Önkéntesség és fejlődés a Magyar Református
Szeretetszolgálatnál
A Magyar Református Szeretetszolgálat 2018-ban egy önkéntes programot indított, mely az EFOP 1.3.817 számú pályázat keretein belül valósul meg. A program 18 év feletti, de 22. életévüket még be nem
töltött fiatalok számára ad lehetőséget önkéntességre havi 80 órában. A projektben résztvevőknek
lehetőségük lesz jogosítványuk megszerzésére (szervezetünk állja a szükséges tanfolyamok, és a 30
órás vezetésoktatások költségeit), nyelvi kurzuson és további képzéseken való részvételre is. Továbbá
szükség esetén fizetjük az egészségbiztosításukat, és egyszeri pénzjutalomban részesülnek, mely
fedezi a jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgadíjak összegét. Mindezek finanszírozása a
pályázat keretein belül valósul meg.
Ki jelentkezhet?
- 18-22 év közötti fiatal (22. életévét még nem tölti be a félév megkezdésekor)
- középfokú végzettséggel rendelkezik (nem kötelező az érettségi)
- nincs foglalkoztatási jogviszonya
- Debrecenben, Ózdon, Vásárosnaményban vagy ezen városok közelében él
- vállalja, hogy havi 80 órában önkéntes munkát végez 6 hónapon keresztül
A jelentkező önkéntesek részt vesznek egy ötnapos felkészítő tréningen, ezt követően kezdődik a féléves
projektidőszak, mely során az önkéntesek a Szeretetszolgálat különféle tevékenységeibe kapcsolódnak
be.
Néhány példa arra, hogy milyen tevékenységeket végeznek majd az önkéntesek:
- gyerekfoglalkozásokon, nyári táborokban való segédkezés
- adománygyűjtés és -válogatás, -osztás
- Szeretetszolgálat munkájához kapcsolódó adminisztratív feladatok
- programjainkon jelenlét, érdeklődők tájékoztatása
- szociális intézményekben (idősotthon, gyermekotthon) tematikus foglalkozásokon való segédkezés,
lakókkal beszélgetés, programszervezés
- egészségügyi intézményekben látogatás, meseolvasás gyerekeknek kórházban, játék a gyerekekkel
A havi 80 órát megbeszélés szerint osztjuk majd be, napi 4 órában, de tömbösítve is lehet
teljesíteni.
A program kiváló lehetőséget jelenthet fiatalok számára az egyetemi/főiskolai tanulmányaik megkezdése
vagy a munka világába való elhelyezkedésük előtt. A munkatapasztalat általában elvárt feltétel
munkakeresésnél, ami egy kezdő munkavállalónak természetesen nincs meg. Az önkéntes
tevékenység erre is megoldást jelent, hiszen sok területen próbálhatja ki magát, szerezhet
tapasztalatot a fiatal a félév során.
Célunk, hogy segítséget nyújtsunk azoknak is, akik még nem találták meg céljukat az életben,
bizonytalanok jövőjüket, pályaválasztásukat illetően.
Folyamatosan várjuk a jelentkezőket. A létszám véges, és folyamatosan telik, így érdemes minél
hamarabb jelezni az érdeklődést.
A most érettségizők is be tudnak kapcsolódni a vizsgák után, szeptemberben ettől függetlenül
elkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat.
Az alábbi linken lehet jelentkezni vagy jelezni az érdeklődést:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ_gUpTgmqaDAMZfVfTpgr9JKzQAcZ3pYK06ym07tuX4EK
nQ/viewform?usp=sf_link
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