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Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Városi Diákönkormányzat tagjaiként szeretnénk előterjeszteni a közösségi szolgálat 

megszervezésének ügyét. Mint tudjuk a 2016-ban érettségizőknek már kötelező 50 óra 

önkéntes szolgálat. 

„Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni 

választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más 

személy, személyek vagy közösség javát szolgálva.” – Nemzeti Önkéntes Stratégia 

Az elkövetkezendő években az iskolák feladata lenne, hogy intézményenként kijelöljenek egy 

felelős személyt, aki koordinálja a diákközmunkát. 

Ezeken a személyeken keresztül szeretnénk felvenni a kapcsolatot olyan fogadó 

szervezetekkel (idősotthonok, fogyatékkal élők intézete, kórház, katasztrófavédelem, 

közművelődési intézmények) amelyekben a tanulók teljesíteni tudják a kötelezettségüket. 

Ezt megelőzően ZVDÖK szervezésben tapasztalatokat gyűjthetnénk, megismerve azokat a 

területeket, ahol a diákok a közösségi szolgálatot teljesíthetik. Így segíthetnénk a 2016-ban 

érettségiző társainknak kiválasztani a számukra legmegfelelőbb helyet, hogy az önkéntes 

munka ne csak teljesítendő feladat, hanem élmény is legyen számukra. 

Első körben a zalaegerszegi idősek ellátását szolgáló intézményekben szeretnénk a 

fiatalok heti 1-2 órás jelenlétét biztosítani. Tervezzük, hogy - felolvasás, sétáltatás, 

beszélgetések formájában - ugyanazon idős emberekhez ugyanazok a diákok járnának, így 

személyes kapcsolat alakulhat ki köztük. Az idősotthonokban végzett tevékenységen keresztül 

lehetőség nyílik arra, hogy a generációk közötti ellentétek oldódjanak. A fiatalok, megismerve 

az időskorral járó problémákat empatikusabbak legyenek az idősekkel és a kapcsolatot később 

is fenntartsák.  

Fontosnak tartjuk azt is, hogy az érettségi előtt álló fiatalok megtapasztalják a jól 

elvégzett munka örömét, és esetleg az önkéntes munka segítsen a megfelelő pálya 

kiválasztásában is. 

Továbbá a fogadó szervezetek, amennyiben megfelelőnek találják a diákok hozzáállását és 

elégedettek a teljesítményükkel, a kötelező 50 órán túl a későbbiekben is gondoljanak ezekre 

a fiatalokra, hiszen mégiscsak a jövő munkaerejéről van szó. 

 

 

 

 



Határozati javaslat: 

A Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat testülete javaslatot tesz Zalaegerszeg Megyei Jogú 

Város Közgyűlése felé, hogy a város a fogadóintézményekhez fűződő kapcsolataival segítse a 

Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzatot az első önkéntes tapasztalatok megszerzésében.  

Később pedig segítse a diákok tájékoztatását az önkéntes munkavégzés lehetőségeiről, 

feltételeiről. 

 

Zalaegerszeg, 2013. március 18. 
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