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IKSZ  alapelvek

Bevezetése

• 2012/2013. tanév

Bevezetés célja

• Az önkéntes munka iránti érdeklődés felkeltése

• Az iskolák és a helyi közösségek kapcsolatainak javítása

• TKBG célja: érzékenyítés



IKSZ  alapelvek
Főbb ismérvek:

• 50 óra szolgálat teljesítése

• Feltétele az érettségi bizonyítvány megszerzésének

• A közösségi szolgálat az iskola és a külső partnerek írásos együttműködésén alapulnak

• Koordinátor és mentor kijelölése (iskola-fogadóhely részéről)

• Időkeret: min. 1 óra – max. 3 óra/szolgálati nap

• Adminisztráció:

• Tanuló – jelentkezési lap - szolgálati napló

• Iskola – IKSZ  szabályzat, tanügyi nyilvántartás

• Iskola és fogadó intézmény: együttműködési megállapodás



IKSZ  alapelvek
Szolgálatvégzés területei

• Egészségügyi

• Szociális és jótékonysági

• Oktatási

• Kulturális és közösségi

• Környezet- és egészségvédelmi

• Katasztrófavédelmi

• Sport- és szabadidős tevékenységek (óvodás korú, SNI-s gyerekekkel, tanulókkal, idős emberekkel)

TKBG kiemelt területei – társadalmi szerepvállalás

• Szociális és jótékonysági

• Kulturális és közösségi

• Környezet- és egészségvédelmi

• Katasztrófavédelmi



Amire nem gondoltak a jogalkotók…

Szocioökonómiai meghatározók – alacsony státusz, hátrányos helyzet, gazdasági, társadalm
iháttér

Fogadó szervezet attitűdje – roma/cigány fiatalok fogadásával kapcsolatban

Fogadó szervezet felkutatása – Az iskola szerepének felerősödése, együttműködés 
előkészítése

Tanulók mobilitási nehézségei



Problémák összegyűjtése – Megoldások 
megkeresése

Nehézségek
◦ Az IKSZ teljesítése az érettségi megszerzésének akadálya 

lett
◦ Az iskola környéki fogadó helyszínek negatív attitűdje 

radikálisan leszűkített a teljesítés lehetőségeit
◦ A hátránykompenzálás egy újabb elemmel bővült 

intézményi szinten
◦ Tanulók utazási, étkezési, nyelvi nehézségei
◦ Többletköltségek

Intézményi intézkedések
◦ Együttműködő partnerek megtalálása
◦ Partnerek számának bővítése
◦ Az IKSZ intézményi szintű megszervezése
◦ Tanulói utaztatások és étkezések megoldása
◦ A társadalmi szerepvállalásaink integrálása a közösségi 

szolgálatok területeibe: 
◦ Hajléktalanszálló
◦ Fogyatékkal élők
◦ Idősotthonok 
◦ Rászorulók segítése



Iskolai közösségi szolgálat - Saját modell
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Erősségek – Fejlesztési lehetőségek
Erősségek:

◦ A helyi sajátosságok figyelembevételével készült

◦ A jogszabályi környezetnek nem mond ellent

◦ Fenntarthatóságra törekvés

◦ Erősíti a társadalmi szerepvállalást és felelősségérzetet

◦ Erősíti a közösségfejlesztést

◦ Az önkéntesség iránti elköteleződést erősíti

◦ Fejleszti a szociális érzékenységét a bevontaknak

◦ Az NPK adaptálásra érdemesnek minősítette

Fejlesztési lehetőségek:

◦ A fenntarthatósági és környezettudatos szempontok és területek erősítése

◦ A tanulókban hosszú távon is kiépíteni az önkéntes munka iránti igényt



IKSZ szerepe a fiatalok érzékenyítésében
Az önkéntesség az emberek társadalmi helyzetével, demográfiai jellemzőivel, az anyagi helyzettel 
és az iskolai végzettséggel is szoros összefüggésben van.* 

◦ IKSZ hatása: az önkéntesség nem lehet a szociális helyzet és az iskolázottság függvénye. 

Segítségnyújtás = alapérték
◦ Az önkéntesség leggyakrabban közvetlen segítségnyújtás formájában valósul meg. 

IKSZ szerepe az érzékenyítésben
◦ Belső motiváció, segítő attitűd kialakítása, formálása 

◦ Felelősségvállalás a környezetünkért, a társadalmunkért, egymásért

◦ Szociális érzékenység kialakítása élmények, tapasztalatok útján

◦ Odafigyelésre, empátiára és a „normálistól”, a megszokottól való eltérés elfogadására nevelés

*KSH kutatás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/onkentes.pdf (letöltés: 2022.11.10.)

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/onkentes.pdf


IKSZ szerepe a fiatalok érzékenyítésében
Tanulói reflexiók 
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Elismerések
◦ 2018. – „Kiváló iskolai közösségi szolgálatot 

végző iskola” cím elnyerése – Nemzeti Pedagógus 
Kar és EKE OFI

◦ 2019. – Jó gyakorlatok tanulói és intézményi 
pályázata

◦ „Segítő diákok” pályázat: Szárazélelmiszer 
adomány gyűjtés, idősek otthonában kulturális 
program szervezése

◦ Intézményi pályázat: Ételosztás 
hajléktalanszállón – intézmény pályázat

Képek forrása: https://tkbg.hu/kozossegi-szolgalat/

https://tkbg.hu/kozossegi-szolgalat/


Önkéntes munka képekben



Tájékoztatók elérhetősége a TKBG közösségi szolgálatával kapcsolatban:

https://tkbg.hu/kozossegi-szolgalat/

Köszönöm a figyelmet!

https://tkbg.hu/kozossegi-szolgalat/

