
A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál 2021-22 tanévben végezhető iskolai közösségi szolgálatos
lehetőségek

Kedves Diák!

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy pozitív élménnyel gazdagodj, hogy megtapasztald milyen öröm adni; adni az
idődet, odafigyelésedet, tudásodat, munkádat azoknak, akiknek szüksége van rá.

Szeretnénk, ha a képességeidhez, érdeklődéséhez legjobban illő feladatot tudnád megtalálni, ezért kérlek gondold
át, hogy melyik intézményünkben éreznéd magad igazán hasznosnak.

A fogadóhelyekről részletesebben itt tájékozódhatsz: http://ifyou.maltai.hu/fogadohelyek

Ha kitaláltad hol szeretnél közösségi szolgálatot végezni az itt megadott elérhetőségeken tudod egyeztetni a
részleteket.

Kérlek vedd figyelembe, hogy az iskolai közösségi szolgálat komoly felelősség, ha jelentkezel egy feladatra
mindenképp legyél ott időben (hacsak valami halaszthatatlan dolog közbe nem jön)!

A helyi kollégák várnak téged, számítanak rád. Ha valamiért mégsem tudsz ott lenni kérlek mindenképpen
jelezd a megadott elérhetőségeken!

http://ifyou.maltai.hu/fogadohelyek


Az alábbi lehetőségek közül tudsz jelenleg választani

1. Máltai játszóterek III. kerület

Itt gyerekprogramok tartásába, gyerekekkel való játékba, kisebb karbantartási illetve dekorációs munkákba,
kertészkedésbe, rendrakásba lehet bekapcsolódni.

Kérjük, hogy mielőtt beírod magad a táblázatba játszótérre illetve idősávba itt regisztrálj:

https://forms.gle/HXEthuKW8eL7wFS1A

Regisztrációt követően itt tudsz helyszínre/idősávra jelentkezni:

IKSZ játszóterek 2021-2022 tanév

FONTOS: amelyik játszóteret választottad keresd meg a facebook-on a csoportját, mivel ha a
beosztásban esetleg módosítás történt akkor ott kerül kiírásra.

2. Miklós utcai Hajléktalanellátó Központ

cím: Budapest, Miklós u. 32, 1033

Itt ruhaválogatásra és ételosztásra van lehetőség.

Bármelyiket választod kérjük regisztrálj itt:

https://docs.google.com/forms/d/1VN75h2Kbs69yKRxO-x0OtkudpHsaaWkI91PDMi_pJUA/edit

Regisztráció után itt tudod idősávra beírni magad ruhát válogatni:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHn6n2bTvVVu5PJBSU-u_8_LFaG8IaKz7K20COum7xY/edit?usp=sharin
g

Regisztráció után itt tudod idősávra beírni magad ételt osztani:

Ételosztás_Miklós utca

Kérjük bármelyiket választod, először regisztálj, hogy változás esetén a kollégák el tudjanak érni.

https://forms.gle/HXEthuKW8eL7wFS1A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ODKtlKGn8en3e78YCvfwL_Kw3GQwUrwpHiDJCIxZ7lc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1VN75h2Kbs69yKRxO-x0OtkudpHsaaWkI91PDMi_pJUA/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHn6n2bTvVVu5PJBSU-u_8_LFaG8IaKz7K20COum7xY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHn6n2bTvVVu5PJBSU-u_8_LFaG8IaKz7K20COum7xY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/1oF1TUF6O2XsFtC6JHuqx6o_TMDBEmCReBN_3K9f29mE/edit


3. Biztos kezdet gyerekház, Tanoda

cím: Monor, Kisfaludy u. 48-50.

Tevékenység: gyerekekkel együtt tanulás, játék

Kapcsolat: sorosrenata168@gmail.com 30/9695179

4. Ceglédi Tanyagondnokság

cím: Cegléd

Tevékenység: tanyavilágban tanya körüli munkálatok, pl. tűzifa behordás annak összevágása stb.

Kapcsolat: Mányoki Mihály 06309318652 manyoki.mihaly@maltai.hu

5. Csilla Háza Páty Integrált Intézmény,

Helyszín: Páty Kerámia Műhely

Tevékenység: fogyatékkal élő emberekkel együttlét, kerámiák készítésében segítés az ott dolgozó enyhe
fogyatékkal élő embereknek hétköznap 9-15 óráig

Ha szeretsz kézműveskedni itt a helyed, gyönyörű környezetben szuperkedves emberekkel töltheted a napjaidat, a
busz 20 perc alatt Pátyon van, a távolság se riasszon vissza!

Kapcsolat: Gyárfás Erzsébet gyarfas.erzsebet@maltai.hu / 0630-2660524

6. Családok Átmeneti Otthona Kelta utca

cím: Budapest III. ker Kelta u. 5.

Tevékenység: Gyerekekkel való foglalkozás, korrepetálás, családi programok

Kapcsolat: Baróci Annamária kelta@maltai.hu



7. Családok Átmeneti Otthona Szatmár utca

cím: Budapest XIV. kerület Szatmár utca 26.

Tevékenység: gyerekekkel való foglalkozás, gyerekvigyázás, közösségi programok

Kapcsolat: Kutas Zsuzsanna kutas.zsuzsanna@maltai.hu

8. Hajléktalan Idősek Otthona

Cím: Zombori u. 1. 1097

Tevékenység: programok a lakókkal, közös filmnézés, kézműves foglalkozás, kutyasétáltatás a lakókkal (kutyát
lehet hozni), beszélgetés (nagy örömmel veszik a lakók, ha valaki meghallgatja őket)

Kapcsolat: Benedek Henriette benedek.henriette@maltai.hu

9. Monori tabán tanoda

cím: Monor
Tevékenység: általános iskolás korú gyerekeknek programok szervezése és lebonyolítása. A biztos kezdet
gyerekházban 0-3 éves korú gyerekek mellé, mesét olvasni, közösen játszani.

Kapcsolat: Nagyné Sörös Renáta soros.renata@maltai.hu; 0670/9347526

NYÁRI PLUSZ LEHETŐSÉGEK:

1. Tanszergyűjtés Intersparban

Hasonlóan a decemberi Adni Öröm! akcióhoz, a kijelölt Interspar üzletekben gyűjtünk
iskolakezdéshez szükséges tanszereket.
A gyűjtés időpontja: augusztus 24-27.

Amennyiben előreláthatóan ráérsz és szívesen részt vennél, kérlek töltsd ki az alábbi
előregisztrációt, hogy a pontos részletekkel augusztus elején tudjunk keresni.

https://docs.google.com/forms/d/1R7czqnjB2yfsPrBGnElJK4KeDWCvz-d7XczJvbpyE
BM/edit?usp=sharing

mailto:benedek.henriette@maltai.hu
mailto:soros.renata@maltai.hu
https://docs.google.com/forms/d/1R7czqnjB2yfsPrBGnElJK4KeDWCvz-d7XczJvbpyEBM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1R7czqnjB2yfsPrBGnElJK4KeDWCvz-d7XczJvbpyEBM/edit?usp=sharing


2. Tábor

Ez a tábor neked és rólad szól. Olyanok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a
szociális szakma iránt és szeretnének betekintést nyerni ebbe a szakmába.

A helyszín:
Időpont: augusztus 15-19.
Időbeosztás naponta: 9:00-14:00 óra

Kérjük, hogy akkor jelentkezz az alábbi linken ha tényleg érdekel a szakma illetve
minden nap részt tudsz venni:

https://docs.google.com/forms/d/19M51CzEI5ju3CkDqz6cuT5YW2aupyQqAU9zpD9_E
mn4/edit?usp=drive_web

Kedvcsináló plakát és további információk:

https://docs.google.com/forms/d/19M51CzEI5ju3CkDqz6cuT5YW2aupyQqAU9zpD9_Emn4/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/19M51CzEI5ju3CkDqz6cuT5YW2aupyQqAU9zpD9_Emn4/edit?usp=drive_web


Megvan az 50 órád de nagyon megtetszett az önkénteskedés és szeretnéd
folytatni?

Szerencsére sokan vannak így, ők ma már lelkes önkénteseink. Ha csatlakoznál a
csapatunkhoz regisztrálj itt:

https://docs.google.com/forms/d/1xvPTUX69gZaVPJydkt1bZslhAmC-NiV0bR8LJKW2VAA/edit

https://onkentes.maltai.hu/
https://docs.google.com/forms/d/1xvPTUX69gZaVPJydkt1bZslhAmC-NiV0bR8LJKW2VAA/edit

