REFIKSZ
Iskolai Közösségi Szolgálat a
Kecskeméti Református
Gimnáziumban
Tudnivalók a közösségi szolgálatról
Magyarországon az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele, hogy igazolnod kell ötven
óra közösségi szolgálat elvégzését, vagyis 9. osztálytól kezdve legkésőbb az érettségid
megkezdéséig 50 órát (5 órás felkészítés, minimum 40 óra tevékenység, 5 óra közös
feldolgozás) kell dolgoznod egy vagy több nonprofit szervezetnél, ahol másokért vagy a helyi
közösségért teszel, de nem kapsz érte fizetést. Az 50 órát érdemes még a 9–11.
évfolyamban ledolgozni, hogy az érettségi évében már ne kelljen ezzel foglalkoznod.

Mi a célja?
Lehetőség arra, hogy megismerhess különböző embereket, társadalmi csoportokat,
tapasztalatot szerezz egy igazi munkahelyen. Ha másokkal dolgozol együtt, akkor tanulhatsz
a csapatmunkáról, az együttműködésről, javulhat a kommunikációs készséged. Többféle
feladatban kipróbálhatod magad, akár több szervezetnél is, vállalhatsz kreatívabb munkákat,
fejlesztheted a problémamegoldó képességed, és akár nagyobb felelősséggel járó
munkákban is részt vehetsz. Ezek a tapasztalatok abban is segíthetnek, hogy jobban
megismerd magad, és magabiztosabb legyél. Az iskolai közösségi szolgálat segíthet a
pályaválasztásodban is.

Fontos, hogy tudd, hogy az iskolai közösségi szolgálat:
Nem munkavégzés, mert jogilag nem vonatkozik rá a munkatörvénykönyv, sem az önkéntes
munkáról szóló törvény.
Nem diákmunka, mert fizetés nem járhat a tevékenységért.
Nem önkéntes munka, mert minden nappali érettségi képzés érettségi előfeltétele, és nem
vonatkoznak rá az önkéntesség szabályai.
Nem közmunka, mert diákokat érint, és nem a tartósan állást kereső felnőtteket.
Nem szakmai gyakorlat, mert a munka elvégzése szakértelmet nem igényelhet.
Nem számít közösségi szolgálatnak a családon belüli segítés.

Milyen szabályokat kell figyelembe venned?
-

-

Közösségi szolgálat bárhol végezhető a lakhelyed vagy az iskolád székhelyének 30
km-es környezetén belül, ahol másokért dolgozol, és nem kapsz érte anyagi
ellenszolgáltatást.
A Jelentkezési lap kitöltésével, a választott tevékenységek megjelölésével kell
közösségi szolgálatra jelentkezned az iskoládban, amelyhez a szülő jóváhagyó
aláírása is kell.

-

-

-

Az iskoládban az iskolai közösségi szolgálatra kijelölt tanár segít megfelelő helyet
találni. Te is kereshetsz magadnak olyan szervezetet, ahol ledolgozhatod a közösségi
szolgálatot, ekkor a kijelölt tanárral tudod megbeszélni, hogy miket kell elintézni,
mielőtt
megkezded
a
munkát,
pl.
hogy
az
iskola együttműködési
megállapodást kössön a fogadó szervezettel, ha szükséges.
Naplót kell vezetni a munkádról. Figyelj arra, hogy minden ledolgozott óra után beírják
a közösségi szolgálati naplódba, hogy mennyit dolgoztál, így könnyen követheted,
hogy hol tartasz.
Tanítási napon minimum 1 órát, maximum 3 órát dolgozhatsz, nem tanítási napon
minimum 1, maximum 5 órát számolhatsz el. Az utazás nem számít bele az órákba.
Ha még nem múltál el 18, akkor este 8 és reggel 6 között nem végezhetsz iskolai
közösségi szolgálatot.
Tilos pénzadományokat gyűjtened közösségi szolgálat címén. Természetbeni
adomány (pl. ruha, játék, könyv) csak akkor gyűjthető, ha a rászorulónak közvetlenül
adod át az adományt.

Mit gondolj végig, amikor kiválasztod, hogy mit szeretnél
csinálni?
-

-

-

-

Mi a célod? Szeretnél valami újat tanulni, kipróbálni? A már meglévő tudásodat
szeretnéd hasznosítani? Fontos, hogy lehetőleg olyan helyet válassz, amelyik
megfelel az elvárásaidnak, az érdeklődésednek.
Van valami téma, ügy, amely nagyon közel áll hozzád? Ha igen, akkor keress az
adott témával foglalkozó szervezeteket, ahol a munkáddal tehetsz valamit a neked
fontos ügyekért.
Mennyi szabadidőd van? Mikor tudsz dolgozni? Gondold végig, hogy neked mennyi
fér bele egy-egy napodba, hetedbe vagy egyes időszakokba, ezeket fontos látni,
mielőtt elvállalsz egy munkát.
Kérdezz bátran! Ha valamiben nem vagy biztos, nem kaptál elég információt, akkor
nyugodtan tedd fel a kérdéseidet a tanáraidnak vagy a fogadó szervezetnek.
Használd ki! Ez egy lehetőség, hogy gyakorlatiasabb keretek között tanulj, és
tapasztalatokat szerezz.

Mit érdemes végiggondolni, miután egy szervezetnél befejezted a
munkát?
A munkavégzés kiértékelésének célja, hogy legyen lehetőséged feldolgozni a szolgálattal
kapcsolatos élményeidet, érzéseidet, gondolataidat. Az élmények és eredmények
megosztása, megbeszélése, a visszajelzés, az önértékelés segít megérteni az iskolai
közösségi szolgálat jelentőségét, célját.
Érdemes a fogadó szervezettel is lezárni és értékelni a közös munkát. Jelezz vissza, hogy
hogy érezted magad, milyen volt náluk dolgozni, mert így tudnak a szervezetek is tanulni,
fejlődni. Az iskoládban átbeszélheted az élményeket a tanároddal, a diáktársaiddal. Oszd
meg a tapasztalataidat, így segíthetsz másoknak is megfelelő helyet találni.
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