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„Ha segítesz embertársadnak  
magadat gazdagítod.” 

 

Előzmények, célok 

 

A ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet 2011. második félévében kezdte meg a programcímnek 
megfelelő feladat szervezői munkáit. A program helyszíneként a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségeket jelölte meg. A szóba jöhető földrajzi körzetek települési önkormányzatainak és közép- 

illetve szakközépiskoláinak megkereséseire a legkedvezőbb válaszok (feltétlen fogadókészség) a 
szeghalmi és békési kistérségből érkeztek. E két kistérséget jelölte ki a szövetség a program 
indításának helyszíneként.  

A program tartalma: családsegítés, különös figyelemmel a fogyatékossággal érintett családtagra, és a 
fogyatékossággal élő embereket segítő intézményekben munkavégzés. 

A szövetség célja, hogy a szeghalmi és a békési kistérség középiskolás diákjai szolgáltassanak mintát 
és mentális alapot a program fokozatos, az ország más területeit is érintő szélesítésének.  

A program fogadó, szakmai mentor szervezete: 

ÉTA Országos Szövetség 

1158 Budapest, Molnár Viktor u. 94-96. 

36 1 414 05 00, 36 1 414 05 01,www.eta-szov.hu, etasz@t-online.hu 

A fogadó szervezet diákönkéntes közérdekű tevékenységét az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
26321-1/2012/ESÉLY sz. határozatával engedélyezte és 3473.sorszámon nyilvántartásba vette.  

 

 

Együttműködési feltételek 

Az ÉTA szövetség, mint fogadó szervezet valamint a  helyi középiskola szerződéses elkötelezettsége a 
program indításának elengedhetetlen feltétele.  

A fogadó szakmai mentor szervezet és az iskolafenntartó illetve működtető megállapodásának tartalma 
szerint  

A fogadó (szakmai mentor) szervezet feladata 

 a program teljes adminisztrációs szükségletének biztosítása (a diákönkéntes közösségi 
szolgálati munkát teljesítők biztonságának szabályai, a szakmai és etikai szabályok, a 
személyiségi jogokat garantáló titoktartási szabályok, munkateljesítések igazoló 
dokumentumai, diákok feladatfelkészítő tájékoztatása), 

 a program koordinátor kijelölése és vele a munkaszerződés megkötése, 
 diáktoborzás végrehajtása, 
 az érintett szülők tájékoztatása és hozzájárulásuk megszerzése,  
 évi egy alkalommal a teljesítő diákok 5 napos időtartamú monitoring program teljesítése 

szülői vagy pedagógusi felügyelettel és ennek teljes körű költségbiztosítása, megszervezése, 
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bonyolítása, azzal a céllal, hogy a résztvevő diákok, esetmegbeszélések és gyakorlati 
útmutatások keretében kapjanak ismereteket az értelmi sérültséggel élő emberek táplálkozását 
segítő módozatokról. 

A program tartalmának kialakítása a pedagógussal, az iskola vezetésével és a diákokkal közösen 
pontosítható, bővíthető. 

A helyi települési önkormányzat feladata 

 információ biztosítása a segítést igénylő családok megjelölésével, 
 a program folyamatellenőrzése, 
 a diák önkéntes közösségi szolgálat segítőszolgálat igényelhetőségének meghirdetése a 

polgármesteri hivatal, hirdető tábláján és helyi kiadványaiban. 

A fogadó szakmai mentor szervezet és a programba vont közép- illetve szakközépiskola 
megállapodásának tartalma szerint  

A fogadó szakmai mentor szervezet feladata 

 munkaszerződés megkötése a tanintézmény igazgatója által programkoordinátori feladatra 
javasolt pedagógussal, 

 a program teljes dokumentációs szükségleteinek a rendelkezésre bocsájtása, 
 aktív részvétel a diáktoborzó találkozókon, 
 szervezeti feladatok teljesítése, 

a közép- illetve szakközépiskola feladata 

 személyi javaslattétel a programkoordinátori feladatra, 
 diák toborzás helyszínének és az iskola képviseletének biztosítása,  
 a szervezeti és működési szabályzatban és/vagy házirendjében a programban való részvétel 

tényének rögzítése, 

 

a fogadó szakmai mentor szervezet és a programba vont közép- illetve szakközépiskola közös feladata 

 az önkéntes munkára jelentkező diákok szüleinek tájékoztatása és hozzájárulásuk elnyerése 

 

A diák önkéntes munka általános szakmai szabályai 

A program  keretében megvalósuló diák önkéntes munka két alapvető szabályt tartalmaz.  

Első: az önkéntes munka célszemélyei a segítségre szoruló család illetve annak tagjai, valamint azok 

az intézmények, melyek szociális területeken (első sorban fogyatékosügyi területeken) szolgáltatnak. 

Második: az önkéntes munka teljesítésének folyamatában kiemelten fontos szempont a teljesítő diákok 
mentális és személyes biztonsága.  
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A diák önkéntes munka részletes szakmai szabályai 

 a programkoordinátor előzetes tájékozódása az érintett családoknál, 
 a diák önkéntes feladat kizárólag párban teljesíthető, 
 a „diák önkéntes feladatok kizárólagos köre” cím alatt felsorolt segítő munkán túl, egyéb 

feladatok felmerülése esetén a teljesítést el kell utasítani, 
 törekedni kell arra, hogy 1-1 diák önkéntes pár a megismétlődő feladatait ugyanazon 

családban teljesítse. 

 

Diák önkéntes feladatok kizárólagos köre 

 korrepetálás, 
 sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös kézműves tevékenység, 
 személyi kísérői feladatteljesítés, közterületen, nagykorú családtag jelenlétével, 
 háztartási munkák (csak mosogatás, takarítás) 
 valamely fogyatékkal élő családtag, gondozást illetve ápolást kizáró felügyelete, 

 idős családtag-gondozást, ápolást kizáró felügyelete, 
 segítő részvétel az élelmiszerek és egyéb háztartási havi szükségletek beszerzésében, 
 ügyintézés (csekk befizetések, gyógyszerkiváltások, postai küldemények feladása, illetve 

kiváltása) 
 kézművesség, játék, beszélgetés, közös főzés, tanulás idős emberekkel, fogyatékossággal élő 

emberekkel 

 intézményen belüli segítségadás, étkeztetés, intézmény vezetői felügyelettel 

A fenti feladatokon kívül más, a segített család részéről felmerülő igények nem teljesíthetők.  

A fenti feladatok 21 órán túl nem teljesíthetők. 

 

Programkoordinátor munkaköri feladata 

A programkoordinátor (iskolai pedagógus) feladatai: 

 telefoni úton fogadja a családok, valamint a szociális területeken szolgáltató intézmények 

segítségkérését, tartja velük a kapcsolatot, 
 teljesíti az adminisztrációs kötelezettségeket, 
 ellenőrzi a segítséget igénylő családok életminőségét és a diák önkéntes segítés fogadásának 

környezeti megfelelőségét, 
 kijelöli az aktuális önkéntes feladat tejesítőit, 
 mentori szerepben évi egy alkalommal részt vesz a teljesítő diákok 5 napos 

tapasztalatösszegző együttlétén, képzésén, 
 részt vesz az önkéntes munkára jelentkező diákok felkészítésében. 

 

 

 



„Ha segítesz embertársadnak  
magadat gazdagítod.” 

A fogadó szervezet és az érintett szülők kapcsolatának szabályai 

A diák önkéntes közösségi szolgálat munkára jelentkező iskolai tanuló szüleit a fogadó szervezet és az 
iskola értesíti. Az értesítéshez mellékelni kell a szakmai programot, teljes terjedelmében.  

Az önkéntes közösségi szolgálat munkára jelentkező diákot csak szülői engedély illetve beleegyező 
nyilatkozat megtételét követően lehet feladatteljesítésre jelölni. 

 

 

PROGRAM EREDMÉNYEK 2015 JÚNIUS 30-IG 

 A programba vont középiskolák száma: 6 

A közösségi szolgálati feladatokat szerződéssel teljesítő diákok létszáma: 150 

 


