
Az 
ÉTA Országos Szövetség 

Diák Önkéntes Közösségi Szolgálat programja 
az 

Esztergomi Montágh Imre EGYMI Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskolában

a
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Közreműködő felek:



ÉTA Országos Szövetség 



Ferences rendtartomány 
Ferences Szociális Otthona Esztergom



Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola



A program célja:

- értelmileg akadályozott fiatalok szociális kompetenciáinak 
fejlesztése önkéntes programok keretében,

- a programszervező intézmény vonzáskörzetében lévő 
hátrányos helyzetű, esetleg sérült kisgyermeket nevelő 
családok megsegítése

- A segítségnyújtás új formájának megismertetése



Várható eredmények:

Résztvevő diákjaink szempontjából:

-a program megvalósítása során fejlődik a szakiskolás  tanulásban akadályozott  és értelmileg 
akadályozott fiatalok, önértékelési és

       önérvényesítő képessége,
-kialakul, illetve minőségi javulás állhat be kapcsolattartó képességükben, idős emberekhez való 
pozitív hozzáállásukban 

-a változatos, újszerű feladathelyzetek révén fejlődik a fiatalok szociális kompetenciája,
-elősegítheti a későbbi pályaválasztást
Fogadó intézményben:
-Az elvégzett önkéntes munka segítséget nyújthat az idős emberek magányának enyhítésében
-az idősotthon munkatársainak napi teendői során csökkentheti a rájuk nehezedő munka terhet, 
-A sérült emberek segítői szerepben történő elfogadása által életkilátásaikat pozitívabban tudják 
megközelíteni

-egyfajta unoka-nagyszülő pótló szerepet tölthet be 
Tágabb társadalom szempontjából:
- újszerű szerepben ismerhetik meg a sérült fiatalokat,
- hidat épít  az idős emberek és a fiatalok között
- a fentiek révén növekedhet a sérült fiatalok társadalmi elfogadottsága.



A program tervezett időtartama:

2018.szeptember 01-től az iskolánkban, illetve az idősek otthonában 
2019.március 01-től folyamatosan.

 A nyári vakáció alatt szünetel



A program résztvevői:

Szakiskolánk, Készségfejlesztő iskolánk  9-12 . évfolyamos tanulói

Adrián



Marci



Fati



Szimi



Vi
ki



Szonja



Viki



Rebeka



Eszter



Tervezett tevékenységek:

- idős emberek segítése az idős otthonban, bevásárlások, egyszerűbb ügyintézések elvégzése,

- iskolánk mozgáskorlátozott tanulói számára a napi iskolai rutin illetve az önellátásban 
segítség nyújtása

- az intézmény óvodájában segítség nyújtás

- az iskola buszon segítség nyújtás a kíséret ellátásában

- iskolai kirándulások során kíséretben segítség nyújtás

- iskolai rendezvényeken való aktív segítség nyújtás (terítés, rendezés , díszítés, „ hosstess”  
feladatok)



A program bevezetésének feladatterve:

 - önkéntes programot koordináló tanár kiválasztása, felkérése a feladatra,

 - a program meghirdetése a fiatalok körében, jelentkezők felmérése, 

 - potenciális partneri -körrel kapcsolatfelvétel  idős otthonok felkeresése, 
kapcsolat kiépítése

 - önkéntes munkát igénylők feltérképezése, konkrét igényfelmérés elvégzése,

 - önkéntes munkára jelentkező fiatalok felkészítése a programra,

 - a program elindítása,

 - havonta megbeszélés- értékelés

 - szükség szerinti módosítások, beavatkozások megtétele,

 - a program eredményességének felmérése minden résztvevőre kiterjedően,

 - a program összegzése, zárása,



Diák önkéntes feladat ellátási helyeink:



 Az önkéntes diák segítők feladatainak ellátásában aktív közreműködő a Ferences rendtartomány 
fenntartásában működő Ferences Szociális  Otthona Esztergom

 Ők biztosítják négy diák önkéntesünknek a feladat ellátási helyet.

 Kapcsolatot tartanak rendszeresen az otthon fenntartójával.

 Az otthon vezetője szakmai és személyi segítséget nyújt az  előre egyeztetett időpontokban megtartott segítői 
feladatokhoz,

 Felkészíti az idős otthonban  lakókat érkezésünkre és az előre megbeszélt programokra

 Szakmai segítők állnak rendelkezésünkre az adott időpontokban az otthon dolgozói  személyében

 Az idős otthon vezetője engedélyeztette a rendtartománnyal programunk részvételét az idős otthonban.

 Értelmileg akadályozott fiatalokról lévén szó, kiemelten fontosnak tartjuk a szakmai szempontból történő gondos 
előkészítést, s a fiatalok szakemberek általi felkészítését a programban való részvételre

Megbeszélés –program értékelése közvetlenül adott napi program lebonyolítása után

 A programból kérdezés, indoklás nélkül  is ki lehet lépni

 Célunk mindkét oldalról a pozitív visszajelzés  Itt semmi sem kötelező!!!!!!!

  Koordinátor tanár nélkül nem mehetnek az intézménybe a diák önkéntesek

 Probléma felmerülése esetén azonnali  közös intézkedés ( otthon munkatársai-koordinátor tanár)



Szonja,Szimi,Viki ,Fatima





































     Iskolánk területén  segítség nyújtás a 
mozgásukban korlátozott diákok számára



Buszos kíséretben való segítség nyújtás



Óvodai segítő tevékenység



Iskolai kirándulásokban való segítség 
nyújtása











Résztvevő diákjaink oklevélben  
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 Önkéntes közösségi szolgálatban végzett tevékenységéért 
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           ……………………………………  …………………………………… 
                                        Klein Éva                              Bodrogai Tibor    
                           ÉTA Országos Szövetség                  intézményvezető 
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A legjobbak az ÉTA szervezésében nyári  jutalom 
táborozásban részesülnek Balatonmáriafürdőn



Balatonmáriafürdő



ÉTA Országos Szövetség 
bemutatása

 A Szövetség 1997-ben alakult 36 civil szervezet részvételével.

 Jelenleg (2018 nyara) 52 tagszervezetünk van és folyamatosan bővülünk.

 Az ÉTA országos hatáskörű nonprofit közhasznú szervezet, melyet 2011 óta a 
központi költségvetés is támogat.

 A Szövetség ernyője alá kb. 4-5000 fő értelmileg akadályozott, és halmozottan 
sérült ember, az ő családtagjaik, és a velük foglalkozó segítők és szakemberek 
tartoznak.

 A Szövetség célja és feladata: Érdekvédelmi tevékenységével és szolgáltatásainak 
nyújtásával hozzájáruljon a fent említett célcsoport és közvetlen környezete 
életminőségének javításához.



Fő tevékenységeik:

Érdekvédelemmel kapcsolatos teendőik:

 • Jogi szolgáltatások nyújtása

 • Együttműködés más szociális területen működő 
ernyőszervezetekkel

 • Részvétel az Országos Fogyatékosügyi Tanácsban (OFT)

 • Részvétel az Intézményférőhely Kiváltást Koordináló Országos 
Testület  munkájában (IFKKOT)

 • Szakmapolitikával való együttműködés

 • Nemzetközi kapcsolatok



Nemzetközi jó gyakorlatok gyűjtése, megfelelő módú 
adaptálása, kapcsolatok kiépítése, nemzetközi 
programok megvalósítása

> Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung – 
Ausztria

> EASPD – European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities ( brüsszeli 
székhelyű fogyatékosságügyi ernyőszervezet)



Szolgáltatásaik:

 •Korai intervenciót támogató programok

 • Diák-önkéntes és közösségi szolgálat

A fogyatékossággal élő személy vagy őt nevelő családok 
mindennapjainak segítése, különös figyelemmel a      
fogyatékossággal érintett családtagra.

 • Patrónus program

Szövetségünk összekapcsolja azokat a személyeket, akik 
fogyatékossággal élő fiatalokat szeretnének támogatni, főként 
olyanokat, akik állami gondozásban élnek.



• Rekreációs Program

Kiégés elleni rekreációs programkínálat a fogyatékosügyben segítőként 
dolgozó szakembereknek.
• Szemléletformáló, érzékenyítő program

Az értelmileg akadályozott emberek és családjaik mindennapjainak 
megismertetése, élethelyzetük sajátosságainak bemutatása, a többségi 
társadalom szemléletformálása
• Felnőttképzések
• Belső pályázataik tagszervezeteik számára
> Szakmai
> Foglalkoztatást segítő
• Tematikus napok
Szemléletformálási, életminőség javítási célokat szolgáló alkalmakról van szó, 
ahol a tagszervezeteinken kívül is bevonásra kerülnek más, érdemi 
információval szolgáló szervezetek.
• Mentálhigiénés családsegítő program
Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára 7 nap időtartamú 
és napirend szerinti nyaraltatás Balatonmáriafürdőn. 



Művészeti tevékenységeik

• Tagszervezeteik alkotótáborai

• Vándorkiállítások

Szemléletformálás, tagszervezeteik 
tevékenységeinek népszerűsítése. 
Fogyatékossággal élő emberek által készített 
piacképes használati- és dísztárgyak bemutatása. 



Kommunikációs felületeik:

• honlapjuk (www.eta-szov.hu)

• negyedévenként megjelenő újságjuk, az 
ÉTA Hírek

• Facebook-oldaluk 
(https://www.facebook.com/ETASzovetseg/)

• Kiadványkészítés



Csatlakozz hozzánk!

 
Jelentkezz Diák

 Önkéntesnek!!



Az 
Esztergomi Montágh Imre EGYMI Óvoda, 

Általános Iskola , Szakiskola és Készségfejlesztő 
Iskola

Diák  Önkéntes Közösségi Szolgálat  programja 
a 

Martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és 

Kollégium 
program-anyagának részleges felhasználásával 

készült. 



Az ÉTA  Országos Szövetség Diák Önkéntes és 
Közösségi Szolgálat programját   kizárólag az ÉTA 
Országos Szövetséggel együttműködési 
megállapodást kötött intézmények használhatják. 
Más oktatási  intézmény  ezt a programot kizárólag 
az ÉTA Országos Szövetség tudtával, 
beleegyezésével és együttműködésével végezheti.



Köszönjük megtisztelő

figyelmüket!



2019. Június 13.
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