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LEHETSÉGES FELADATOK A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATHOZ 

 

1. Az idősek napközi otthoni ellátásában való segítségnyújtás 

– feladat a napközi otthonban 

– feladat az otthoni ellátásban 

– egyedül élők segítése 

Feladat napközi otthonban 

• idősekkel való foglalkozás: 

• rendezvények szervezésében, lebonyolításában való segédkezés (farsang, 

juniális, Idősek világnapja – büfé vitele, műsor szervezés, szereplés); 

• egyéni és kiscsoportos foglalkozás (beszélgetés, felolvasás, társasjátékozás, 

kézműves foglalkozás szervezése és lebonyolítása, rejtvényfejtés, séta stb.); 

• a környezet szépítése 

• kerti munkák (kerítés festés, fűnyírás, locsolás,  lombgereblyézés, kisebb 

kertészeti munkák, stb.) 

• az otthon szépítése (a folyosók, lépcsőházak falainak díszítése képekkel, 

falfestményekkel; nagytakarításban való segédkezés)  

• az otthon szépítése 

Házi segítségnyújtásban: 

• idősekkel való foglalkozás: beszélgetés, felolvasás, bevásárlás, játék 

(sakkozás, kártyajáték); 

• környezetük gondozása: fűnyírás, locsolás, lombgereblyézés, hólapátolás. 

•  

2. Önkéntesek a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatnál: 

• élelmiszer adomány érkezésekor pakolás, csomagok kiosztása 

• családoknál segítés festésben 

• kert összerendezésében 

• nagycsaládosoknál gyermekfelügyelet. 

•  

3. Önkéntesek a családsegítő, gyermekjóléti szolgálatnál: 

• ruhaadományok, és egyéb adományok felkutatásában való segédkezés, ezek 

osztása 

• kézműves foglalkozások lebonyolítása 

• családi nap, gyermeknap rendezvényének szervezése, lebonyolítása, pakolás 
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• tanulás segítése (korrepetálás) 

• gyermekklub esetén: szervezése, programok, lebonyolítás 

• nyári étkeztetésben való segédkezés. 

 

4.Önkéntes segítők a Városi Bölcsődék, gyermekfelügyelet esetén: 

• az udvar szépítése, kerítés festése, játékok rendezése 

• évszaknak megfelelően (télen hólapátolás, ősszel a falevelek 

összerendezése, nyáron locsolás) 

• rendezvényeken való segédkezés. 

•  

5. Feladat a volt általános iskolában 

bekapcsolódás a kulturális munkába, iskolanapok programjaiba 

 Műsorok szervezése, hangosításban való közreműködés 

 Iskolai honlap szerkesztésében való közreműködés 

 Iskolai újság és kiadványok szerkesztése 

 drog-prevenciós kortárs segítő program 

 bekapcsolódás az IDÖ munkájába, közösségi programok, öntevékenységi 

körök 

 szabadidős programok támogatása 

 bekapcsolódás az iskola jótékonysági programjaiba, iskolai bálok, gyűjtési 

akciók, stb. 

 bekapcsolódás az iskola sportprogramjainak megvalósításába, síelés, 

osztályok közötti bajnokság, stb. 

 bekapcsolódás tanulószobai munkába (házi feladat írásban való 

segítségnyújtás) 

 nyári napközis táborokban való segítségnyújtás (játékok szervezése, 

vezetése, kíséret, stb.) 

 környezetvédelmi programok, szakértelmet nem igénylő felújítási programok. 

  

6. Civil szervezetek munkájának segítése 

 Városi könyvtár munkájának segítése 

 Vöröskereszt (véradás, gyűjtési akciók, akciók segítése) 
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 a helytörténeti gyűjtemény anyagainak gyűjtésében való közreműködés, 

bekapcsolódás a múzeum anyagának archiválásába, honlapjának 

kezelésébe, programok megvalósításába, takarítás 

 idősek szervezeteinek segítése pl. nyugdíjas klub,  bekapcsolódás kulturális 

és közösségi programok megvalósításába 

 egyházak jótékonysági programjainak, hitéleti tevékenységének segítése. 

  

7. Saját iskolán belüli programok 

 takarítási, tisztasági és környezetvédelmi programok 

 virágok locsolása, gondozása 

 segítség a helytörténeti vetélkedőre való felkészülésben 

 bekapcsolódás a közösségi programok megvalósításába: (ünnepélyek, 

gólyabál. Karácsonyi vásár, koncertek stb) 

 a városi könyvtárral , kultúrházzal és más kulturális szervezetekkel való 

közreműködés segítése 

 jótékonysági programok, gyűjtési akciók  

 élelmiszer, könyv, ruhagyűjtési akciók 

 

8. Közreműködés városi rendezvények lebonyolításában 

 információs feladatok ellátása 

 küldöttségek programjainak segítése, kísérete 

 a programiroda munkájának segítése 

 műemlékek környékének rendben tartása 

 a város környezetvédelmi területeinek feltérképezése, az ilyen munkát 

végző szervezetek munkájának támogatása 

 sportprogramok és kulturális rendezvények lebonyolításának segítése 

9. Bekapcsolódás óvodai programok megvalósításába 

• óvodaudvar rendezése 

• egyszerűbb felújítási munkák 

• ünnepségek programjának segítése 

• gyerekek kíséretének segítése 

• játékos programok szervezése, segítése 

 

 


