programokon, kirándulásokon. Sikerült jól összehangolni az 

intézmények, intézményrészlegek, valamint önkéntes csoportjuk munkáját, a három 

szolgáltatás (iskola, napközi, támogató szolgálat) hatékony, egymást kiegészítő, egymásra 

épülő tevékenységét, annak ellenére is, hogy az iskola ősztől egy külön épületben működik. A 

csoport önkéntesei rendszeresen segítették rendezvényeik lebonyolítását, ahol sokszor 

vendégül látják a helyi Hétszínvirág Speciális Iskola és a boronkai Fejlesztő Iskola tanulóit is.  

Sikeres az együttműködés a Nevelési Tanácsadóval, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

helyi csoportjával, a város által üzemeltetett Egyesített Szociális Intézménnyel, beleértve 

Támogató szolgálatukat, valamint az idei évtől a Vakok Egyesületével is. Támogató szolgálat: 

A támogató szolgálat személyi segítői az iskolában segítik a kicsiket a közoktatási 

szolgáltatások igénybevételében. Szállítási szolgáltatásunkat a napköziben ellátottak nagy 

része igénybe veszi. A három gépjármű rendszerint reggel is délután is 2-2 fordulót tesz meg. 

 

Dunaföldvár 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza (7020 Dunaföldvár, Duna u. 13.): a 

támogató szolgálat 2017-ben 5217 szállítást könyvelt el, köszönhetően annak, hogy egyre 

többen ismerik és keresik a szolgáltatást. A települési önkormányzat által fenntartott idősek 

nappali intézményébe naponta 5-6 embert szállítanak, így adva lehetőséget arra, hogy 

közösséghez tartozzanak. Népszerű és keresett szolgáltatás a gyógyászati segédeszköz 

kölcsönzés is. Az otthonukat elhagyni képtelen és az olyan ellátottakat, akiket családjuk nem 

tud látogatni, segítenek hivatalos ügyek intézésében, pl. közgyógy igazolvány, 

gyógyszertámogatás és egyéb szociális transzferekhez való hozzájutás. A máltai jelenlétben 

komoly szerepet játszott az, hogy 2016-ban elindult a tanoda. A tanodába járó rászoruló 

gyermekek az itt dolgozó elhivatott kollégák munkájának köszönhetően részt vehetnek olyan 

programokon, élhetnek át olyan élményeket, melyeket talán a tanodán kívül soha nem 

tapasztalhatnának meg (pályaorientációs kirándulás keretén belül helyi gyümölcsös 

gazdaságot, fémfeldolgozó üzemet látogattak meg). 
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Pécs, Marcali, Siófok 

Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola (Telephelyek: 7629 Pécs, Apafi u. 99-101., 8700 

Marcali, Táncsics u. 103., 8600 Siófok, Honvéd u. 36.): Évek óta működnek a fejlesztő 

nevelést – oktatást végző iskolák, melyek szorosan együttműködnek a nappali ellátást nyújtó 

intézményekkel, így a súlyosan, halmozottan sérült gyermekek ellátása egész életen át 

megoldható. A tanulóik speciális segítséget igényelnek szükségleteik kielégítése, egészségük 

megtartása, az emberi, dologi és természeti világhoz való viszonyuk kialakítása és a 

társadalom életében való aktív részvétel érdekében. Egész életükben a környezet fokozott 

mértékű és folyamatos, komplex segítségére, támogatására utaltak; személyiségük 

kibontakoztatásában és életminőségük javításában nyújtanak segítséget az iskolában dolgozó 

kollégák áldozatos munkájukkal.  

 

A Dél-Dunántúli Régió Önkéntes Csoportjainak bemutatása: 

 

A régió 19  önkéntes csoportjának –mely összesen 508 fő rendes tagot számlál- tevékenységét 

nagyrészt „klasszikus” máltai alaptevékenységek alkotják: adományosztás és szervezés, krízis 

élelmiszer csomagok osztása, tüzelőosztás, segítségnyújtás időseknek, bajbajutottaknak.  

 

A segélyek fajtái a támogatott személyek száma szerint 2017-ben 
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Mindegyik csoportra jellemző, hogy a saját illetve a környező településeken is erőforrásaik 

szerint tagjaik és önkénteseik közreműködésével, valamint a partner önkormányzatok, 

intézmények és civil szervezetekkel együttműködve segítik a rászorulókat. 

A Dél-Dunántúli Régióban minden csoport bekapcsolódik a karácsonyt megelőző, évente 

megszervezett „Adni öröm” SPAR gyűjtőakcióba, amely keretében több mint 6 tonnával 

haladta meg az előző évben gyűjtött mennyiséget a 2017-ben összegyűjtött adományok 

mennyisége. Rendszerint ehhez a tevékenységhez nyújtanak segítséget több településen is az 

iskolai közösségi szolgálatukat teljesítő diákok. 

 

A Barcsi Csoport 1995 óta látja el tevékenységét, 2017. évben taglétszáma 29 fő volt. Heti 

rendszerességgel tartanak fogadóórákat, melyen lehetőséget biztosítanak a felajánlott 

adományok fogadására és azok kiosztására is. Rendszeresen részt vesznek Barcs Város 

rendezvényein (Március 15.-én, Hősök napján, Városnapon, augusztus 20-ai ünnepségen), 

játszóházi foglalkozásokat tartanak civil szervezetekkel közösen a gyerekeknek, a családi 

rendezvényeken pogácsával vagy zsíros kenyérrel vendégelik meg a résztvevőket.  

 

Bicsérden 9 taggal működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Csoportja. Segítő 

tevékenységeit a helyi Önkormányzattal szorosan együttműködve végzi. A családok 

megsegítésén kívül a településen és vonzáskörzetében működő iskolák és óvodák támogatását 

is ellátják. Aktív szerepet vállalnak a Bicsérdi Burgonya Fesztivál programjában 

gyerekprogramokkal, ugrálóvárral színesítve a rendezvényt.  

 

A Bonyhádi Csoport 1993 óta látja el segítő tevékenységét. Kiemelten fontosnak tartják az 

idős emberek támogatását. Jelenleg tizenhat tagú a Csoport. Állandó és alkalmi segítőik 

száma ennek majdnem a kétszerese. A tagok zöme nyugdíjas, így főképp a számítógépes 

háttérmunkákban segítő  fiatal tagok és önkéntesek munkája nélkülözhetetlen. A helyi 

Gondozási Központ és a Családsegítő mellett együttműködő partnereik a környékbeli 

önkormányzatok is. Az „Adni öröm” gyűjtésben a Perczel Mór Szakközépiskola 28 diákja 

120 óra munkával segítette őket 2017-ben. Részt vesznek a katolikus farsangi bálon éppúgy, 

mint júniusban az egyházközségi nyílt napon, ahol légvárral teszik színesebbé a programokat. 

 

A Dunaföldvári Csoport 1997 óta működik. Fő tevékenysége a városban végzett 

közösségépítő, szervező tevékenység. Támogató Szolgálattal segítik Dunaföldvár Város 
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Önkormányzatát, Bölcske és Madocsa Község Önkormányzatát. Személyi segítő szolgálatot 

működtetnek, információnyújtást, tanácsadást végeznek. Minden évben megszervezik a 

jótékonysági Erzsébet bált, segítik a Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesületet a "Földvári 

lakodalom" hagyományőrző rendezvény lebonyolításában, részt vesznek a szüreti fesztiválon. 

 

Egyházaskozár-Kárász-Bikal-Hegyhátmaróc-Tófű. Ez az öt település tartozik az 

Egyházaskozári Csoport ellátási területéhez, közel 2.500 fős lakossággal. Ennek az öt 

községnek a rászoruló lakosságát támogatják ruhával, élelmiszerrel, konyhai eszközökkel. A 

közösségekben működik két óvoda és két iskola, valamint egy idősek otthona. A csoport 2012 

óta látja el a tevékenységét a területen, 2017. évben 10 fős taglétszámmal működött. 

 

A Fonyódi Csoport 2014-ben alakult. A kezdetet az első „Adni öröm!”akcióhoz való 

csatlakozás indította el 2012-ben, mely után 20 fős taglétszámmal a csoport együtt maradt. 

Szorosan együttműködnek a Plébániával, az Alapszolgáltatási Központtal és az oktatási-

nevelési intézményekkel, valamint a balatonboglári Gaál Gaszton Cserkész Csapat fonyódi 

rajával. Fonyódon kívül kapcsolatot tartanak a balatonfenyvesi, imremajori, táskai, 

barátihegyi rászoruló családokkal és lehetőségeikhez képest őket is támogatják. Már több 

fonyódi diák töltötte el náluk közösségi szolgálatát és a fonyódi „ifis hittanosok” is sokszor 

segítenek nekik ruhaadomány gyűjtésében, rendezésében és szétosztásában, segítettek idősek 

otthona épülete körüli tevékenységében, bevásárlásban, szociális jellegű közösségi 

programokon is. 

 

A Kaposvári Csoport 2014 óta működik. A Gyerek Esély Programmal való kapcsolat 

keretein belül a Kaposvári Egyetemről érkező fiatal önkénteseket, valamint a közösségi 

szolgálatot teljesítő középiskolásokat fogadják, a közösségi szolgálat programját koordinálják, 

és vezetik. Az önkéntesek az általános iskolákban korrepetálják azokat a gyerekeket, akik 

további foglalkozást igényelnek, valamint alkalmanként játszóházat tartanak.  

 

Az újonnan alakult, 17 taggal működő Kistótfalui Csoport számára a 2017. év a 

tapasztalatszerzés éve volt, mely a feladatok összehangolásáról, csapatépítésről és a közös 

munka kialakításáról szólt. A helyi védőnő és a Vokányi Önkormányzat közreműködésével 

sikerült a rászoruló családokhoz eljuttatni az adományokat. Párfogásukba vettek egy túronyi 

és egy siklósi nehéz helyzetben lévő családot, krízis csomagot, tartós élelmiszert, ruhát, 

háztartási eszközöket, bútort és tüzelőt biztosítottak számukra. Megszervezték a helyi 
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polgárőrök segítségével az idős egyedülálló és sokszor beteg emberek látogatását. Van ahol 

felolvastak, de van ahova gyógyszert, élelmiszert, tüzelőt vittek.  

 

A 2008-ban alakult Magyarszék Csoport 25 fő lelkes taggal működik. A falu lakosságának 

legtöbb esetben ruhanemű és tartós élelmiszer kiosztásával igyekeznek segíteni. A nagyobb 

ünnepek pl.: Húsvét, Karácsony alkalmával élelmiszert és ajándékcsomagot juttatnak el több 

száz családnak, amit a csoport tagjai esetenként személyesen szállítanak házhoz. A csoport 

rendszeresen vesz részt zarándoklatokon és aktív lelki életet él. Az Erzsébet napi szentmise 

megtartása például az évek során szinte már hagyománnyá vált a falu életében.  

 

A Marcali Csoport a Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményeivel szoros kapcsolatban 

áll, 2006 óta működik a településen, jelenleg 41 fős tagsággal. Rendszeresen támogatják tartós 

élelmiszerrel, gyermekek számára ajándékokkal és ruhaadományokkal a civil szervezeteket, 

melyektől meghívást kapnak azok rendezvényeire is. Heti rendszerességgel tartanak 

ruhaosztást a rászorulóknak. Minden évben csatlakoznak a Spar tartósélelmiszer 

gyűjtőakciójához, melyből a fogyatékkal élő gyermekeket és felnőtteket, rákos betegeket és a 

hajléktalanokat támogatják. Közösségi programokat szerveznek. Pl. Húsvét, Mikulás 

ünnepség, Karácsonyi ünnepség, Egészségnap, Nőnap, Gyermeknap, Anyák napi rendezvény, 

Táncos programok. Ifjúsági Közösségi Szolgálat keretében biztosítanak lehetőséget a 

fiataloknak segítségnyújtásra, a máltai tevékenységek megismerésére.  

 

A Mesztegnyői Csoport 1994 óta működik jelenleg 31 taggal. Kiemelt feladatának tekinti a 

hátrányos helyzetben élő családok, nagycsaládok és egyedül élő emberek megsegítését. 

Minden évben megrendezésre kerül a hagyománnyá vált rétes fesztivál, ahol a feladatokból a 

csoport is kiveszi a részét. Fontosnak tartják a település életében való aktív közreműködést, 

így részt vesznek kulturális programok szervezésében és megvalósításában, a Kárpát-

medencei Ifjúsági Találkozó megszervezését is segítették, támogatták az egyházközösséget, 

részt vettek a pinceáldás-nyitott pincék napján és az Óévbúcsúztató rendezvényen is. 

 

A 2016-ban alakult Mohácsi Csoport jelenleg 54 taggal működik. Fontosnak tartják a 

különböző közösségi alkalmakon való megjelenést, ahol főznek és gyerekprogramokat 

biztosítanak. Telephelyükön heti rendszerességgel, a 10-50 km-es körzetben található 

falvakban havonta tartanak ruha és egyéb használati tárgy osztást. Krízis helyzetben lévő 

családoknak vittek házhoz élelmiszert, tűzifát, bútort, háztartási eszközöket, vagy amire épp 



EFOP 1.3.6.-17 IFJÚSÁGI ÖNKÉNTES KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATA CÍMŰ PROJEKT – AKCIÓTERV 

387 
 

szükség volt. Rendszeresen támogatják a mohácsi kórházat nagy mennyiségű ágyneművel, 

takaróval, függönnyel; a gyerekosztályt játékokkal. Játék adományt jutattak el még a Meixner 

Iskolának, a Gyermekotthonnak és két óvodának is. A Pándy Otthonnak bútorokat, a 

Hajléktalanszállónak élelmiszert vittek. Népszerű gyógyászati segédeszköz és jelmez 

kölcsönzési lehetőségük is.  

 

A Pécsi Csoport 119 főjével a legnagyobb létszámmal van jelen a Régió életében, 

szerteágazó munkájukat részlegek formájában végzik.  

 

A Pécsi Csoport taglétszámának alakulása, 1991-2017 

piros: taglétszám, kék: belépő tagok, fekete: kilépő/elhunyt tagok 

 

Járóbeteg szakellátás kapcsán az OEP-pel kötött szerződés alapján térítésmentesen 

biztosítanak ellátást a rászorulóknak. Sokszor ingyenesen juttatott gyógyszerekkel, melyeket 

önerőből és adományokból biztosítanak. Modern diagnosztikai eszközökkel rendelkeznek, így 

a vizsgálatok nagy részét helyben tudják elvégezni. A szakellátásban 16 önkéntes orvos és 11 

önkéntes asszisztens dolgozik. 

Jogi tanácsadás: Jelenleg a 6 önkéntesként dolgozó jogász látja el a feladatot. A jogi 

tanácsadásra érkező ügyfelek legtöbb esetben nyugdíjjal kapcsolatban keresik fel a 

jogászokat, de az elmúlt év során az esetek megoszlása szerint, több mint 60 különböző 

ügyben segíthettek. 
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Szociális csoport: A szociális csoport önkéntesei két területen segítik a rászoruló embereket. 

A nagyobb része a hajléktalan emberek ellátásában segít, míg a másik csoport fogadja az 

adomány illetve segítség kérőket. 

Hajléktalan segítő csoport: A Pécsi Csoport tevékenységén belül hosszú múltra tekint vissza 

a hajléktalan emberekkel való törődés. A 2006-os évtől intézményes formában, hajléktalanok 

nappali melegedőjeként működési engedélyt kapott. Az önkéntesek szorosan bekapcsolódnak 

az intézmény munkájába, felelősek az étkeztetésért, ügyintézést, lelki segítségnyújtást 

végeznek. Az intézmény a hét minden napján 8-tól 16 óráig várja a betérőket. Az 

intézménybe betérők nem csak saját ételüket fogyaszthatják el, hanem hideg élelmet 

(szendvics, zsíros kenyér, májkrémes kenyér) és teát is kapnak a nappali melegedőben. 

Lehetőség van tisztálkodásra, mosásra, ruhapótlásra is. Segítséget nyújtanak hivatalos ügyek 

intézésében, postacímet létesíthetnek nálunk, valamint csomagőrzési lehetőség is van. A 

nappali melegedő mellett a téli krízis időszakban 20 fő részére időszakos menedékhelyet 

működtetnek. Az éjszakai nyugodt pihenés biztosításával, szociális munkával támogatva 

igyekeznek segíteni rehabilitációjukat, munkavállalásukat 

Telefonos információs szolgálat: Több, mint 15 önkéntes végzi hétfőtől péntekig 8-17 óra 

között, 3 órás váltásokban 

 

A 10 fővel működő Pécsváradi Csoport szolgálata Pécsváradra és környékére terjed ki. 

Tevékenységi körük sokrétű, főként eseti segítségnyújtás jellemzi, ami a szervezet aktív 

tagjai, valamint a pécsváradi és hosszúhetényi védőnők, gyermekorvosok és közmunkások 

együttes szerepvállalásának köszönhető. Adományozóik, köztük a helyi lakosság, a 

Polgármesteri Hivatal, a COOP Kft., ruhaneművel, lábbelivel és élelmiszerrel támogatják a 

rászorulókat, a védőnők közvetítésével gyermektápszert, játékokat juttatnak el a hátrányos 

helyzetben lévő gyermekek részére. 

 

1993 óta működik Önkéntes Csoport Siófokon. A csoport létszáma jelenleg 24 fő, a tagok 

jelentős többsége a Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki Gondviselés Házának dolgozója. 

A Csoport ruha, cipő és játékadományokkal látja el a rászoruló családokat, a Siófoki 

Hajléktalan Szállót és a környező településekről hozzájuk forduló Családsegítő 

Szolgálatosokat. Munkájukat segíti Siófok Város Önkormányzata, Siófok Város Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyar Tenger Cserkészcsapata is. 
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A Szekszárdon működő csoport 1992 óta látja el tevékenységét, jelenleg 24 aktív taggal. A 

gyűjtések és adományosztások megszervezésében és lebonyolításában egyre több 

középiskolás diák vesz részt, a közösségi munka keretein belül. Közösségük több tagja 

rendszeresen látogatja a szekszárdi fekvőbeteg intézményekben és az idősek otthonaiban lévő 

betegeket és öregeket. Beszélgetnek és imádkoznak velük, valamint imaórákat tartanak nekik. 

A városon kívül körülbelül 15 településen biztosítanak használt ruhát, gondoskodnak a 

szállításáról és kiosztásáról. A börtön részére is juttatnak ruhaneműt. 

Minden hónap első keddje a meghirdetett ruhaosztásunk napja. Ez mellett minden kedden és 

csütörtökön délelőtt (8-tól 11-ig) ügyeleti szolgálatot is tartunk. 

 

A Szentlőrinci Csoport 1996-ban jött létre és jelenleg 21 aktív taggal és havi szinten 

átlagosan 15 önkéntessel látja el tevékenységét. Hatásköre a városon kívül más településekre 

is kiterjed: Csobákpuszta, Csonkamindszent, Gerde, Kacsóta, Dinnyeberki, Hetvehely, 

Magyarmecske, Pécsbagota, Szentdénes és Sumony. Szoros kapcsolatban állnak a helyi, a 

vidéki és a nemzetiségi önkormányzatokkal, a helyi intézményekkel, továbbá jól 

együttműködnek a családsegítő szolgálattal.  

 

A Tabi Csoport 2010 óta végzi tevékenységét, jelenleg 16 tagja van. Hetente tart ruhaosztást, 

ami nagy népszerűségnek örvend. Havonta egy alkalommal gyűjtést szerveznek a lakosság 

körében, melyen a lelki vezető imaórát és lelkigyakorlatot tart. A Karácsonyi tartós 

élelmiszercsomag szétosztásakor a rászoruló nagycsaládok, egyedülálló és idős emberek 

ünnepét szépítik meg.  

 

A Zamárdi Csoport 2015 óta végzi segítő tevékenységét a településen. Tartós élelmiszert, 

ruhát osztanak, valamint műszaki cikkek és bútorok adományozásával segítenek a hozzájuk 

forduló rászorulókon, 2017-ben Zamárdi, Balatonendréd, Szántód, Torvaj, Kára és 

Nemesdéden. Az ünnepek közeledtével az összegyűjtött tartós élelmiszercsomagot rászoruló 

emberek között osszák szét. A csomagok készítésében és osztásában az önkéntesek, segítőik 

és gimnáziumi önkéntesek vesznek részt. Fontos számukra, hogy egyre többen megtanulják 

„ne csak kapni, hanem adni is szeressünk”. 
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Önkéntesség a Dél-Dunántúli Régióban
1
: 

 

Önkéntes tevékenységnek nevezzük, ha valaki anyagi ellenszolgáltatás nélkül, saját akaratból, 

alkalmanként vagy rendszeresen a közös jó érdekében munkát végez. Téves elgondolás, hogy 

az önkéntes munka helyettesíti a fizetett munkaerőt. Nem szabad a kettőt egymás 

alternatívájaként használni, hiszen a motiváció, a cél különböző. Anyagi ellenszolgáltatás 

nélkül végzett tevékenység, tehát fizetés nem jár érte, azonban a kiadások megtérítésére 

lehetőség van. Saját akaratból végezzük, saját döntésünk, ambíciónk, céljaink függvényében. 

Alkalmanként vagy rendszeresen, segíthetünk egy – egy akcióban (például virágosítás, 

szemétszedés) vagy visszajárhatunk egy szervezethez állandó önkéntes munkát végezni 

(idősek segítése, gyerekfelügyelet). A közös jó érdekében végzett munka, tehát nem saját 

családunknak segítünk, hanem tudásunk, képességeinket az össztársadalom javára állítjuk 

szolgálatban, amely így hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó szervezetben. Az önkéntes 

tevékenységet végezhetjük állami, non-profit, civil szervezet, vagy ritkábban for-profit cégek 

keretein belül.  

Az önkéntes munka elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a 

kirekesztődés csökkentéséhez, segít környezetünk, társadalmunk jobbá tételében, így 

hozzájárul egy összetartó, a szolidaritáson alapuló társadalom kialakulásához, a társadalmi 

tőke megteremtéséhez és az integrációhoz. Végül, de nem utolsó sorban, jót tesz a lelkünknek, 

ha segítünk másoknak, ha egy közös – saját, olykor önző érdekeinken túlmutató célt 

szolgálunk, ha hasznosnak érezzük magunkat. Az önkéntes munka nagyon fontos eszköze az 

Európai Unió egyik alapvető irányelvének, az életen át tartó tanulásnak, hiszen informális 

tanulási lehetőséget nyújt mindenkinek. 

Bárki végezhet önkéntes munkát, aki elmúlt 10 éves, fajra, nemre, állampolgárságra való 

tekintet nélkül. Sokan azt gondolják, hogy csak a frissen nyugdíjba vonulók hobbija az 

önkénteskedés, ők keresnek maguknak hasznos elfoglaltságot, mert nem tudnak mit kezdeni a 

megnövekvő szabadidejükkel. Számos felmérés megcáfolja ezt a feltevést és alátámasztja, 

hogy sokkal szélesebb korosztályi és társadalmi réteg vállal szerepet az önkénteskedés 

területén. A fiatal pályakezdőket érintő munkanélküliség következtében sok esetben 

önkéntesként szerzik első munkatapasztalataikat. A nők gyermekvállalás utáni újbóli 

                                                           
1
 Felhasznált irodalom: Csonkáné Utasi Katalin-Dusa Ágnes-Fehér Angéla: Az önkéntesség, módszertani füzet, 

Pécs 2012. 
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munkába állásának első állomása sok esetben önkéntes munkavégzés, és a nyugdíjas 

önkéntesek számára is valóban hasznos időtöltést nyújt fizikai és mentális egészségük 

védelmében is.   

A máltai csoportok munkáját a legtöbb esetben önkéntesek végzik, akik közül a legtöbben 

máltai tagok is. Az önkénteseink száma és korosztály szerinti összetétele folyamatosan 

változó képet mutat, többek között függ a tevékenység típusától (akciók, állandó, rendszeres 

jelenlétet igénylő, intézményhez kötött tevékenységek) és a lokalitástól is. Azokon a 

településeken, ahol intézményrendszer is működik, ott a csoportok önkéntesei 

bekapcsolódnak az intézményi munkába, rendszeres tevékenységük nélkülözhetetlen a 

működtetésben.  

Egyre népszerűbb formája a társadalmi felelősségvállalásnak a vállalati önkéntesség, amikor 

az adott cég támogatja, bátorítja dolgozóit és partnereit, hogy önkéntes munkát végezzenek – 

azaz szakértelmüket, tehetségüket, ötleteiket, kreativitásukat, fizikai erejüket állítsák valami 

jó cél szolgálatába. Ezidáig az E-ON munkatársai és a LAFARGE Cement Magyarország Kft 

csapata végzett önkéntes tevékenységet a Dél-Dunántúli Régióban. Az említett két szervezet 

minden évben újra megkeres minket, így a kapcsolatunk egyre szorosabbá válik.  

Minden évben egyre többen kívánják a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál tölteni az 50 órás 

iskolai közösségi szolgálatot is, így a Régióval együttműködő iskolák száma is évről évre 

növekszik.  

 

Az önkéntesség jelenlegi helyzete a Dél- dunántúli Régióban: 

 

2014-es évben megújult a vezetőség a Régióban, amely számos változással járt a munkánk, 

szolgálatunk több területén is. Az új vezetőség megtervezett helyzetelemző munkába kezdett, 

feltérképezte a régió csoportjait és intézményeit, mely során aktivitásuk, jellemzőik, 

erősségeik és kihívásaik meghatározásra kerültek, valamint kiemelt hangsúlyt kapott az 

önkéntesség témaköre is.  Ez a személyes találkozásokon, elbeszélgetéseken alapuló kutatás a 

következő megállapításokat eredményezte: 

- Eltelt 20 év. Nagyon komoly demográfiai változások következtek be a csoportok 

összetételében. Igen jelentős az idősebb önkéntesek és tagok jelenléte, akik szép 

számmal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület megalakulását követő néhány 

éven belül csatlakoztak a Szolgálathoz. Ezzel szemben sok helyen kevés az aktív korú, 

valamint a fiatal, új önkéntes. Sajnos a csoporttagok életkori sajátosságaik 
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függvényében egyre korlátozottabbak kompetenciákban, kapacitásukban, noha 

tudásuk, tapasztalatuk meglenne az új feladatok végrehajtásához. Fontos lenne a 

következő generáció, utánpótlás biztosítása és betanítása/kinevelése, a meglévő 

tapasztalatok, tudások átadása.  

- A vidéki csoportok a régióvezetés átalakulása előtt – néhány kivételtől eltekintve 

(Dunaföldvár, Mohács, Pécs, Mesztegnyő stb.) - vegetáltak. Nem volt a korábbi 

vezetés célja a növekedés támogatása, a fejlesztés, ehhez a csoportok operatív 

segítséget nem kaptak, minimális mennyiségű adománnyal dolgoztak egész évben. A 

régióvezető – Szentgyörgyváry Károly – szinte egy személyben valósította meg a 

vezetői, adományszervezői, logisztikai és egyéb feladatokat. 

- A régióban az önkéntes csoportok elhelyezkedése diaspóra szerű volt, különálló, 

elszigetelt szervezeti egységekként, nem egységes módszertannal és protokollal  

dolgoztak, nem voltak közös találkozási színterek, programok. Kevés ideje jutott a 

vezetőségnek egy – egy csoportra. A földrajzi elszigeteltség mellett a szervezeti, lelki 

és szakmai elszigeteltség is jellemző volt – a csoportok nem ismerték egymást, megint 

csak néhány esettől eltekintve. 

 

A megújult vezetőség célja az empowerment és az „organikus fejlődés” lett: felismerni a 

fejlődés és változás szükségességét, de az erőltetett, „felültről jövő” fejlesztés helyett sokkal 

inkább képessé tenni a csoportokat saját magukat is újjászervezni, hagyni fejlődni a saját 

ütemükben, de ehhez minden szakmai, anyagi, szervezeti és lelki segítséget megadni. A 

„máltaiság” egyik lehetséges, pragmatikus definícióját vették alapul: a Málta = Közösség. 

Ehhez a fejlődéshez az egyik legfontosabb tényező a KÖZÖSSÉGhez tartozás érzésének 

kialakítása, közös régiós programok elindítása, megszervezése és lebonyolítása évente több 

alkalommal is (Egészségnap, Gyereknapok - régiós és több helyi/intézményi, Máltai Baráti 

Kör, közös zarándoklatok szervezése,  stb), változó helyszíneken, bevonva és feladatot adva a 

helyi máltai csapatoknak (intézménynek és csoportnak egyaránt), ezzel  folyamatos törődés, 

odafordulás biztosítása, és a TALÁLKOZÁS lehetőségének, terepének megteremtése. Ez 

komoly jelenlétet és befektetést igényelt a régióvezetés és régióközpont részéről (melynek 

egyik tünete a régióközpont kollégáinak gyors fluktuációja is lett: regionális ügyvezető, 

könyvelő, többi munkatárs, mind „lecserélődött”), ami azonban rövid idő alatt meghozza a 

gyümölcsét régiós szinten: sikerült „fejlődési pályára állítani” a régiót nem csak az 

önkéntesség, hanem az intézményi működés és a modellprogramok integrációja, és a három 

pillér szinergiái területén is. A Dél-dunántúli Régióban azóta folyamatosan növekszik a 
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taglétszám, egyre több intézményi kolléga lép be az Egyesületbe, fiatalodnak a csoportok, és a 

csoportok egyre aktívabban tevékenykednek a településeiken és vonzáskörzetükben. Különös 

hangsúlyt kap a továbbiakban is a toborzás, az önkéntes csoportok létszámának növelése, a 

fiatal korosztály megszólítása, valamint a motivációs rendszer és az elismerés egységes 

kialakítása. Ez utóbbira irányul a 2015- ben a DDR-ben alapított Szentgyörgyvári Károly 

nevét viselő díj megalapítása, amelyet 5 fő kap meg évente (4 önkéntes és 1 alkalmazott 

kolléga), amelyet ünnepélyes keretek között ad át a régióvezetés a díjazottaknak, akik 

példamutató, kiemelkedő munkájukkal érdemlik ki azt.  

Egy másik fontos célként kitűzött terület a belső kommunikáció intenzifikálása volt: a korábbi 

centralizált és tematikus, telefonos és esetleg e-mailes kommunikáció helyett hálózatosan 

strukturált, moderált, de hatékonyan működő platformok kialakítása: zárt facebook csoportok 

(régiós és helyi), rendszeres régiós hírlevél, egyéb vezetői és szakmai platformok, pl. 

intézményvezetői értekezlet, a máltai inet, Asana és Google Drive használata stb. Ezek egy 

része megelőzte az országos rendszerek és protokollok kialakítását, de ahogy azok is 

létrejöttek, a régiós struktúrákat azokhoz igazítottuk és kapcsoltuk. 

Nem kizárólagos, de hatékony kommunikációs eszköze a csoportoknak a zártan működő 

régiós facebook csoport (https://www.facebook.com/groups/mmszpecs/), ahol minden, a régió 

intézményeiben, csoportjaiban, projektjeiben történt eseményről rövid híradás történik, 

fényképekkel illusztrálva. Jó mutatója ez a régiós aktivitásnak, hiszen szinte minden nap kerül 

fel új és új bejegyzés a munkánkról. Jelenleg 339 tagja van (nem csak a DDR-ből, hanem más 

máltai kollégáik is, akik valahogyan kapcsolódnak a régió munkájához.) 

 

Az ifjúsági önkéntesség jellemzői a Dél-dunántúli Régióban: 

 

Erősségek (belső): 

 Erős máltai jelenlét a Régióban: intézmények, modellprogramok, aktív csoportok 

 Régió saját, egymásra épülő, kezdeményezéseinek rendszere, mely 2014 óta épül 

(rendezvények, kommunikáció, elismerések) 

 Tudatosan épített, élő és működő együttműködések civil, intézményi, egyházi, 

közoktatási és vállalati szereplőkkel 

 Számos rendezvény, program, amelyek állandó és akciószerű önkéntes munkára is 

lehetőséget teremtenek 
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 Komplex, kidolgozott érzékenyítő foglalkozás tematika: módszertani előzmények: 

2008. óta a Régióban szolgálatunk része a fiatalok bevonása tevékenységeinkbe (pl. 

csak a 2008-2010 es időszakban 740 érzékenyített diákból 359 diák végzett nálunk 

minimum 2 órában önkéntes munkát). Ez a szám azóta megduplázódott.  

 

Gyengeségek (belső): 

 Elég hatékony-e a kommunikációnk? Önkéntesekkel, leendő önkéntesekkel,  

önkéntesek egymás között, régióban önkéntesekkel dolgozó intézmények és a régió 

központ között. 

 Súlyosan hátrányos helyzetű csoportokkal dolgozunk (fogyatékkal élők, hajléktalanok, 

szegénytelepeken élők) – be tudjuk-e hatékonyan vonni a fiatalokat a legnehezebb 

munkákra – ez ugyanakkor erősségünk is, mert a fiatalok egy része erős ingert keres! 

 Sikerül-e harmonizálni a meglévő, régiós kezdeményezéseket az országos, projekt-

vezérelt folyamatokkal? (eltérő fejlődési koncepció, fejlődés üteme más, személyi 

kérdések, kompetenciák/felelősségek kérdése, erőforrás-megosztás stb.) 

 

Lehetőségek (külső): 

 Ifjúsági Közösségi Szolgálat – bővíteni a résztevő intézmények számát, hálózatosítás 

 IfYou projekt 

 Hatékonyabb együttműködés kialakítása hasonló vagy azonos tevékenységet folytató 

civil szervezetekkel (Baranya Megyei Önkéntes Centrum, egyházmegyék referatúrái, 

cserkész csapatok stb.) 

 Önkéntességgel kapcsolatos közösségi terek kialakítása 

 Meglévő önkénteseink mélyebb bevonása – személyesebb kapcsolat- „hozd magaddal 

a barátaidat, szomszédaidat, rokonaidat is!” 

 

Veszélyek (külső): 

 Elszemélytelenedő társadalom, individualizmus kontra társadalmi szerepvállalás, 

felelősségvállalás 

 Egyre több civil szervezet fogad önkéntest (Caritas, Vöröskereszt jogosítványt, 

nyelvvizsgát fizet a belépőknek) -  miben vagyunk mi mások, innovatívak? 
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 A Máltai Szeretetszolgálat „megítélése” – tudunk-e a hagyományainkra, 

alappilléreinkre támaszkodva XXI. századiak lenni? 

 

Dilemmáink az elmúlt 10 év tevékenységeinek tapasztalataira alapozva:  

 

1./  Elég  hatékony-e a kommunikációs struktúra? 

Nem sikerült igazán jó, dinamikus és egyszerű kapcsolattartási formát találnunk. Az a 

tapasztalatunk, hogy a személyes kommunikáció (levél, e-mail, telefon, találkozás) sokkal 

hatékonyabb, mint a kialakított honlap felületek. Az önkénteseink igénylik az interaktív, 

személyes együttléteket, találkozásokat, rendszeres kapcsolattartást. 

2./ Az önkéntesek munkához kapcsolódó költségeinek térítése 

Több esetben gondot jelenthet az utazás a programok helyszínére, időben odaérni, pontosan 

megjelenni. Kiszorulhatnak így az önkéntesek fogadásából távolabbi intézmények, illetve 

fiatal önkéntesek, akik esetleg nem tudják finanszírozni az utazást távolabbi helyszínre.  

3./ Meddig tartható fenn a kialakított érdeklődés és motiváltság? 

Az a tapasztalatunk, hogy minél több idő telik el az érzékenyítő foglalkozások és a gyakorlati 

munka között, annál kevésbé építhetünk a közös alapozó munka keltette motivációs erőkre. 

Újra kell inicializálni a tettvágyat, ami időnként komoly nehézséget jelent. 

Az érzékenyítő foglalkozások után a lehető legrövidebb időn belül meg kell kezdeni a 

gyakorlati munkát.  

4./ Képesek vagyunk-e több száz fiatal önkéntes munkájának kísérésére? 

Komoly nehézséget jelent a nagyszámú önkéntes koordinálása. Ez olyan feladat, melyhez 

elengedhetetlen a személyesség, a közvetlen kapcsolat. Valóban kísérésnek kell történnie: 

feldolgozni, átbeszélni, értékelni, jövőképet alkotni, megküzdeni a tehetetlenség érzésével, 

megmutatni a munka eredményét. Ez csak kisebb csoportokban funkcionálhat jól.  

5./  Egy új típusú, gyakorta változó összetételű önkéntes csoporttal való munkára vagy egy 

állandó csoport kialakulása után a velük való közös munkára kell felkészülni? 

A jelenlegi tapasztalataink azt mutatják, hogy egy intenzíven változó összetételű, egymást 

nem igazán ismerő fiatalokból álló csoport számára kell biztosítanunk lehetőséget az önkéntes 

munkára. Emellett megjelenik egy visszajáró hosszabb időn át velünk tartó „állandó” csoport 
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is. Ők tudnak egymásról és gyakorlati tapasztalatuk is van. Célunk, hogy az önkéntesség 

kultúráját terjesszük, melynek nagyon komoly motivációs ereje a közösséghez tartozás 

megélése, ez a változó csoportösszetétel mellett igen nagy nehézségekbe ütközik. Ezért 

szükséges, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a szervezet „állandó” közösségének 

bemutatására, megismerésére. A közösségbe tartozást így a szervezethez való tartozásként 

élik meg a fiatalok. Fontos kidolgozni a belépési, átlépési (másik szint), elismerési és 

befogadási „rituálékat”, melyek mentén eligazodnak az önkéntesek a szervezeti rendszerben. 

6./ Segítséget, vagy többletfeladatot jelent az önkéntesek bevonása a munkafolyamatokba? 

Ha az intézményi munkát, vagy a telepi munkavégzést vesszük alapul, úgy jelentős többlet 

terhet jelent az ott dolgozóknak az önkéntesek jelenléte, hiszen állandó figyelmet igényelnek, 

fontos, hogy minden munkafázisnál tudatosítani kell, hogy mi miért történik. Ha azonban ezt 

a folyamatot más perspektívából vizsgáljuk, rájöhetünk, hogy a szociális munkás így a 

folyamatos önreflexió lehetőségét kapja, tudatos szintre kell emelnie munkájának fázisait, 

nem a beidegződött rutin ismétlődik újra és újra. Nem kizárólag a fizikai segítség tehát, ami 

megjelenik, hanem a külső szemlélő, a „tanítvány” szerep is kialakul, így mélyítve a szakmai 

tartalmat. Sok esetben kaptunk olyan megoldás javaslatokat egy-egy külső önkéntes 

„munkatásunktól”, melyet bevonódásunk miatt nem voltunk képesek megtalálni. 

7./ Az „önkéntesség fejlesztése” milyen vízió, misszió, stratégia/koncepció mentén, milyen 

operatív terveket és feladatokat jelent, egy ilyen összetett és sokszínű szervezetnél? 

Alapvető, felteendő kérdések:  

A máltai identitásról: egy nagy halmaz, amibe beletartozik minden máltai egység (csoport, 

intézmény, program), folyamat, projekt? Vagy: a Málta a „közös nevező”: egy olyan „mag”, 

amit mindenki elfogad, magáénak érez és aszerint végzi munkáját? 

Ki legyen máltai önkéntes? Ezt a kérdést ki válaszolja meg? 

A meglévő tagok „hívnak” maguk mellé munkatársat? Vagy „hirdetés alapján” toborzunk? 

Vagy ezek párhuzamosan működjenek? Milyen eredmény várható? 

Fontos-e a nagy (minél nagyobb) taglétszám? Vagy inkább kevesebb, de lojális és „igazi” 

máltai tagból álló csapat a cél? 

A demográfiai kihívások kezelése hogyan lehetséges? (teljes generációk kimaradtak a 

tagságból) 
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A fenti kérdések megválaszolásába bevonandó maga a tagság, hiszen róluk van szó, ezt egy 

kinevezett, alkalmazotti grémium (még ha szakértők is), nem végezheti el. Ennek a 

bevonásnak mi a módszertana, menete? Hogyan lehet figyelembe venni a visszajelzéseket? 

 

A Dél-Dunántúli Régió Akcióterve 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak  

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Potenciális iskolák feltérképezése, régió vezetőségi 

döntés alapján iskolák kiválasztása, iskolákkal való 

kapcsolatfelvétel (telefon + személyes),projekt 

bemutatása,  igazgatói döntés, együttműködési 

megállapodás előkészítése, egyetértés esetén aláírása 

mindkét fél részéről  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Dél-dunántúli régió vezetősége, régiós 

modellprojektek vezetője, ifjúsági önkéntes 

koordinátor, a régió önkéntességgel foglalkozó  

szakmai teamje, MMSz Ifjúsági Kisközösségek 

Együttműködésének támogatása  projekt szakmai 

team // Csonka Pál régióvezető, Jónás Gergely 

regionális ügyvezető, Csonkáné Utasi Katalin DDR 

modellprogram vezető  

 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

MMSz Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének 

támogatása projekt projektmenedzsment + szakmai 

vezetés: Nagy Ferenc, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. július 31., 2018. szeptember 1. , 2019. július 1.,  

Tevékenység leírása: A régióban valamennyi középiskola összeírása, előre 

eldöntött szempontrendszer alapján a potenciális 3 

középiskola kiválasztása, velük a kapcsolatfelvétel az 

iskolaigazgatón keresztül, majd a továbbiakban a 

kijelölt kapcsolattartókon keresztül. Személyes 

találkozás keretében a projekt részletes ismertetése, 

majd az iskola felkérése a projektben való részvételre. 

Mindkét fél pozitív válasza esetén, együttműködési 

megállapodás előkészítése, adatokkal való feltöltése, 

határidők, feladatok, felelősök meghatározása, 

együttműködési megállapodás aláírása.  

Ütemezés: A tevékenység előkészítése, megvalósítása: a határidő 

előtti 3 hónap  
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Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak  

Részcél: 50 résztvevő biztosítása / toborzása 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

Képzés népszerűsítése, jelentkezések összegyűjtése, 

szükség esetén kiválasztás 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

ifjúsági önkéntes koordinátor, a régió önkéntességgel 

foglalkozó  szakmai teamje 

Végrehajtásért felelős személy(ek) MMSz Iskola Alapítvány, Földi Nóra 

Határidő(k) 2018. szeptember 31, 2019 január 30., 2019. 

szeptember  30.,  

Tevékenység leírása: A képzés és a teljes projekt népszerűsítése történhet 

különböző online felületeken (iskolai honlap, adott 

osztály facebook csoportja), de ez nem pótolja a 

személyes megkeresést. Valamennyi lehetséges 

osztályban osztályfőnöki vagy más tanóra keretében 

érdekes, interaktív foglalkozás tartása szükséges az 

önkéntesség, az elsősegélynyújtás, valamint a kortárs 

csoportok fontossága témájában. Ekkor van lehetőség 

személyesen is megszólítani a diákokat. A 

jelentkezési lapok összegyűjtése után szükség esetén 

kiválasztás történik (amennyiben több a jelentkező, 

mint 50 fő: kiválasztási kritérium lehet, hogy az egy 

osztályból  résztvevők létszámát maximalizáljuk, 

vagy kikérjük az osztályfőnök és / vagy ifjúsági 

referens, DÖK véleményét) 

Ütemezés: Az iskolakezdés hónapjában folyamatos jelenlét az 

iskolában 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Elsősegélynyújtó képzés középiskolásoknak  

Részcél: képzőkkel való kapcsolattartás 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Képzési időpontok, teremszükségletek egyeztetése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, képzésért felelős 

személy // Földi Nóra, 

 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSz Ifjúsági 

Kisközösségek Együttműködésének támogatása 

projekt projektmenedzsment + szakmai vezetés: Nagy 

Ferenc, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. szeptember 6., 2019. január 30. , 2019. 

szeptember 30.,  
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Tevékenység leírása: Folyamatos emailes, telefonos és személyes 

kapcsolattartás a képzésért felelős személlyel, az adott 

iskola által kijelölt kapcsolattartóval, az érdekek és a 

szükségletek maximális harmonizációjára törekvés. 

Ütemezés: Adott tanév szeptemberi hónapja 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Komplex érzékenyítő képzés középiskolásoknak 

Részcél: Iskolai együttműködési megállapodás 

Konkrét tevékenység, lépések a cél 

eléréséhez: 

egyeztetés, szerződés előkészítése és aláírása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

MMSz DDR  Régióvezetőség, // Csonka Pál, Jónás 

Gergely, Ifjúsági önkéntes koordinátor 

 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSz Ifjúsági 

Kisközösségek Együttműködésének támogatása 

projekt projektmenedzsment + szakmai vezetés: Nagy 

Ferenc, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. szeptember 6., 2019. január 30. , 2019. 

szeptember 30., 

Tevékenység leírása: A kiválasztott iskolákkal korábban egyeztetve, a 

komplex érzékenyítő foglalkozással kapcsolatos 

igények, elvárások feltérképezése után, az érdekeket 

egyeztetve együttműködési megállapodás 

előkészítése, majd aláírása mindkét fél részéről.  

Ütemezés: Adott tanév szeptemberi hónapja 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Komplex érzékenyítő képzés középiskolásoknak 

Részcél: Képzésre jelentkező 30 résztvevő toborzása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Képzés népszerűsítése, jelentkezések összegyűjtése, 

szükség esetén kiválasztás, képzési időpontok, 

teremszükségletek egyeztetése, 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, képzésért felelős 

személy, képzők (Romsits Anita, Fehér Angéla) 

 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSz Ifjúsági 

Kisközösségek Együttműködésének támogatása 

projekt projektmenedzsment + szakmai vezetés: Nagy 

Ferenc, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. szeptember 30.,  2018. november 30. , 2019. 

szeptember 30.,  

Tevékenység leírása: A képzés és a teljes projekt népszerűsítése történhet 

különböző online felületeken (iskolai honlap, adott 
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osztály facebook csoportja), de ez nem pótolja a 

személyes megkeresést. Valamennyi lehetséges 

osztályban osztályfőnöki vagy más tanóra keretében 

érdekes, interaktív foglalkozás tartása szükséges az 

önkéntesség, az elsősegélynyújtás, valamint a kortárs 

csoportok fontossága témájában. Ekkor van lehetőség 

személyesen is megszólítani a diákokat. A 

jelentkezési lapok összegyűjtése után szükség esetén 

kiválasztás történik (amennyiben több a jelentkező, 

mint 30 fő: kiválasztási kritérium lehet, hogy az egy 

osztályból  résztvevők létszámát maximalizáljuk, 

vagy kikérjük az osztályfőnök és / vagy ifjúsági 

referens, DÖK véleményét) 

Ütemezés: Az első iskolában // Pécs. Szent Mór csúszás van a 

program lebonyolításában, így a második // Tamási, 

Vályi iskolával közel egy időpontban valósul majd 

meg az érzékenyítő tréning. A harmadik // Kaposvár 

iskolánál már behozzuk a lemaradást. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Komplex érzékenyítő képzés középiskolásoknak 

Részcél: Képzések megtartása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Kellékek beszerzése, dokumentáció elkészítése, 

képzés levezénylése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, képzésért felelős 

személy, képzők (Romsits Anita, Fehér Angéla) 

 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Ifjúsági önkéntes koordinátor, Képzők, MMSz 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének 

támogatása projekt projektmenedzsment + szakmai 

vezetés: Nagy Ferenc, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. november 30.,  2019. január 31. , 2020. január 

31.,  

Tevékenység leírása: A felelős képzők kiválasztása után a szükséges 

dokumentációs és segédanyag átadása, a külső 

tényezők (terem, résztvevők, stb) biztosítása után a 

konkrét képzés lebonyolítása és dokumentálása 

(jelenléti, fotók, beszámoló) 

Ütemezés: Az adott iskolában az elsősegély képzés utáni 2-3 

hónap, kivétel az első, Pécs SzentMór iskola, ahol 

2018- december végéig tudjuk behozni a csúszást a 

megvalósításban.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 
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Cél, feladat: Élményakadémiás vezetőképzés 

Részcél: Korábbi képzéseken résztvevő fiatalok közül 10 fő kiválasztása, toborzása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása, 

kiválasztás lebonyolítása, kiértesítések, kiválasztás és 

jelentkezés dokumentálása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSz Ifjúsági 

Kisközösségek Együttműködésének támogatása 

szakmai vezetés: Hajdú Krisztina, régió 

önkéntességgel foglalkozó  szakmai teamje 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2019. január 31.,  2019. április 30. , 2020. április 30.,  

Tevékenység leírása: Az érzékenyítő képzésen résztvevő diákok számára az 

Élményakadémiás Vezetőképzés ismertetése, a 

kiválasztási szempontrendszer ismertetése // rövid 

projektek kidolgozása, motivációs levél // Pályázatok 

összegyűjtése, értékelése, szükség esetén további 

diákok meghívása a pályázati részvételre, Résztvevők 

kiértesítése a pályázati eredményekről, a 

résztvevőkkel kapcsolatos adatok jelentkezési 

lapokon történő összegyűjtése, továbbítása a 

Vezetőképzés lebonyolítója felé. 

Ütemezés: Az adott iskolában lebonyolított két képzést // 

Elsősegély + Érzékenyítő // követően folyamatosan, 

az Élményakadémiás képzés kezdeti időpontjáig 

folyamatosan 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Élményakadémiás vezetőképzés 

Részcél: régiós ifjúsági önkéntesek közül 20 fő kiválasztása, toborzása  

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása, 

kiválasztás lebonyolítása, kiértesítések, kiválasztás és 

jelentkezés dokumentálása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

Ifjúsági önkéntes koordinátor, MMSz Ifjúsági 

Kisközösségek Együttműködésének támogatása 

szakmai vezetés: Hajdú Krisztina, régió 

önkéntességgel foglalkozó  szakmai teamje, regionális 

vezetés, regionális csoportok vezetői 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. november 30.,  2019. augusztus 31. , 2020. 

augusztus 31.,  

Tevékenység leírása: A régióban aktívan dolgozó célcsoporti tagnak 

számító önkéntesek összegyűjtése, az adatbázis, 

valamint a regionális vezetés véleménye  és a 

csoportok által összeállított potenciális résztvevői 

lista alapján az önkéntesek meghívása a 
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Vezetőképzésre. Pozitív jelentkezések összegyűjtése, 

továbbítása a Vezetőképzés lebonyolítója felé.  

Ütemezés: Az Élményakadémiás vezetőképzés kezdeti 

időpontjáig folyamatosan 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél: telepi segítő képzés szakember toborzása 30 fő/képzés/év 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

intézményvezetők, modellprogramok, csoportvezetők 

tájékoztatása a képzésről, toborzás, szükség esetén 

kiválasztás, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

regionális csoportok vezetői, intézményvezetők, 

ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. október 31.,  2019.május 31., 2020. május 31., 

Tevékenység leírása: Telefonos, emailes és legfőképp személyes kapcsolat 

kialakítása az intézmény- és csoportvezetőkkel, 

modellprogram vezetőkkel. Tájékoztatás a képzés 

fontosságáról, menetéről. A csoportvezetők, 

intézményvezetők résztvevőket delegálnak a 

képzésre, résztvevők kiválasztása, kiértesítése, a a 

résztvevő kollégák adatainak összegyűjtése, 

jelentkezési lapok továbbítása a képzésért felelős 

személynek.  

Ütemezés: A meghirdetett képzést megelőző 2-3 hónap. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Külső szakemberek kompetenciafejlesztő képzése 

Részcél: játékkészség fejlesztő képzések toborzása 30 fő/képzés/év 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél elérééhez: 

intézményvezetők, modellprogramok, csoportvezetők 

tájékoztatása a képzésről, toborzás, szükség esetén 

kiválasztás, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

regionális csoportok vezetői, intézményvezetők, 

ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. október 31.,  2019.május 31., 2020. május 31., 

Tevékenység leírása: Telefonos, emailes és legfőképp személyes kapcsolat 

kialakítása az intézmény- és csoportvezetőkkel, 

modellprogram vezetőkkel. Tájékoztatás a képzés 

fontosságáról, menetéről. A csoportvezetők, 
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intézményvezetők résztvevőket delegálnak a 

képzésre, résztvevők kiválasztása, kiértesítése, a a 

résztvevő kollégák adatainak összegyűjtése, 

jelentkezési lapok továbbítása a képzésért felelős 

személynek.  

Ütemezés: A meghirdetett képzést megelőző 2-3 hónap. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

1. pillér Oktatás, kompetenciafejlesztés 

Cél, feladat: Önkéntes menedzsment  

Részcél: fejlesztő képzés szakemberek toborzás, 5 fő / képzés / régió 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

intézményvezetők, modellprogramok, csoportvezetők 

tájékoztatása a képzésről, toborzás, szükség esetén 

kiválasztás, jelentkezések kezelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

regionális csoportok vezetői, intézményvezetők, 

ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. október 31.,  2019.május 31., 2020. május 31., 

Tevékenység leírása: Telefonos, emailes és legfőképp személyes kapcsolat 

kialakítása az intézmény- és csoportvezetőkkel, 

modellprogram vezetőkkel. Tájékoztatás a képzés 

fontosságáról, menetéről. A csoportvezetők, 

intézményvezetők résztvevőket delegálnak a 

képzésre, résztvevők kiválasztása, kiértesítése, a 

résztvevő kollégák adatainak összegyűjtése, 

jelentkezési lapok továbbítása a képzésért felelős 

személynek.  

Ütemezés: A meghirdetett képzést megelőző 2-3 hónap. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

helyszín biztosítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, régió önkéntességgel 

foglalkozó szakmai team-je 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. július 31.,  2019. május 31., 2020. május 31., 
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Tevékenység leírása: Regionális szintű műhelymunkák, tábortervezés a 

régióban önkéntességgel foglalkozó szakemberekkel, 

valamint ifjúsági önkéntesekkel, az egyeztetések 

alapján helyszínválasztás, kapcsolatfelvétel a helyszín 

üzemeltetőjével, időpontegyeztetés, szerződés 

előkészítése 

Ütemezés: A meghirdetett tábort megelőző 2. hónap vége 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

tábor programterv elkészítése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, régió önkéntességgel 

foglalkozó szakmai team-je, régióban működő 

önkéntesek csoportja // ifik 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. július 31.,  2019. május 31., 2020. május 31., 

Tevékenység leírása: Regionális szintű műhelymunkák, tábortervezés a 

régióban önkéntességgel foglalkozó szakemberekkel, 

valamint ifjúsági önkéntesekkel, az egyeztetések 

alapján részletes tábori programterv kidolgozása: 

teljes egészében figyelembe véve a résztvevők, 

önkéntesek igényeit, ötleteit, követve a szakmai 

vezetés által kijelölt, önkéntességgel foglalkozó 

tematikát.  

Ütemezés: A meghirdetett tábort megelőző 2. hónap vége 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

programelemek egyeztetése, szerződéssablon kitöltése 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. július 30.,  2019. június 30., 2020. június 30., 

Tevékenység leírása: Kijelölt táborvezetőkkel, regionális vezetőkkel, 

vezető ifjúsági önkéntesekkel egyeztetve a 

kidolgozott programterv alapján szolgáltatókkal való 

időpontok és szolgáltatási csomagok egyeztetése, 

előszerződések, megrendelők egyeztetése, kiküldése. 

Teljes tábori napirend és program véglegesítése.  

Ütemezés: A meghirdetett tábort megelőző 1. hónap vége 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Beszerzéshez eszközlista összeállítása, megrendelése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor + táborszervező és 

lebonyolító önkéntes szakmai team  

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. július 30.,  2019. június 30., 2020. június 30., 

Tevékenység leírása: Kijelölt táborvezetőkkel, regionális vezetőkkel, 

vezető ifjúsági önkéntesekkel egyeztetve, az adott 

táborhelyi sajátosságokat és eszközparkot figyelembe 

véve  a kidolgozott programterv alapján a szükséges 

eszközlista összeállítása: bel- és kültéri közösségi 

játékok, kreatív alapanyagok, stb.  

Ütemezés: A meghirdetett tábort megelőző 1. hónap vége 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Tábor meghirdetése, jelentkezések kezelés 
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Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor + táborszervező és 

lebonyolító önkéntes szakmai team, regionális 

csoportvezetők, intézményvezetők, modellprogramok 

koordinátorai, programban résztvevő iskolák 

kapcsolattartói 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. július 31.,  2019. május 31., 2020. május 31., 

Tevékenység leírása: Online, telefonos és személyes egyeztetések a 

táborrésztvevők potenciális csoportjaival, illetve a 

velük közvetlenül kapcsolatban lévő intézményekkel, 

személyekkel: önkéntes fogadó helyek a régióban, 

együttműködő iskolák kapcsolattartói, ifjúsági 

önkéntes csoportok. A táborok időpontjának, 

tematikájának részletes ismertetése. Jelentkezési 

lapok kiküldése, összegyűjtése, továbbítása a 

táborvezető team felé.  

Ütemezés: A meghirdetett tábort megelőző 2. hónap vége 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Szülők tájékoztatása  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor + táborszervező és 

lebonyolító önkéntes szakmai team, programban 

résztvevő iskolák kijelölt kapcsolattartói 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. augusztus 15.,  2019. június 15., 2020. június 

15., 

Tevékenység leírása: Személyes találkozás keretében a táborban résztvevő 

kis- és fiatalkorú gyermekek szüleinek tájékoztatása a 

tábor részleteiről: helyszín, időpont, szabályzat, 

program, események; táborvezető és a táborszervező 

team bemutatása, szükséges hozni valók listája, szülői 

nyilatkozatok kitöltése, aláírása.  

Ütemezés: A meghirdetett tábort megelőző 2. hétben 
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Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

szakmai segítők és ifjúsági önkéntesek bevonása a 

táborszervezési és lebonyolítási feladatokba 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor + táborszervező és 

lebonyolító önkéntes szakmai team, programban 

résztvevő iskolák kijelölt kapcsolattartói 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina,  

Határidő(k) 2018. augusztus 30.,  2019. június 30., 2020. június 

30., 

Tevékenység leírása: Személyes, telefonos és online kapcsolatfelvétel a 

tábor szervezésében és lebonyolításában résztvevő 

szakemberekkel és önkéntesekkel: Idősebb, 

tapasztaltabb ifjúsági önkéntesek „kinevezése”, 

számukra felelősségteljes feladatkörök biztosítása // 

IFIK. A részletes programterv kidolgozásakor 

láthatóvá válik, hogy milyen szakembereket 

szeretnénk bevonni a tábor lebonyolításába // 

művészek, kreatívok, előadók, közösségfejlesztő, 

pedagógus, drámatanár, stb….Velük folyamatos 

kapcsolattartás, részvételük részleteinek pontosítása. 

Közös szakmai műhelyek a tábor előtti hónapban heti 

rendszerességgel 3-4 kontakt órában.  

Ütemezés: A meghirdetett tábort megelőző 2 hónap 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Nyári ifjúsági táborok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

tábor lebonyolítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor + táborszervező és 

lebonyolító önkéntes szakmai team, programban 

résztvevő iskolák kijelölt kapcsolattartói 
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Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, kijelölt táborvezetők 

Határidő(k) 2018. augusztus 31.,  2019. augusztus 31., 2020. 

augusztus 31., 

Tevékenység leírása: Az előre meghatározott és kidolgozott tematika és 

tábori programterv alapján az 5 napos tábor 

lebonyolítása 50 fő célcsoporti személy részére. 

Tábort megvalósító szakmai team: ifjúsági önkéntes 

koordinátor, táborvezetők, csapatvezetők, önkéntesek.  

Ütemezés: Nyári hónapok 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Közösségi biciklijavító műhely  

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

műhely szakmai koncepciójának kidolgozása, 

program hirdetése, szükséges eszközök beszerzése, 

résztvevők toborzása, esemény lebonyolítása, 

értékelés.  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, műhelyvezető, 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, műhelyvezető  

Határidő(k) 2018. szeptember 30., 2019. szeptember 30., 2020. 

szeptember 30., 

Tevékenység leírása: A közösségi biciklijavító műhely keretében önkéntes 

szakemberek javítják meg az adományba kapott, 

használt, rossz állapotú kerékpárokat, a leendő 

tulajdonosaikat is bevonva a munkafolyamatba. Így a 

közösségi biciklijavító műhely az informális oktatás 

módszertanára alapozva készségfejlesztő és 

közösségépítő hatást is kifejt. A résztvevők, akik 

maguk is dolgoznak a leendő kerékpárjuk 

megjavításán, rövid motivációs levélben 

megfogalmazzák, miért lenne szükségük saját 

biciklire. A „pályázatokat” a régióvezetés elbírálja, és 

a biciklik a döntés alapján kiosztásra, 

odaajándékozásra kerülnek.  

1./ Időpontok – helyszínek kijelölése, egyeztetése 

2./ önkéntesek, szakemberek bevonása a tervezési, 

lebonyolítási folyamatokba 

3./ résztvevő toborzás – telefonos, online, személyes 

kapcsolattartás 

4./ esemény lebonyolítása önkéntesek részvételével 
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5./ értékelés, visszajelzés résztvevőknek, 

közreműködő szakembereknek, szükséges 

adminisztráció  

Ütemezés: Rendszeresen más helyszínen: Pécs, Tamási, Marcali, 

Kaposvár, Kadarkút, Gyulaj // tavaszi – nyári 

hónapokra tervezve! Összesen 9 alkalom. Szervező 

munka: a műhely időpontja előtti egy hónap.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Gyereknap 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Regionális máltai gyereknap programtervének  

kidolgozása, helyszínek és dátumok egyeztetése, 

program hirdetése eszközök beszerzése, résztvevők 

toborzása, esemény lebonyolítása, értékelés, 

szükséges adminisztráció 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, csoportvezetők, 

intézményvezetők, regionális modellprogramok 

koordinátorai 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2018. augusztus 15 // Pécs., 2019. június 15 // 

Kaposvár., 2020. június 15// Dunaföldvár. 

Tevékenység leírása:  A regionális máltai gyereknap elsődleges 

célcsoportja a régió máltai intézményeiben ellátottak 

(fogyatékkal élő fiatalok és a modellprogramok által 

elért, szegregált lakókörnyezetben élő halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek.) és a régióban 

tevékenykedő ifjúsági önkéntesek, másodlagos 

célcsoport a helyi iskolák, óvodák gyermekei, hogy a 

gyereknap egy találkozási pont lehessen számukra, 

melynek alapján egy reverz integráció valósulhat 

meg. Cél a találkozás, együttlét, befogadás, elfogadás, 

mindenz indirekt módon, a közös játék örömébe 

ágyazva szeretnénk megvalósítani.  A regionális 

máltai gyermeknap programjának kidolgozása, a 

tevékenységek meghatározása a helyi viszonyok és 

erőforrások tükrében (légvár, akadálypálya, 

sorversenyek, ügyességi versenyek, közösségi 

játékok, kreatív sarok, mozgásos tevékenységek, 

stb…) 

Régióvezetéssel egyeztetve a meghívottak listájának 

összeállítása.  
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Külső szakemberek, előadók beszerzése, helyszínek 

és dátumok egyeztetése, véglegesítése, program 

hirdetése (online, telefonos és személyes 

kapcsolattartás), szükséges eszközök beszerzése, 

esemény lebonyolítása, értékelés, szükséges 

adminisztráció 

Ütemezés: Évente egy alkalommal más-más helyszínen. 

Szervezési munkák az adott évi májusi-június elejei 

program előtti hónap.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Egészségnap 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Regionális máltai egészségnap programtervének  

kidolgozása, helyszínek és dátumok egyeztetése, 

program hirdetése,  eszközök beszerzése, résztvevők 

toborzása, esemény lebonyolítása, értékelés, 

szükséges adminisztráció 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, csoportvezetők, 

intézményvezetők, regionális modellprogramok 

koordinátorai 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2018. július 31.,  2019. július 31., 2020. július 31. 

Tevékenység leírása:  A regionális máltai egészségnap elsődleges 

célcsoportja a régió máltai intézményeiben ellátottak 

(fogyatékkal élő fiatalok és a modellprogramok által 

elért, szegregált lakókörnyezetben élő halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek.), az intézményekben 

dolgozó kollégák  és a régióban tevékenykedő 

önkéntesek. A regionális máltai egészségnap 

programjának kidolgozása, a tevékenységek 

meghatározása a helyi viszonyok és erőforrások 

tükrében (légvár, akadálypálya, sorversenyek, 

ügyességi versenyek, mozgásos tevékenységek, 

előadások az egészségmegőrzés, az egészséges 

táplálkozás témájában, új mozgásformák kipróbálását 

biztosító bemutató és gyakorlati tevékenységek, 

ételkostolók, alap egészségügyi szűrések: 

vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, 

testzsírszázalék meghatározása, stb…) 

Régióvezetéssel egyeztetve a meghívottak listájának 

összeállítása. Témafelelősök kijelölése. 
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Külső szakemberek, előadók beszerzése, helyszínek 

és dátumok egyeztetése, véglegesítése, program 

hirdetése (online, telefonos és személyes 

kapcsolattartás), szükséges eszközök beszerzése, 

esemény lebonyolítása, értékelés, szükséges 

adminisztráció 

Ütemezés: Évente egy alkalommal más-más helyszínen. 

Szervezési munkák az adott évi júliusi program előtti 

hónap. Lehetséges helyszínek: Dunaföldvár, Marcali, 

Pécs 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél:  Hagyományőrző főzőklub kialakítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Igényfelmérés, tematika kidolgozása, helyszín 

biztosítása, résztvevők toborzása, szükséges eszközök 

beszerzése, klubfoglalkozás beindítása, folyamatos 

működtetése, értékelés, szükséges adminisztráció 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, csoportvezetők, 

intézményvezetők, regionális modellprogramok 

koordinátorai 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2018. október - 2020 augusztus 31. Havi, kéthavi 

rendszerességgel 

Tevékenység leírása:  Az intergenerációs együttműködés keretében 

megvalósuló klubfoglalkozás célja, hogy a fiatal 

önkénteseink  hasznos és kellemes tevékenység 

közben találkozzanak az intézményi és / vagy nappali  

ellátásban részesülő idősebb generációval, akiktől 

hasznos, praktikus dolgokat tanulhatnak el mialatt ő 

maguk is közvetítenek tudástartalmakat az idősek 

felé. Így megvalósul az élethosszig tartó tanulás 

folyamata is, az idősek mentális állapota pozitív 

irányba változik, az ifjúsági önkéntesek pedig 

hasznosan és aktív töltik el önkéntes óráikat. 

A Görcsönyben működő, Máltai fenntartású 

Kastélypark Időskorúak Otthona igazgatóasszonyával 

egyeztetve a klubfoglalkozás helyszínének 

kialakítása, a bentlakók igényeinek feltérképezése, 

ezek alapján a klubfoglalkozás egy éves 

tematikájának kidolgozása, klubfoglalkozás 

időpontjainak ütemezése, szükséges eszközök, 
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anyagok beszerzése, önkéntesek toborzása a régióból 

(online, személyes, telefonos kapcsolatfelvétel). Első 

klubfoglalkozás ünnepélyes megtartása, folyamatos 

dokumentáció. 

Hálózatosodás: értékelés, jó gyakorlat leírása, 

tudásátadás a régió más időskorúakat ellátó 

intézményei számára. Újonnan alakuló klubok 

látogatása, közös alkalmak szervezése.  

Ütemezés: 2018. október hónaptól havi, kéthavi 

rendszerességgel, folyamatosan működő 

klubfoglalkozás 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Szent Márton Galéria – tematikus kiállítások 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

résztvevő iskolák, intézmények toborzása, tematikus 

fotó és rajzpályázat kiírása a régióvezetéssel 

egyeztetve, pályázati munkák elbírálása, nyertes 

művek kiállítása a galériában. Kiállításmegnyitó 

megszervezése, lebonyolítása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, Tamás Dalma 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2018. november 30., 2019. április 31., 2019. 

november 30., 2020. április 31. 

Tevékenység leírása: A Szent Márton Galériát (MMSz Dél-dunántúli régió 

székházában működik, Pécs, Janus Pannonius u. 6 

szám alatt) részben képzőművészeti pályázatok 

alapján, melynek szervezői és lebonyolítói az ifjúsági 

önkéntesek 

 

A régióban valamennyi általános és középiskola 

megszólítható az évente kiírásra kerülő 

képzőművészeti pályázattal // Online, telefonos, 

szükség esetén személyes kapcsolattartás. A pályázati 

téma minden évben más és más, de szorosan 

illeszkedik az adott egyházi év, a Máltai 

Szeretetszolgálat hitvallása és az önkéntesség, mint 

életforma témáihoz. A beérkező pályaművek közül a 

zsűri választja ki azokat, amelyeket kiállítunk a 

Galériában. Ennek berendezéséről, felügyeletéről 

önkéntesek gondoskodnak. Az ő toborzásuk és 
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beosztásuk az ifjúsági önkéntes koordinátor feladata. 

A kiállításokat minden alkalommal ünnepélyes 

keretek között nyitjuk meg, amelyekre híres, a 

régióból származó képzőművészeket is meghívunk.  

Folyamatos dokumentáció, adminisztráció.  

 

Ütemezés: 2018. szeptember  - 2020 augusztus 31.  

4 alkalom a projekt ideje alatt. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Játszóbusz által biztosított programok  

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

adott évben összegyűjteni a régió intézményeiben, 

modellprogramjaiban tervezett eseményeket, 

rendezvényeket, kapcsolódási pontok meghatározása, 

játszóbuszt koordináló szakmai vezetővel való 

időpont és helyszín egyeztetése, az adott rendezvényt 

megvalósító felelőssel való egyeztetés, szükséges 

adminisztráció. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, régiós intézmények vezetői, 

modellprogramok koordinátorai, rendezvények 

felelősei,  

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2018. szeptember 30., 2019. szeptember 30., 2020. 

augusztus 31.  

Tevékenység leírása: A Gyerekesély program nagyon hatékonyan működik 

a régióban, így az ő erős jelenlétüknek köszönhetően 

sok településre eljut a mobil játszóbusz. Ezzel a 

programelemmel azokat az intézményi és 

modellprogramok által szervezett közösségi 

rendezvényeket támogatnánk meg, amely kívül esik a  

Gyerekesély program hatáskörén. Fő célunk a 

Játszóbusz által biztosított programokkal az 

önkéntesek toborzása, illetve az önkénteseket is 

mozgósító közösségi rendezvények gazdagítása 

valamint az önkéntesség, mint attitűd terjesztése.  

Gyereknapok, családi napok, közösségi akciók 

(szemétszedés, virágosítás, közösségi terek 

rendbetétele) programját színesítheti a játszóbusz 

jelenléte. 

Minden évben három alkalommal szeretnénk ezt a 
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szolgáltatást a régióba hívni 

2018-ban: 1./ július hónap Marcali Jelenlét Ház – 

teleprehabilitációs program – nyárköszöntő 

rendezvény a telepen élő gyermekek és fiatalok 

számára. 2./ július – augusztus hónap a Mágocsi 

Jelenlét Ház ünnepélyes megnyitója 

3./ szeptember hónap Tamási Jelenlét Ház – 

teleprehabilitációs program- családi nap – közösségi 

részvétel a szegregált területen lakó családok 

számára. 

Az adott évi programterv alapján a regionális vezetés 

kiválasztja a 3 lehetséges rendezvényt, majd az 

ifjúsági önkéntes koordinátor időpontot és helyszínt 

egyeztet a projekt szakmai vezetésével a játszóbusz 

részvételéről az adott eseményen.  

Koordináció, szükséges adminisztráció elvégzése. 

Ütemezés: 2018. július  - 2020 augusztus 31.  

3 alkalom / év, a projekt ideje alatt összesen 9 

alkalom, tavaszi és nyári hónapok előnyben.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Regionális szépségnap 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Évente egy alkalommal regionális szépségnap 

megszervezése és megtartása, önkéntes 

mesteremberek toborzása, ifjúsági önkéntesek 

bevonása, adományok összegyűjtése, rendezvény 

népszerűsítése, szükséges eszközök beszerzése, 

rendezvény lebonyolítása, értékelés, adminisztráció 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, régiós intézmények vezetői, 

modellprogramok koordinátorai, 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2018. szeptember 30., 2019. szeptember 30., 2020. 

augusztus 31.  

Tevékenység leírása: Munkánk során sokszor tapasztaljuk, hogy a 

mélyszegénységben, szegregált településeken élők 

mindennapjaiból hiányzik az önmagukra figyelés. 

Nem jut már fodrászra, borbélyra pénz a mindennapi 

nélkülözés közepette. A szépségnap keretében 

fodrászokat, kozmetikusokat, borbélyokat kérünk fel, 

hogy önkéntes munkájukkal olyan szegény, nélkülöző 
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családokat támogassanak, akik ezt önerőből nem 

tudnák finanszírozni. Az ifjúsági önkéntesek ruha- és 

cipőgyűjtést szerveznek az iskolájukban, 

településükön, az összegyűlt adományból a 

szépségnap keretében a résztvevőket stylist öltözteti 

fel. Kozmetikus, manikűr, fodrász. Zártkörű 

Szépségnap, részvétel meghívásra, konkrét időpontra.  

Helyszín, időpont meghatározása a régióvezetéssel 

egyeztetve. Mesteremberek megkeresése, bevonása a 

programba, résztvevők meghívása a helyi jelenlét 

programok munkatársain keresztül, ezzel látjuk 

biztosítottnak azt, hogy a leginkább rászoruló 

családokhoz jusson el ez a kezdeményezés. Ifjúsági 

önkéntesek felkészítése az adománygyűjtésre, 

adományok szállításának megszervezése, szépségnap 

rendezvény lebonyolítása és dokumentálása. 

Értékelés, szükséges adminisztráció. 

Ütemezés: 2018. július  - 2020 augusztus 31. Szervezési 

feladatok: a  tervezett rendezvény előtti 1 hónap. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: TORTúra // Tisztán – Odafigyelve-Regionálisan Túra 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

3 megye – 3 túra, évi egy alkalom, ifjúsági 

önkéntesek és intézményi ellátottak részvételével.  

Időpont, túraútvonal megtervezése, résztvevők 

toborzása, túra lebonyolítása, dokumentáció 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, régiós intézmények vezetői, 

modellprogramok koordinátorai, 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2018. szeptember 30., 2019. szeptember 30., 2020. 

augusztus 31.  

Tevékenység leírása: Ennek a tervezett tevékenységnek több célja is van: 

közösségépítés az ifjúsági önkéntesek körében, az 

önkéntesek és a régiós intézmények ellátottjai között, 

valamint egy közös összefogás megvalósítása egy jó 

ügy érdekében: évente egyszer egy közös túra 

megszervezése, amelynek keretében egy – egy 

kiválasztott turista útvonalat végig járva megtisztítjuk 

azt az ott hagyott szeméttől. Fontos látásmód formáló 

eszköz, hogy az intézményi ellátásban részesülő 
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klienseink is megtapasztalják, tehetnek ők is jót 

valakivel, valamivel, nem pusztán passzív 

„elszenvedői” a segítségnek. Mindehhez ifjúsági 

önkéntesek segítik őket hozzá, akik szintén aktívan 

részt vesznek a tevékenységben. 

Túraútvonal és időpont kijelölése (3 túra / év / régió, 

3 különböző helyszín), egyeztetés a hatóságokkal. 

Résztvevő intézmények és a hozzájuk kapcsolódó 

önkéntesek értesítése, meghívása, tájékoztatása. 

Szükséges eszközök beszerzése, túra lebonyolítása, 

dokumentáció, és a szükséges adminisztráció 

elkészítése.  

Hálózatosodás: kapcsolódás az országos ismertségű 

Te Szedd! mozgalomhoz.  

Ütemezés: 2018. augusztus  - 2020 augusztus 31. Szervezési 

feladatok: a  tervezett túra előtti 1 hónap. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Adventi Készülődés - A régió Karácsony előtti adománygyűjtő programjaiba való 

bekapcsolódás 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Az Adventi készülődésben szerepet vállaló csoportok, 

intézmények, projektek feltérképezése, lehetőségek 

feltérképezése (Adventi vásárok, Adni Öröm, stb), 

önkéntesek delegálása az adott programelemre. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, csoportvezetők, régiós intézmények vezetői, 

modellprogramok koordinátorai,mentorok 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k)  2018. december 24., 2019. december 24. 

Tevékenység leírása: A régióban számos helyen nagyon élénk, aktív 

adománygyűjtő (és adományosztó) tevékenység 

zajlik, részt veszünk az Adni Öröm! akcióban, és 

valamennyi nagyobb település Adventi Vásárában 

megjelenünk, ahol adományért cserében egy – egy 

apró, általában az intézményeinkben ellátott 

klienseink által kézzel készített aprósággal 

kedveskedünk. A dísztárgyak készítésében, majd az 

Adventi Vásárok standjainál, illetve a Spar üzletekben 

nagy segítség az ifjúsági önkéntesek jelenléte.  

Jelentkezések összeírása, beosztása, tevékenység 

értékelése, dokumentáció.  
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Ütemezés: 2018. neovember – december hónap, 2019. november 

– december hónap.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Máltai Lelki Élet 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

A régió lelki életét biztosító tevékenységekbe ifjúsági 

önkéntesek részvételének biztosítása (máltai misék, 

keresztelők, lelki napok) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

Szép Attila, a régió lelki vezetője,  ifjúsági önkéntes 

koordinátor, projekt szakmai vezetése, 

csoportvezetők, régiós intézmények vezetői, 

modellprogramok koordinátorai, mentorok 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k)  2018. szeptember 1-től folyamatosan 

Tevékenység leírása: A régióban folyó lelki élet fontos a közösségbe 

tartozás, összetartozás megteremtéséhez, és 

mindinkább az, hogy mindezt Isten színe előtt, az ő 

dicsőségében tehetjük. Fontos nekünk, hogy az 

ifjúsági önkénteseink ne csak a cselekvő szeretet 

örömében osztozzanak velünk, hanem csendesebb, 

befelé és az Isten felé forduló percekben is együtt 

lehessünk. Máltai miséinken teljesítenek szolgálatot, 

részt vesznek az immár hagyományosság vált, 

évenként megrendezésre kerülő keresztelő 

ünnepségen, amikor a régió valamelyik Jelenlét 

Programjának keretein belül egy – egy szegregátum 

eddig nem megkeresztelt gyermekei/fiatal felnőttje 

kapják meg a keresztség szentségét. 

Ütemezés: 2018. szeptember 1- folyamatosan, máltai misék 1 

alkalom / hónap, keresztelő ünnepségek 1 alkalom /év 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Máltai Baráti Kör – önkéntesek bevonása a rendezvény szervezésébe, 

lebonyolításába 
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Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

önkéntesek bevonása a tervezési, lebonyolítási 

folyamatokba, rendezvények megszervezése, 

lebonyolítása, értékelés, dokumentáció 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, csoportvezetők, régiós intézmények vezetői, 

modellprogramok koordinátorai, mentorok 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2020. augusztus 31. 

Tevékenység leírása:  A Máltai Baráti Kör azért alakult meg Pécsett, hogy 

bemutathassa a szerteágazó máltai munkát az 

érdeklődőknek, a nagyközönségnek.  

Terveink szerinte havonta egy délután találkozunk, 

amikor ismeretterjesztő és úti- beszámolókat, 

művészettörténeti és építészeti témájú előadásokat, 

szakmai és kerekasztal beszélgetéseket rendezünk a 

Dél-dunántúli Regionális Központ nagytermében. 

Ebbe a tevékenységbe szeretnénk az ifjúsági 

önkénteseket is bevonni, a rendezvény megtervezése, 

megszervezése, lebonyolítása a legfontosabb feladat. 

Önkéntesek tájékoztatása, toborzása, értékelés, 

dokumentáció.  

Ütemezés:  2018. június 1-től folyamatosan  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: Helyi, településközi, megyei, regionális rendezvények, táborok, egyéb ifjúsági, 

közösségnevelést elősegítő programok (szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztő 

programok, kulturális programok), szervezése, toborzási, megtartási, értékteremtési céllal a 

célcsoport számára 

Részcél: Két órát az életedből! – gyerekfoglalkozások 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Folyamatos önkéntes jelenlét biztosítása a régióban 

működő modellprogramok gyerekekre fókuszáló 

programelemeiben. Igényfelmérés, helyi önkéntesek  

megszólítása, teleplátogatás, gyerekfoglalkozások 

lebonyolítása, dokumentáció elkésztése.  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, modellprogramok koordinátorai, 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) Igényfelmérés a modellprogramok körében: 2018- 

október 31.  

Ifjúsági Közösségi Szolgálatosok jelentkezésének 

összegyűjtése: 2018. november 30., 2019 november 

30.,  
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Tevékenység leírása: Ennek a tevékenységnek a célja kettős, egyrészről az 

önkéntesek bevonása egy igazán hasznos 

tevékenységbe, amelyben jól is érzi magát, hiszen a 

gyerekekkel közösen szervezett programok során azt 

teheti, amire nagy szükség van és amihez leginkább 

ért (korrepetálás matekból, színdarab összeállítása, 

megtanít sakkozni valakit, ping-pong, stb) másrészről 

a szegregált környezetben élő, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek mintaként néznek a hozzájuk 

érkező külső segítőkre, így indirekt tanulási folyamat 

is megvalósul. A középiskolába, egyetemre járó 

önkéntesek követni való mintaként szolgálnak egy 

másfajta életvezetés, élettervezés terén. A 

modellprogramok koordinátoraival való egyeztetések, 

igényfelmérések után (ez a Dél-dunántúli régióban 9 

db modellprogramot/projektet jelent: Pécs, Hirics, 

Kadarkút, Tamási, Kaposvár, Mágocs, Marcali, 

Gyulaj, Dunaföldvár) önkéntesek bevonása a 

munkafolyamatba. Helyi mentorok kiválasztása az 

önkéntesek mellé, akik koordinálják, segítik az 

önkéntesek munkáját. Folyamatos értékelés, 

visszajelzés. Szükséges dokumentáció.  

Két típusú önkéntes részvételre van lehetőség: 

állandó, heti szintű jelenlét a gyerekfoglalkozásokon, 

illetve team szintű projektmunka során az előkészített 

tevékenység magvalósítása a telepen // akciószerű 

részvétel.  

A régió valamennyi középiskolájából toborozhatunk 

erre a tevékenységre önkénteseket, akik eleinte az 

Ifjúsági Közösségi Szolgálat, majd – célunk szerint – 

a későbbiekben mint önkéntes segítő bekapcsolódik a 

telepek / projektek életébe.  

Ütemezés: 2018. szeptember 1-  2020. augusztus 31. között 

folyamatosan 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Kapcsolatépítés civil szervezetekkel 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Kapcsolatfelvétel a régióban működő civil 

szervezetek képviselőivel (email, telefon, személyes 

találkozó). Személyes megbeszélés keretében 

tájékozódás a tevékenységeikről, igényfelmérés, 

kapcsolódási pontok meghatározása, folyamatos, 

kölcsönös tájékoztatás, együttműködési 

megállapodások előkészítése és aláírása, szakmai 

platform, szakmai műhelyek kialakítása,   
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működtetése valamennyi partner részvételével. 

Folyamatos hálózatépítés: új partnerek bevonása. 

Kölcsönös önkéntes delegálás egymás programjaira, 

értékelés, visszajelzés, folyamatos dokumentáció. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina, 

Határidő(k) 2018. október 1-től folyamatosan. Lehetőség szerint 

évi 4 alkalommal szakmai műhelyek megtartása 

Tevékenység leírása: Civil szervezetek feltérképezése a régióban, meglévő 

együttműködések (csoportokkal, intézményekkel, 

modellprogramokkal) feltérképezése, 

kapcsolatfelvétel, igényfelmérés: telefon, email, 

személyes találkozó. Önkéntest fogadna, vagy 

delegálna, mely tevékenységéhez vár önkénteseket // 

folyamatos, akciószerű, milyen korú önkéntesekkel 

dolgozna? Pécs-Kaposvár – Szekszárd központtal egy 

negyedévente ülésező szakmai műhely létrehozása és 

működtetése, amely keretében valamennyi 

együttműködő civil szervezet delegál képviselőt. A 

szakmai műhelyek lehetőséget biztosítanak az 

eredmények, ötletek, nehézségek személyes 

átbeszélésére, valamint folyamatos 

információközvetítésre. Elektronikus hírlevelek, 

telefonos kapcsolattartás az együttműködő civil 

szervezetekkel. Mindenki közös érdeke: folyamatosan 

bővítendő együttműködői lista.  

Első körben összehívásra kerülő civil partnereink: 

Baranya Megyei Önkéntes Centrum, Civil 

Információs Centrum, Nevelők Háza Egyesület, 

MellearN Egyesület, Aktív Időskorért Alapítvány, Y 

Közösségi Ház, Alapítvány Alsómocsoládért, 

Kulturális Labor Szociális Szövetkezet, Alternatíva 

Egyesület, Vakok és Gyengénlátók Baranya megyei 

Egyesülete, Napkerék Egyesület, Kadarkúti Szkander 

Klub 

Ütemezés: 2018. október 1-  2020. augusztus 31. között 

folyamatosan, negyedévente műhelyek megtartása.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Elsősegélynyújtó versenyek szervezése 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

3 partneriskola tájékoztatása, versenyfelhívás (online, 

telefonos) az elsősegélynyújtó képzésen résztvevő 
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diákok számára,  verseny időpontjának, helyszínének 

véglegesítése, jelentkezések kezelése, 

elsősegélynyújtó képzés koordinátorával való 

kapcsolatfelvétel, verseny tematikájának kidolgozása, 

verseny lebonyolítása, értékelés, nyertes résztvevők 

delegálása az országos versenyre, dokumentáció. 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. június 1– 2020. június 30.-ig 3 alkalommal 

Tevékenység leírása: Mindhárom partner iskola elsősegélynyújtó képzésén 

résztvevő 30 fő diák részére egy helyi verseny 

kihirdetése, megszervezése és lebonyolítása. (Kérdés: 

más iskolából, „külsős” diákok meghívhatók-e, mert 

jó lenne a közösségépítés, hálózatosodás miatt más 

iskolák számára is nyitottá tenni, ahol mondjuk van 

elsősegély szakkör, stb…) 

Partneriskolák kapcsolattartóval való egyeztetés 

alapján időpont, helyszínválasztás, verseny 

kihirdetése, népszerűsítése (plakát, online), 

jelentkezések gyűjtése, verseny lebonyolítása, 

értékelés, dokumentáció. 

Nyertes csapat delegálása az országos versenyre.  

Ütemezés:  2018. június 1– 2020. június 30.-ig 3 alkalommal, 

szervezési feladatok: az országos szervezésű 

versenyek előtti 3 hónap, verseny lebonyolítása az 

országos verseny előtti 30 nap.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Sportprogramok biztosítása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sportegyesület 

tevékenységének népszerűsítése a modellprogramok 

helyszínein. SE válogatott csapata kihívja egy baráti 

mérkőzésre az adott telep „focicsapatát” 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, Kiss Dávid, MMSz SE kapcsolattartója, 

regionális modellprogramok szakmai vezetője,  

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. október 1– 2020. augusztus 31.-ig 8 

alkalommal 

Tevékenység leírása: A monori cigánytelepen folyó Jelenlétből kiinduló 
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Sportegyesület egy lelkes, fiatalokból álló, sikereket 

elért csapatát felkérjük, hogy látogassák végig a Dél-

dunántúli régióban működő teleprehabilitációs 

programok helyszíneit, és hívják ki a helyieket egy 

barátságos mérkőzésre. Ennek keretében saját 

élményt szereznek a helyiek a csapatjáték // futball 

örömeiről közösségfejlesztő hatásáról, illetve 

felmérve az igényéket és lehetőségeket, szóba 

kerülhet egy, a Sportegyesülethez tartozó csapat 

létrehozása is.  

Időpont egyeztetés a SE képviselőjével, helyiek 

felkészítése a baráti mérkőzésre, időpont, helyszín 

véglegesítése, mérkőzés// találkozó lebonyolítása, 

értékelés, dokumentáció.  

Ütemezés:   2018. október 1– 2020. augusztus 31.-ig 8 

alkalommal, előnyben tavaszi, nyári hónapok.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Művészeti programok biztosítása// Szimfónia Program 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Szimfónia Program népszerűsítése a régióban a 

modellprogramok helyszínein. A Szimfónia Program 

regionális koordinátorával egyeztetve, egy 10 fős 

zenekar látogatásának megszervezése valamennyi 

teleprehabilitációval érintett településre, koncert 

megszervezése önkéntesek bevonásával, lehetőség és 

igény  szerint önkéntesek vezetésével önálló mini 

szimfónia programok beindítása a telepeken.  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, regionális modellprogramok szakmai 

vezetője, szimfónia program regionális koordinátora 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. október 1– 2020. augusztus 31.-ig 4 

alkalommal 

Tevékenység leírása: Bármely művészeti forma alkalmas az 

önmegvalósítás és az önkifejezés fejlesztésére egy 

olyan ingerszegény közegben is, amely erősen az 

orális kultúrára épít, illetve ahol a mindennapokért 

folytatott küzdelemben eltűnik az önmegvalósítás 

fontossága. A telepeken, mélyszegénységben élő 

gyermekek nagy részének alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező szüleik vannak, akik nem 

tudják őket hatékonyan segíteni az iskolai 

előmenetelük során. Így záródik be a kör és 
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termelődik újra és újra egy aluliskolázott, írni – 

olvasni sem tudó réteg. Őket más úton, más 

módszerekkel lehet csak felszabadítani arra, hogy 

merjék vállalni saját értékeiket, személyiségüket. Erre 

jó a zene és a képzőművészet. A tervezett 

tevékenység nagyon egyszerű: egy már működő 

Szimfónia programban résztvevő csapat 

mobilizációjával elérni, hogy több telepen 

megjelenhessen ez a zenei törekvés. 

Koncertek időpontjainak egyeztetése, helyszín 

biztosítása a telepeken // lehet szabadtéri rendezvény 

is// helyi önkéntesek bevonása a szervezési, 

lebonyolítási feladatokba, illetve a későbbiekben a 

Szimfónia program megvalósításába is. Koncert 

megvalósítása, értékelés, dokumentáció. Helyszínek a 

régióban: Marcali, Tamási, Mágocs, Hirics  

Ütemezés:   2018. október 1– 2020. augusztus 31.-ig 4 

alkalommal, előnyben tavaszi, nyári hónapok.  

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

2. pillér Programok, rendezvények  

Cél, feladat: A közösségek együttműködését, hálózatosodását elősegítő programok, 

rendezvények szervezése 

Részcél: Művészeti programok biztosítása// Mural Painting 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Önkéntes csoport toborzása a falfestés 

lebonyolításához, 3 helyszínen közösségi falfestmény 

megtervezése és megalkotása a helyi intézményi 

gondozottak, és a telepen élő fiatalok bevonásával.  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, regionális modellprogramok szakmai 

vezetője, mural painting közösségfejlesztésben jártas 

szakember // Fehér Angéla 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2 db falfestmény elkészülése: 2019. augusztus 31. 

Harmadik falfestmény elkészülése:  2020. augusztus 

31.-ig 

Tevékenység leírása:  A mural painting (közösségi falfestés) egy komplex 

közösségfejlesztő módszer, egy csoport vagy 

közösség teljes részvételén alapuló nagyképfestő 

folyamat. Az alkotás során az egyéni képességeket 

tiszteletben tartva, azokat folyamatos visszajelzéssel 

megerősítve sajátíthatják el a résztvevők a 

lényegkiemelő, szimbolikus képi nyelvet, mellyel 

nemcsak manuális önkifejezési készségük, hanem 

képzeletük, vizuális belső látásuk is fejlődik. A rajzok 

és festmények különböző fajta papírokra, 

lepedővászonra készülnek, majd a csapatépítéssel, 

nem-formális elemekkel történő témafeldolgozás és a 
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festési technika elsajátításának folyamatát egy 

hatalmas falfestmény mint nyilvános közösségi 

műalkotás elkészítése zárja. Az alkotás résztvevő- és 

folyamatközpontú, tehát a közösségfejlesztő folyamat 

szempontjából a festmény elkészítése nem cél, hanem 

a közösség és az egyének megerősítésének eszköze. 

Helyszínek a régióban: Marcali, Görcsöny, Kaposvár. 

Helyi önkéntesek toborzása az akcióra, résztvevő 

intézmények, modellprogram koordinátorával való 

egyeztetés, résztvevők toborzása. Falfestmény 

tervének elkészítése, falfestmény elkészítése, 

értékelés, dokumentáció.  

Ütemezés:   2018. október 1– 2020. augusztus 31.-ig 3 

alkalommal, előnyben tavaszi, nyári hónapok. A 

tervező folyamat az önkéntesekkel és a résztvevőkkel 

a falfestmény elkészítése előtti hónapban heti egy 

alkalommal, alkalmanként 2-3 órában történik. A 

falfestmény – mérettől függően – 2-4 nap alatt 

elkészíthető.  

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Régió feltérképezése 

Részcél: Fogadó helyek feltárása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Regionális vezetőséggel egyeztetve a régiós 

intézményrendszer, csoportok és modellprogramok 

összegyűjtése, kontakt személyek megnevezése 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, regionális modellprogramok szakmai 

vezetője, regionális intézményvezetők, 

csoportvezetők 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. szeptember 30. 

Tevékenység leírása: Régióvezetéssel egyeztetve, 2017. évi szakmai 

beszámolókat is felhasználva valamennyi regionális 

intézmény összegyűjtése, valamennyi régiós csoport 

feltérképezése, és a modellprogramok, folyamatban 

lévő régiós projektek összegyűjtése, kontakt 

személyek kijelölése, megnevezése. Teljes, naprakész 

partnerlista összeállítása. 

Ütemezés:  2018. június 1- 2018. szeptember 30-ig történjen meg 

a feltérképezés, a teljes kontaktlista összeállítása 
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Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Régió feltérképezése 

Részcél: Fogadó helyek -igényfelmérés 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Regionális vezetőséggel egyeztetve valamennyi 

csoport, intézmény és modellprogram személyes 

felkeresése, tapasztalatszerzés, személyes beszélgetés 

a helyileg illetékes vezetővel, koordinátorral az 

önkéntesek bevonásának valódi lehetőségeiről.  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, regionális modellprogramok szakmai 

vezetője, regionális intézményvezetők, 

csoportvezetők 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2018. december 31. 

Tevékenység leírása: Régióvezetéssel egyeztetve valamennyi intézmény és 

csoport, illetve modellprogram felkeresése, személyes 

interjú az adott, illetékes vezetővel: aktuális és 

tervezett lehetőségek az önkéntesek fogadására, 

törekvések, megvalósult próbálkozások, valódi célok. 

A személyes kapcsolatfelvételt és megbeszélést 

tartjuk a leghatékonyabb módszernek a szükséges 

igényfelmérés lebonyolításához. A kérdőív, telefonos 

megkeresés nem ad lehetőséget arra, hogy az aktuális, 

helyi adottságokat is megismerve naprakész ötleteket 

is nyújtsunk az intézményeknek, csoportoknak.  

Ütemezés:  2018.október 1- 2018. december 31-ig  személyes 

látogatások, interjúk lebonyolítása valamennyi 

intézményben, csoportnál, modellprogramnál. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Fogadóhelyek felkészítése 

Részcél: Önkéntes szakmai műhely létrehozása 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Csoportok, intézmények, modellprogramok : egy - 

egy mentor kiválasztása, felkérése, meghívása a 

szakmai műhely alakuló ülésére, szakmai műhely 

lebonyolítása,  

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, regionális modellprogramok szakmai 

vezetője, regionális intézményvezetők, 

csoportvezetők 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 
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Határidő(k) 2019. február 28. 

Tevékenység leírása: Régióvezetéssel egyeztetve valamennyi fogadó hely 

az önkénteseket segítő mentort választ magának, aki 

képviseli az adott intézményt/csoportot/projektet az 

önkéntes szakmai műhelyen. A szakmai műhely 

feladata az önkéntes fogadás egységes protokolljának, 

módszertanának, adminisztrációjának kidolgozása, 

majd folyamatos tapasztalatcsere, értékelés, 

disszemináció.  

Ütemezés:  2019. január  1- 2019. február 28-ig történjen meg 

valamennyi fogadóhelyen a mentor kiválasztása, 

felkérése, valamint történjen meg a szakmai műhely 

alakuló ülése. 2019. március 1-től az önkéntes 

szakmai műhely 4-5 havonta ülésezik. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Fogadóhelyek felkészítése 

Részcél: Önkéntes szakmai műhely működtetése 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Önkéntes szakmai műhely összehívása 4-5 havonta, 

napirendi pontok meghatározása, műhely 

lebonyolítása, értékelés, dokumentáció 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, mentorok 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020. augusztus 31. 

Tevékenység leírása: Az önkéntes szakmai műhelyen a kijelölt mentorok 

képviselik az adott intézményt/csoportot/projektet. A 

műhely célja, hogy a régióban egységesen működjön 

az önkéntes fogadó rendszer, legyen átlátható és 

naprakész  az adatbázis, az adminisztrációs rendszer, 

illetve fontos a folyamatos tapasztalatcser, hogy mely 

településen hogyan, milyen módon tudnak az 

önkéntesek szolgálatot teljesíteni. Fontos, hogy lássák 

a mentorok, milyen lehetőségeik vannak az 

önkéntesek fogadására, tanuljanak egymás 

tevékenységeiből,  így reményeink szerint olyan 

csoportok, intézmények is fogadnak önkénteseket, 

ahol ez eddig nem volt jógyakorlat. Minden 

alkalommal más – más településen ül össze az 

önkéntes szakmai műhely, így lehetőség van ezeken 

az alkalmakon személyesen is tapasztalatot szerezni 

egy másik intézmény, csoport életéből. A szakmai 

műhely végén kijelölésre kerül a következő helyszín 

és időpont.  
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Ütemezés:  2019 március 1 - 2020. augusztus 31-ig minimum 3 

alkalommal kerül megszervezésre az önkéntes 

szakmai műhely 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Régiók közti hálózatosodás elősegítése 

Részcél: Meglévő kapcsolatok feltérképezése 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

interjú, kapcsolati hálók felvázolása, régiók  közötti 

kapcsolatfelvétel, lehetséges kapcsolódási pontok 

feltérképezése, kapcsolatok ápolása 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, regionális modellprogramok szakmai 

vezetője, regionális intézményvezetők, 

csoportvezetők 

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020. augusztus 31. 

Tevékenység leírása: Valamennyi intézménnyel, csoporttal, 

modellprogrammal felvett interjúnak ki kell térnie a 

már meglévő, működő kapcsolatokra is, amely 

számos esetben nem kötődik régióhatárokhoz (pl: 

Marcali – Keszthely, Dunaföldvár – Solt, stb), hanem 

a földrajzi közelség, vagy más kapcsolódási pontok, 

személyes indíttatások miatt alakultak ki. Ezen 

információk alapján felvázolható egy régiók közötti 

kapcsolati háló. A meglévő kapcsolatokat tovább kell 

ápolni, építeni, illetve fel kell vázolni azt is, hogy hol 

lenne szükség – pontosan a földrajzi közelség, vagy a 

módszertani/intézményi hasonlóság alapján új 

kapcsolatokat kiépíteni. A régióvezetéssel egyeztetve 

elkezdődik az új kapcsolatok építése egy – egy 

intézmény/csoport, modellprogram között 

(tanulmányutak, műhelyek, közös rendezvények 

szervezése)  

Ütemezés: 2018.október 1- 2018. december 31-ig  személyes 

látogatások, interjúk lebonyolítása valamennyi 

intézményben, csoportnál, modellprogramnál. 

 

Ifjúsági Kisközösségek Együttműködésének támogatása projekt 

2018-2020 

3. pillér Hálózatosodás 

Cél, feladat: Bekapcsolódás az országos szervezésű programokba 

Részcél: Kommunikációs hálózat hatékony működtetése 

Konkrét tevékenység, lépések 

a cél eléréséhez: 

Folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció a 

regionális fogadóhelyek (csoportok, intézmények, 
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modellprogramok), a régióban tevékenykedő 

önkéntesek, valamint az MMsz Országos Központtal, 

hogy a DDR valamennyi önkéntese, dolgozója, 

intézményi ellátottja hatékonyabban tudjon részt 

venni az országos szervezésű programokban (pl: 

Országos Mozgássérült Tábor, zarándokutak, Szent 

Jobb Körmenet, Lakitelek) 

Végrehajtásban/egyeztetésben 

résztvevő Máltán belüli 

egységek/kontaktszemélyek: 

regionális vezetőség: Csonka Pál, Jónás Gergely, 

ifjúsági önkéntes koordinátor, projekt szakmai 

vezetése, helyi mentorok, MMSz OK kommunikáció,  

Végrehajtásért felelős 

személy(ek) 

 Fehér Angéla, Hajdú Krisztina 

Határidő(k) 2020. augusztus 31. 

Tevékenység leírása: Telefonos, személyes, online kapcsolattartás a 

csoportokkal, intézményekkel és az Országos 

Központtal. 

Elősegíteni, hogy a vidéki kisebb csoportok is jobban 

bekapcsolódjanak a MMSz életébe.  

Hírlevelek, igényfelmérések, facebook felület.  

Ütemezés: 2020. augusztus 31-ig folyamatosan  

 

 

 


