A köznevelési közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területein
tevékenykedő választható fogadó szervezetek:

Alliance Francaise Debreceni Kulturális Egyesület
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BIT Egyesület

2.






3.

segítség kulturális események lebonyolításában,
francia vendégek fogadása, szállásra kísérése,
idegenvezetés (városnézésen vendégek kísérése)
francia könyvek katalogizálása,
honlap felügyelete,
havi programok tervezése, azokon való közreműködés

korrepetálás,
közösségi ház rendezvényeihez kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok,
táborok lebonyolításánál segítő feladatok,
környezetvédelmi akciók lebonyolítása,
szabadidős tevékenységek lebonyolításánál segítő feladatok,(színjátszó, kézműves,
újságíró, sport, tánc)

Csodakutya Alapítvány
 rendezvények szervezése, lebonyolítása
 kutyakiképzéssel kapcsolatos tevékenységek

4.

Debreceni Egyetem OEC Gyermekgyógyászati Intézet
 egyszerű tornagyakorlatok a betegszobán belül – egyéni és közös, nem megterhelő
mozdulatok a gyermekek életkorának megfelelő mozgásigény kielégítésére – a
lehetőségek maximális figyelembe vételével
 mesehallgatás, bábozás (diákok által hozott mesekönyvből, bábokkal)
 diafilmek vetítése (hozott diavetítő és film)
 szerepjátékok eljátszása a mesékhez kapcsolódva (egyszerű, néhány szereplős mese)
 képösszerakó (a hozott nagyalakos képek 3-4 részre vágásával)
 rajzolás, színezés (a színezhető képeket, színes ceruzákat, üres lapokat a diákok
hozzák)
 az elkészült munkák kiállítása (pld. apró kiszínezett pillangók „repkedhetnek” a
függönyön)
 gyermekdalok tanítása – a közös éneklés közben az odaillő mozdulatok bemutatása,
eljátszása (pld. A part alatt c. dal)
 mondókák, kiszámolók sorolása, a hozzájuk kapcsolódó utánzó mozdulatok (pld.
töröm, töröm a mákot…)
 Az ajánlások kiegészülhetnek a diákok kreatív ötleteivel

5.

Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
1. Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör programja

1.1 Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének tanulmányozásában, kidolgozásában,
a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (3 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 a tűzriadó tervek készítését előíró jogszabályi háttér megismerése,
 az intézmények tűzvédelmi szempontból jelentős sajátosságainak megismerése,
 az intézmény sajátosságaihoz illeszkedő tűzriadó terv alapvető elemeinek meghatározása.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (egyeztetésen,
megbeszélésen való részvétel, jegyzetelés, számítási feladatok végzése).
1.2 Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (2 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 a tűzvédelem társadalmi szerepének, fontosságának megismerése,
 a tűzvédelem jogi alapjainak megismerése.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében.
1.3 Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 tájékozódás az ifjúság katasztrófavédelmi, tűzvédelmi felkészítését magába foglaló
feladatkörről és az ismeretanyagról,
 felmenő rendszerű ifjúsági versenyek rendszerének, megszervezésének, lebonyolításának
megismerése.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés az ifjúsági verseny szervezési feladataiban (egyeztetésen, megbeszélésen való
részvétel, jegyzetelés, táblázatszerkesztés, stb.),
 közreműködés az ifjúsági verseny előkészítési feladataiban (segítségnyújtás a gyakorlat
helyszínének berendezésében, stb.)
 közreműködés az ifjúsági verseny végrehajtási feladataiban (regisztrációs munka segítése,
segítségnyújtás az állomásvezető és verseny lebonyolító munkatársak részére, versenyzők
tájékoztatási, útbaigazítási, ellátási feladataiban való segédkezés)
1.4 Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 tájékoztatás a katasztrófavédelmi szervezet technikai eszközeinek alaprendeltetéstől eltérő
igénybevételének szabályairól
 az egységes katasztrófavédelmi szervezet szerepének megismerése a lakosság felkészítés,
illetve az ifjúság nevelés területén
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés a tervezési, előkészítési feladatokban (egyeztetésen, megbeszélésen való
részvétel, jegyzetelés)

1.5 Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (3 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 a tűzoltóság szolgálati rendjének, napirendjének megismerése
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés a tűzoltó laktanya karbantartási feladatainak végrehajtásában (udvar és épület
takarítása)

2. Polgári védelem tevékenységi kör programja
2.1 Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (3 óra)
A bejárások során a katasztrófavédelmi munkatársak kíséretében a tanulók részt vehetnek:
 bel- és külterületi vízelvezető rendszerek állapotfelmérésében,
 árvízi védművek állapotfelmérésében,
 fasorok állapotfelmérésében,
 jégtorlasz kockázati helyszínek téli ellenőrzésében,
 rendkívüli téli időjárás (hóhelyzet) által fokozottan veszélyeztetett útszakaszok,
kereszteződések téli ellenőrzésében,
 egyéb, a BM OKF által meghatározott katasztrófakockázati helyszínek bejárásában.
A tanulók elméleti feladatai:
 a kockázat, veszélyeztetés, veszélyhelyzet, káresemény, következmények felszámolása
folyamatának megismerése,
 katasztrófavédelmi preventív szemlélet, a megelőző tevékenység, a felelős állampolgári
hozzáállás fontosságának elsajátítása,
 szűkebb és tágabb lakókörnyezet veszélyeztettségének megismerése.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés az ellenőrzés gyakorlati feladataiban (állapot megtekintés, távolságmérés,
jegyzetelés, stb.)
2.2 Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában
(3 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 polgári védelmi szervezetek rendeltetésének és struktúrájának megismerése,
 polgári védelmi szervezetek feladatainak megismerése,
 polgári védelmi feladatok végrehajtásának megismerése a gyakorlatban.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés a gyakorlat szervezési feladataiban (egyeztetésen, megbeszélésen való
részvétel, jegyzetelés, számítási feladatok végzése, táblázatszerkesztés, stb.),
 közreműködés a gyakorlat előkészítési feladataiban (segítségnyújtás a gyakorlat helyszínének
berendezésében, stb.)
 közreműködés a gyakorlat végrehajtási feladataiban (regisztrációs munka segítése,
segítségnyújtás a gyakorlatot vezető és lebonyolító munkatársak részére, gyakorló állomány
ellátási feladataiban való segédkezés, közreműködés mint bajbajutott személy, sérült imitátor,
stb.)

2.3 Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 tájékozódás az ifjúság katasztrófavédelmi felkészítését magában foglaló feladatkörről és az
ismeretanyagról,
 felmenő rendszerű ifjúsági versenyek rendszerének, megszervezésének, lebonyolításának
megismerése.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés az ifjúsági verseny szervezési feladataiban (egyeztetésen, megbeszélésen való
részvétel, jegyzetelés, táblázatszerkesztés, stb.),
 közreműködés az ifjúsági verseny előkészítési feladataiban (segítségnyújtás a gyakorlat
helyszínének berendezésében, stb.)
 közreműködés az ifjúsági verseny végrehajtási feladataiban (regisztrációs munka segítése,
segítségnyújtás az állomásvezető és verseny lebonyolító munkatársak részére, versenyzők
tájékoztatási, útbaigazítási, ellátási feladataiban való segédkezés, közreműködés mint
bajbajutott személy, sérült imitátor, stb.)
2.4 Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (3 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 a lakosság katasztrófavédelmi felkészítési feladatainak megismerése,
 a lakosság riasztási, tájékoztatási módjainak megismertetése,
 a lakosság katasztrófavédelmi öngondoskodási területeinek megismerése.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 lakosságtájékoztató kiadvány készítésének gyakorlása,
 részvétel lakosságfelkészítési eseményen, felkészítő munkatársak segítése.

3. Iparbiztonság tevékenységi kör programja
3.1 Részvétel a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek (RIS, SZIR)
karbantartásában és napi alkalmazásukban (2 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 a veszélyes anyagokkal kapcsolatos jogszabályok tanulmányozása,
 a veszélyes áruk közúti és vasúti szállításismeretek és az ellenőrzés módszertanának
megismerése,
 a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek használatának, alkalmazásának
elsajátítása.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés a rendszer kezelésében, gyakorlati alkalmazásában, illetve a napi
karbantartás elvégzésében.
3.2 Közreműködés statisztikai kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó
adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (3 óra)
Megjegyzés: kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített
adatokat tartalmazó anyagok.
A tanulók elméleti feladatai:
 az iparbiztonsági szakterületre vonatkozó jogszabályok áttekintése,
 az iparbiztonsági szakterület adminisztratív tevékenységének megismerése,

 a szakterülettel kapcsolatos iratok, adatbázisok áttanulmányozása.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 az iratok készítésével, kezelésével kapcsolatos feladatok elsajátítása, alkalmazása
3.3 Részvétel veszélyes üzem bejárásokon (3 óra)
Megjegyzés: a bejárás az üzemeltetőkkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően kerül
végrehajtásra.
A tanulók elméleti feladatai:
 a veszélyes üzemekkel kapcsolatos ellenőrzések, bejárások előkészítésének,
lebonyolításának megismerése,
 előzetes felkészülés az üzemmel kapcsolatos veszélyes tevékenységről, a megszerzett
ismeretanyagok tanulmányozása.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 közreműködés a tervezési feladatokban (egyeztetésen, megbeszélésen való részvétel,
jegyzetelés, stb.),
 a bejárások során az üzemben lévő veszélyes anyagokkal kapcsolatos információ,
adatgyűjtés,
 közreműködés a bejárások során felvett jegyzőkönyvek készítésében.
3.3 Közreműködés a katasztrófavédelmi mobil labor járművek napi karbantartásában,
üzemszerű működtetésében (2 óra)
A tanulók elméleti feladatai:
 a katasztrófavédelmi mobil labor járművek, felszereléseinek megismerése,
 a karbantartás rendszerének, folyamatának áttekintése,
 a karbantartás során betartandó biztonsági munkavédelmi rendszabályok megismerése.
A tanulók gyakorlati feladatai:
 járművek karbantartásban való részvétel, a KML szolgálatvezető irányításával.

6.

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 raktárban és szabadpolcon elhelyezett könyvek helyre osztása, sorrendi revíziója, az
elhasználódott jelzetek felújítása,
 folyóiratok sorba rendezése, tékázása,
 kisebb adatbázis-javítási feladatok elvégzése,
 rendezvények, szolgáltatások plakátjainak, szórólapjainak terjesztése (esetleg ilyen típusú anyagok
elkészítése),
 kulturális műsorokban való részvétel,
 statisztikai adatok gyűjtése, közreműködés a használói elégedettségmérésben,
 szívesen vennénk a diákok javaslatait arra vonatkozóan, hogy a DEENK szolgáltatásait hogyan
tudnák iskolájukban népszerűsíteni.

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

7.

 ifjúsági, közösségi programok lebonyolítása
 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem keretében megvalósuló
rendezvénysorozat előkészítésében, koordinálásában segítés
 rendezvényekhez kapcsolódó szórólapok, plakátok városi oktatási intézményekbe való eljuttatása

Debreceni Művelődési Központ

8.







környezetvédelmi és ökológiai programban közreműködés
A DMK közösségeinek munkájába való bekapcsolódás
közönségszervezés, szponzorok felkutatása, a DMK programjainak népszerűsítése
rendezvények, programok előkészítése. lebonyolításukban való részvétel
gyermekfoglalkozások, kézműves játszóházak előkészítése, részfeladatok megoldása
gyermek és fiatal korosztály művelődési igényeinek megismerése felméréssel – közösségépítés,
közösségfejlesztés

Debreceni Nyári Egyetem Nonprofit Közhasznú Kft.
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12.






külföldi vendégek fogadása, útbaigazítása;
recepción kisegítő munka;
könyvárusításnál kisegítő munka;
számítógépes adatbevitel;
szervezéshez kapcsolódó feladatok nyári és egyéb kurzusok idején

Debreceni Polgárőr Egyesület A Cívis Városért
Általános járőrözés a városban
DKV járatokon történő ellenőrzés
Rendezvények biztosítása
Közbiztonsági ellenőrzéseken való részvétel szakképzett polgárőrök felügyelete mellett

Déri Múzeum
önkéntes tárlatvezetés
jegypénztáros munkájának segítése idegen nyelvű látogató esetén
piackutatásban való részvétel
rendezvények idején információ nyújtása a látogatók számára (pl.: Múzeumok éjszakája,
Mézeskalács fesztivál)

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye
gyermekek számára szervezett szabadidős foglalkozások lebonyolításának segítése
gyermekfelügyelet táborokban, gyermekprogramokon
korrepetálás
különböző prevenciós programok, rendezvények bonyolításának segítése
idősek látogatása

13.





14.

DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona
séta, levegőztetés ellátottak részére
beszélgetés, sakk-játék, kártyajáték idősekkel
felolvasás idősek részére
idősek kulturális foglalkoztatásában való részvétel

Forrás Lelki Segítők Egyesülete
 Önkéntes képzésen való részvétel
 szabadidős programok szervezésébe való bekapcsolódás, (zenebölcsi, baba – mama
klub, játszóházak, klubfoglalkozások (mozgásklub, főzőklub, kreatív klub, zeneklub)
munkájában való részvétel.

15.

Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
 rendezvények előkészítésében és lebonyolításában való részvétel, rendezvények alatti
segítés
 információszolgáltatás későbbi programokról
 szórólapozás
 székpakolás, nézőtér kialakítása, dekorációs feladatok

16.

Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
 programszervezés
 információnyújtás

17.

Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért
Alapítvány
 programok szervezése, lebonyolítása: adminisztráció, sátorállítás, akadályok,
tereptárgyak pakolása
 látássérült emberek kísérése, segítése pl. tömegközlekedési eszköztől a rendezvényig
és vissza, a rendezvényen való segítés
 programjaink és az alapítvány tevékenységeinek népszerűsítése (szórólapozás,
plakátolás, internetes tájékoztatás stb.)
 telephelyen való segítés: terület rendben tartása (gereblyézés, sepregetés, fűnyírás(,
kutya kennelek és a tanításhoz használt akadályok csiszolása, mázolása
 kutyák gondozása, fésülése, edények mosása, sétáltatása
 a kutyák kiképzésében való segítés: a terápiás és vakvezető kutyák felkészítésében
való aktív közreműködés, előre megbeszéltek alapján
 fényképezés és cikkírás, kamerázás rendezvényeken, gyakorláskor, terápián,
kisfilmkészítés
 idegen nyelvű fordítás
 tapintható makettek készítése (fontosabb városi közlekedési csomópontok)

Ifjúság Utcai Óvoda

18.

Kulturális, közösségi tevékenység keretében
 Kulturális programok szervezése (pl.: télapó, karácsonyi műsor, farsang, húsvéti
szokások, mesemondás, bábjáték, éneklés, stb.)
Oktatási tevékenységek
 A mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel

Ispotály Utcai Óvoda

19.

 Az óvodai nevelés különféle területein végzett segítségadás
 Gondozási feladatokban való részvétel (tisztálkodási, öltöztetés, étkezés, stb..)
 A gyermekek udvari játéktevékenységében, mozgástevékenységében való
bekapcsolódás, segítés.

Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület

20.

 kortársmentori feladatok ellátása a Kocka Kör tehetséggondozó programjaiban;
 host, illetve hostess feladatok ellátása a Kocka Kör rendezvényein, konferenciáin,
továbbképzésein;
 asszisztensi és adminisztrátori feladatok ellátása a Kocka Kör programjainak
szervezése során;
 kiválasztás és tanulói vállalás esetén színpadi szereplés a Kocka Kör programjain;
 fotó- és videó-dokumentációs feladatok ellátása a Kocka Kör programjain;
 pályázatfigyelési, pályázatírási projektekbe történő bekapcsolódás;
 tudományos-ismeretterjesztő feladatok, játékok kidolgozása;
 művészeti feladatok, játékok kidolgozása;
 mozgásos, ügyességi feladatok kidolgozása

KÖZ-Pont Egyesület

21.

 Hallássérültek iskolájában közös sport és gyermekprogramok az intézmény diákjaival
 Idősekkel közös programok (Idősek Otthona, Újkerti Nyugdíjas Klub, Tócóskerti
Református Gyülekezet), idősek oktatása IT ismeretekre
 Állatmenhelyen segítségnyújtás a kutyák gondozásában, sétáltatásában
 Erdészeti, faültetési, szemétszedési akciókban való részvétel a NYÍR Erdészet
területén

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

22.





Természetvédelmi tevékenységek végzése,
környezetvédelmi tevékenységek végzése,
természetvédelmi adatok rögzítése, gyűjtése,
rendezvények lebonyolításában való közreműködés

23.

Magyar Református Szeretetszolgálat
 hajléktalan teajárat – „túlélési csomag” készítése és szétosztása a város 3 pontján
hajléktalanok számára –
 közreműködés a Szeretethíd programban - a Kárpát-medencei Önkéntes Napon – közés játszóterek tisztításában
 a debreceni Honvédtemető gondozása
 egyházi intézmények meglátogatása:
 játék fogyatékos gyermekekkel
 foglalkozás idős emberekkel
 tűzifa-kihordás rászorulóknak
 élelmiszer-gyűjtés áruházláncoknál és az összegyűlt adományok elosztása rászorulók
között
 szállítmányok, adományok átvétele, lepakolása

24.

Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete

Oktatási tevékenység:
 bölcsődékben, óvodákban, a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel,
kiemelten bázisovikban;
 versenyek szervezése, abban való részvétel (pl. elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás)
 kortársképzőként való tevékenykedés
 egyéb oktatási tevékenységek.
Kulturális és közösségi tevékenység:
 kulturális program szervezése a fogadó fél különböző rendezvényei alkalmával
(például bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, prózafelolvasás, mesemondás,
éneklés).
 az iskolában, valamint a lakóterületen szervezett kiszállásos véradások szervezésében,
lebonyolításában való részvétel.
 az iskolai és az iskolán kívüli tömegrendezvényeken való elsősegélynyújtó
járőrszolgálat teljesítése a már ezen képesítést megszerzett tanulópárok részére
(évnyitó, évzáró, szalagtűző, ballagó ünnepségek, sportnapok, városi rendezvények,
melyeken a Vöröskereszt biztosítja a feladatot)
 ismeretnyújtás a Vöröskereszt Szervezet tevékenységéről, tagszervezésben való
részvétel.
 bekapcsolódás a Vöröskereszt által meghirdetett természetbeni adománygyűjtésbe,
csoportosításába, válogatásába

Környezet- és természetvédelmi tevékenységek:
 környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való
részvétel, a programok népszerűsítése (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása,
szórólapok készítése stb.);
 megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése;
 egyéb környezet- és természetvédelmi tevékenység.
Katasztrófavédelmi tevékenységek:
 rendkívüli helyzetben a tanulók kompetenciahatárain belül végezhető tevékenységek
ellátása (például árvízhelyzetben homokzsákok szállítása, töltése, épületek,
ingóságok óvása, jelzőrendszer részeként feladatellátás, evakuált emberek
tájékoztatása, segítése stb.)
 ifjúsági versenyek előkészítése és lebonyolítása,
 a társszervekkel közösen megvalósuló katasztrófavédelmi bemutatók, gyakorlatok
során, vöröskeresztet érintő feladatokba történő bevonás (sebimitáció készítés, baleseti
szimuláció)
 szükséges adatbázisok készítése;
 lakossági felkészítés.
Közös sport,- és szabadidős tevékenységek óvodáskorú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, továbbá idős emberekkel:
 életinterjú készítése idős emberekkel;
 közös programok lebonyolításában való részvétel
 célcsoport: nehézséggel élő kortársak; bölcsődések; óvodások; idős
emberek; - ünnepek, farsang, sportrendezvények stb. alkalmával kézművesség,
játék,
közös
műsor
egyéb.
keretében

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

25.






26.

könyvvisszaosztás
könyvtári polc rendezése
könyvanyag javítása
kiállítások kialakításában való részvétel
adatrögzítés

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihari Egyesülete
 sérült gyerekek és fiatalok segítése nyári táborozás, rendezvények alkalmával

Nagyerdei Kultúrpark – Állatkert

27.

 a Toldi panoptikumban tárlatvezetés (májustól augusztus végéig)
 a simogató, a terrárium, a trópusi ház, a gibbonház és az Afrika-röpde felügyelete, a látogatók
tájékoztatása, az ott látható állatok rövid bemutatása
 az állatkerti játszóház foglalkozásainak vezetése (májustól augusztus végéig szombaton 10-től
13 óráig)
 jeles napokon a rendezvényekhez kapcsolódó feladatok ellátása / tájékoztatás, helyszín
felügyelete/
 táborozások alkalmával kisiskolás gyerekek felügyelete (június 3. és 4. hetében, illetve
augusztus utolsó hetében)
 kérdőíves közvélemény-kutatás (június közepétől augusztus végéig)
 külföldi vendégek idegen nyelvű tájékoztatása (június közepétől augusztus végéig )
 takarmány előkészítése
 park gondozása

Százszorszép Óvoda

28.






szabadidős-, sporttevékenységek, egészségnapok szervezése, lebonyolítása
játék-, munka jellegű tevékenységek
helyi közösségi programokon a gyermekek segítése
évzárók, ballagások alkalmával a csoportszobák, közösségi terek díszítése
virágültetés, kertészkedés, játékfestés

