
NYÁRI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI LEHETŐSÉGEK  

  
1. A noha stúdió és a manóra egyesület 2018- ban  is várja szeretettel azokat a 

diákokat, akik szeretnék nálunk a közösségi szolgálatukat letölteni.  

Nyáron sokszínű, változatos táborokban várjuk a diákokat. A noha stúdióról itt lehet 

többet meg tudni . 

www.nohastudio.hu 

A nyáron 10-15 gyermeket tudunk foglalkoztatni, az évközbeni délutáni 

foglalkozásra  is van lehetőség együttműködésre. 

jelentkezés, tájékoztatás: nati.nemes@gmail.com 
 

2. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Várjuk a diákokat szeretettel június 19-től, minden hétköznap 

Schiff Mónika iskolavezető  

Tel: 06-30/195-43-13 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

Vakvezetőkutya-kiképző Iskola 

Cím: 1212, Budapest, Dunadűlő út 206883 hrsz. 
jelentkezés: Siró Zsófia tanárnő – Facebook 
 
 

Önkéntes szerződéshez adatok 

Iskola: 

________________________________________________________________________________ 

Név:_________________________________________________________ 

 

Lakcím:_______________________________________________________ 

E-mail cím:____________________________________________________ 

Tel. szám:_____________________________________________________ 

 

Anyja leánykori neve:____________________________________________ 

 

Születési hely:__________________________________________________ 

 

Születési idő:___________________________________________________ 

 

Adóazonosító:__________________________________________________ 

 

TAJ szám:______________________________________________________ 

http://www.nohastudio.hu/


 

Kiskorú esetén szülő neve:________________________________________ 

 

Mely napokon szeretnéd teljesíteni az előírt óraszámot? 

Dátum Óraszám  Dátum Óraszám 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
 

3. Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

A játszótereken kifejezetten segítség a középiskolások jelenléte. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HPbuW9dvEyPSuFgbnWWlPayTQBLiBq36JaY3Tr
nq4I/edit#gid=0 

 Meszleny Eszter 

IKSZ koordinátor  

06-30-722-54-52 

4. A Normafa-Parkkal közösen Iskolai Közösségi Szolgálatokat (IKSZ) szervezünk a nyári 

szünetben. 

Feladatok: környezetvédelmi munkák a Normafa környéki erdőkben - úgy mint szemétszedés, 

és letörött gallyak, ágak összegyűjtése, ...; valamint erdei jóléti elemek (padok, asztalok) 

karbantartása, és hasonló feladatok. 

Megjelenés: kertészeti és karbantartási munkákhoz alkalmas strapabíró ruhában, és 

bakancsban. (Munkavédelmi kesztyűt biztosítunk.) /Amennyiben a diák a munkavégzésre 

nem alkalmas ruhában, cipőben jelenik meg, akkor a munkavezető dönthet úgy, hogy nem 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HPbuW9dvEyPSuFgbnWWlPayTQBLiBq36JaY3Trnq4I/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16HPbuW9dvEyPSuFgbnWWlPayTQBLiBq36JaY3Trnq4I/edit#gid=0


engedélyezi a diáknak az IKSZ-en való részvételt a diák saját testi épségének és ruházatának 

védelme érdekében./ 

Munkavezetők: Sáry Zsolt és/vagy Vida Péter polgárőrök és a Normafa-Park dolgozói. 

(telefonos elérhetőségük a helyszínen: +36-20-499-1111) 

Találkozó: Eötvös út 48. (Normafa-Park telephely) lásd az alábbi térkép linket: 

https://goo.gl/maps/J5aMcjBEoZx 

Az IKSZ kezdési időpontok minden nap reggel 8:00 (kérjük a pontos megjelenést). 

A nyár folyamán gyakorlatilag minden nap van lehetőség IKSZ teljesítésére, a jelentkezéseket 

online táblázatban kérjük megtenni az alábbi linken: 

https://doodle.com/poll/8qp7s7d5q7dbw4ab 

 

 Egy alkalomra max. 3 fő diák jelentkezését tudjuk elfogadni, ezért létrehoztuk a fenti doodle 

jelentkezési felületet a júniusi alkalmakra, kérjük ezen keresztül jelentkezzenek a diákok, név, 

iskola és osztály megjelöléssel. 

Kérjük, hogy lehetőség szerint a IKSz naplókat a diákok vigyék magukkal, hogy a szolgálat 

végén az adminisztráció a helyszínen megtörténhessen. 

A honlapunkon (termeszetvedelmi-polgarorseg.hu) is elérhetőek lesznek az infók. 

 Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület 

TKPE (Természetvédelmi Polgárőrség) 

email: info@termeszetvedelmi-polgarorseg.hu web: termeszetvedelmi-polgarorseg.hu 

telefon: 06204991111 

4. Kálvin János Idősek Otthona 

elérhetőség: 

Cím: 1125 Budapest, Nógrádi utca 12-14. Telefon: 06 1 391 9140  

E-mail: kalvinotthon @ reformatus.hu 

9.00-12.00 délelőtt és 14.00-17.00 délután (létszámkorlátozás és bejelentkezés nélkül) 

 

Az információk a honlapon is megtalálhatóak. A doodle- regisztráció is itt végezhető el. 

 

https://goo.gl/maps/J5aMcjBEoZx
https://doodle.com/poll/8qp7s7d5q7dbw4ab
http://termeszetvedelmi-polgarorseg.hu/
mailto:info@termeszetvedelmi-polgarorseg.hu
http://termeszetvedelmi-polgarorseg.hu/


 


