Visszajelzések a közösségi szolgálatról:

-

Önállóbbá váltam, megtanultam odafigyelni másokra, megtanultam becsülni és tisztelni
mindazt, amim van.

-

Megéreztem annak a felelősségét, hogy kis időre példaképpé váltam a gyerekek számára…
Ez az élmény döntő volt a továbbtanulásom szempontjából…

-

egy jó közösség tagja lehettem

-

időseknek segítettem bevásárolni, füvet nyírni, takarítani, ebédet vittem nekik, közben sokat
beszélgettünk

-

legemlékezetesebb az iskolában rendezett sportnap volt ahol mozgássérültek is részt vettek
- feltűnt, hogy igazán boldogok és nemcsak elfogadják a helyzetüket

-

igazán hálásak voltak a segítségünkért

-

szerintem fontos olyan helyen dolgozni, ahol emberekkel lehet foglalkozni

-

jó, hogy valós élethelyzetben próbálhattam ki magam és megtapasztalhattam, hogy
mennyire nehéz a felnőttek élete

-

számomra a fogyatékkal élő emberekkel és a rászoruló gyermekekkel volt a legkedvesebb
„dolgozni”

-

megtanultam csapatban dolgozni

-

mindenkit jobbá tesz az 50 óra

-

megtapasztaltam, milyen az, amikor az embernek kötött munkaideje van, a fogyatékosokkal
töltött idő életem eddigi legtartalmasabb ideje volt, így a szolgálattól függetlenül is
visszajártam hozzájuk

-

érdekes beszélgetések részese lehettem

-

megtanultam, hogy a legreménytelenebb helyzetben is lehet pozitívan szemlélni az életet

-

az 50 óra ledolgozása után elkezdtem rendes fizetésért ott dolgozni, így megismertem a
felnőtt világ szabályait

-

sérült fiataloknak segítettünk egy táborban beilleszkedni a hétköznapi életbe

-

a gyerekek között eleinte rettegtem, nehogy esetleg valakinek valami baja essen, de lassan
rájöttem, hogy mikor mit kell tennem, és egyre jobban szívemhez nőttek a gyerekek

-

olyan emberekkel kezdtem el beszélgetni, akikről korábban rossz véleménnyel voltam

-

ó érzés volt, hogy mind egy célért dolgoztunk

-

ma már saját elhatározásból önkénteskedem

-

a könyvtárban sok olyan könyvet ismertem meg, amiről még nem is hallottam

-

a hajléktalan szállón egészen életre nevelő volt hallani néhány ember történetét arról, hogy
hogyan jutottak ide

-

így minden diák kimozdulhat a maga szűk kis világából és új ingerek érhetik

-

név szerint megismertem az állatokat, számon tartottam őket és ők is engem, ma is tartom a
kapcsolatot az állatkerti dolgozókkal

-

Kihívás volt a külföldi turistákat útbaigazítani…

-

Jó érzés, hogy tudtuk nélkül segíthettem az embereknek…

-

Érdekes volt belelátni a fesztiválszervezés háttérmunkálataiba…

-

Ebédet osztottunk rászoruló embereknek, ami először kellemetlen volt, aztán rájöttem,
milyen kedvesek és hálásak…

-

Bemehettem az oroszlánok ketrecébe… Zoo csemegét csomagoltunk és locsoltuk az állatok
kifutóját…

-

Beszélgettem két beteg fiatal lánnyal a kórházban…

-

Újraélesztést tanultunk a katasztrófavédelemnél és összebarátkoztunk a tűzoltókkal…

-

Füvet nyírtam a KTE pályán…

-

Idősotthonban szolgáltam az istentiszteleteken, ahol a dédmamám nagyon büszke volt
rám…

-

Játékvezetést tanultam és a kortársaimmal foglalkozhattam…

-

Gyülekezeti táborokban a csoportvezetők keze alá dolgoztam…

-

Egy néni hihetetlen élményekről mesélt, később megtudtam, hogy semmi sem igaz belőle,
így találkoztam a demenciával…

-

Először teljesen értelmetlennek találtam, miért végezzek el olyasmit, ami nem az én dolgom,
aztán sokkal több órát teljesítettem, nem is számoltam már…

-

Szerintem a legszebb szolgálat az éneklés…

-

Jó egy közösség részeként együtt dolgozni…

-

Segített a pályaválasztásban: gyógypedagógus leszek…

-

Segít átértékelni a helyzetem, a beteg gyerekek között megtanultam mérlegelni, mi fontos az
életben…

-

Meglepett a sérült gyerekek közvetlensége…

-

Megtanultam, hogy nem kell mindent egyedül csinálnom…

-

Sok mindent tanultam magamról…

-

Nap, mint nap látok embereket az utcán, akiknek nincs semmijük. Rossz érzés tudni, hogy
vannak ilyen családok is, ezért a családok átmeneti otthonába jártam segíteni. Önbizalmat és
egyfajta kiállást is kaptam ettől a feladattól…

