EFOP-1.2.11-16-2017-00011
„Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban”
közösségi célú önkéntes tevékenység végzésének biztosítása

Szőnyi Bozsik József Általános
Iskola
Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület
Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület
Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület
Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület
Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

közösségi célú
önkéntes tevékenység megnevezése

fogadni
kívánt
személyek
száma
(fő/hó)

biztosítandó időszak
(folyamatos vagy időszakos
(mely hónapokat érintően))

közreműködés az iskola tanórán kívüli rendezvényeinek lebonyolításában

1 fő/hó

szeptembertől júniusig (10
hónap)

Mag-ház – közösségi tér – karbantartásában való részvétel
(Koppánmonostor)
Az épület és az épülethez tartozó udvarrész folyamatos teendőiben való
részvétel szakipari munkák, kisebb és nagyobb építési tevékenységek
ART-Tér – közösségi tér – karbantartásában való részvétel (Komárom)
Az épület és az épülethez tartozó udvarrész folyamatos teendőiben való
részvétel szakipari munkák, kisebb és nagyobb építési tevékenységek
Közösségi kertek tevékenységének segítése
Az ART-Térben kialakítandó közösségi kertekhez kapcsolódó jellemzően – kiskerti tevékenység, illetve a kerttulajdonosok
közösségének segítése
Gépek, eszközök karbantartása, javítása
Az egyesület tulajdonában lévő gépek, gépkocsik, eszközök javítása,
karbantartása
Élelmiszerosztásban, kihordásban való részvétel
Hétköznapokon reggel az élelmiszerosztásban való részvéte,
ünnepnapokat megelőzően az utolsó bolti nap estéjén.
Élelmiszer kihordásában való segítség Komáromban a rászoruló
családoknak.

3 fő

3 fő

1 fő

3 fő

10 fő

biztosított óraszám
(óra/hó)

2 óra /hó
(07:00-17:00 között)

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület
Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Szent Pál-szigeti Mag-unk Kincse termékeinek előállításában való
részvétel
Gyümölcslevek, lekvárok, teafüvek, gyógynövényfelhasználás,
meggymag-párnák készítésében való részvétel
Közösségi Mozi koordinálása
Havi rendszerességgel közösségi filmklub (nyáron kertmozi)
működtetése, a filmklub tematikai összeállítása, a program
népszerűsítése
Pótnagyi Klub koordinálása
Kisgyermekes családok összekötése pótnagyikkal, a klub
folyamatosságának segítése, új kezdeményezések kidolgozása és
szervezése, pl. korrepetálás, szervezett játszóház, óvodai szünetek
kitöltése stb.

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Kapáló-kaszáló napok rendezvénysorozat szervezése, koordinálása
A Szent Pál-szigeti gyümölcsöshöz kapcsolódó közösségi
kezdeményezések szervezése, népszerűsítése stb.

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Fehérszirom Fesztivál szervezése és koordinálása
Koppánmonostor természeti értékeihez kapcsolódó közösségi
megmozdulás szervezése és koordinálása.
Szomszédünnep szervezése és koordinálása
Komáromban az „Esély otthon” pályázathoz kapcsolódva, a bérlakások
szomszédságában elindítani, majd koordinálni az évente 1-1 alkalommal
szervezett szomszédünnepet

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

4 fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

1 fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

2 fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

2 fő

márciustól októberig

10 óra/hó/fő

2 fő

Március, április

10 óra/hó/fő

4 fő

május, június, augusztus,
szeptember

10 óra/hó/fő

Havi rendszerességgel,
jellemzően január, február,
augusztus, szeptember, október,
november
Havi rendszerességgel,
jellemzően január, február,
május, június,

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Népi hagyományok programsorozatban való részvétel
A népi hagyományokra épülő rendezvénysorozat tematikus
kidolgozásában, szervezésében és népszerűsítésében való részvétel.

2 fő

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Roma hagyományok programsorozatban való részvétel
A roma hagyományokra épülő rendezvénysorozat tematikus
kidolgozásában, szervezésében és népszerűsítésében való részvétel.

2 fő

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

ART-Hullám értékőrzésében való részvétel
Filmek, rádióműsorok készítése és nyilvánosságra hozásában való
részvétel.

5 fő

Egész évben folyamatos,

10 óra/hó/fő

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

www.mag-haz.eu, valamint a www.art-ter.eu honlapok karbantartása
és tartalmának fejlesztése

2 fő

Havi rendszerességgel

10 óra/hó/fő

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Koppánmonostor értéktárának bővítése
A településrészen megjelenő, a közösség által megfogalmazott helyi
értékek feldolgozása, az értéktárba való ajánlással

3 fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

10 óra/hó/fő

10 óra/hó/fő

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület

Komáromi Talpasíjászok
Közhasznú Egyesület

Komáromi Talpasíjászok
Közhasznú Egyesület

Komáromi Talpasíjászok
Közhasznú Egyesület

Komáromi Talpasíjászok
Közhasznú Egyesület
Komáromi Talpasíjászok
Közhasznú Egyesület

Koppánmonostori városrész meghatározó rendezvényeinek, közösségi
kezdeményezéseinek dokumentálása.
Fotó és videódokumentáció készítése
Adminisztratív tevékenység
Az egyesület közösségi tartalmaihoz kapcsolódó adminisztráció segítése,
adatrögzítés pl.:
önkéntes koordináció
jelenléti ívek
könyvelés, irattár digitalizálása
stb.
Egyéb, saját maga által meghatározott közösségi kezdeményezés,
melynek szakmai és infrastrukturális hátteret biztosítunk.
Pl. saját erőforrásra alapozott szakkörök, tanfolyamok, tudásátadások
segítése és mindehhez helyszín és szakmai, illetve egyéb infrastruktúra
biztosítása
Szent Pál szigeti ártéri gyümölcsös gondozása
(kapálás, fűnyírás, öreg fák körüli terület tisztítása, faiskola gondozása,
szemzés stb.)
Eurovelo 6 koppánmonostori szakaszán kialakított közösségi
gyümölcsös gondozása
(kapálás, fűnyírás, öreg fák körüli terület tisztítása, a mezítlábas taposó
gondozása, közösségi kertek – magaságyások – kialakítása stb.)
Kincseink Helytörténeti Tanösvény állomásainak gondozása
A jelenleg 26 állomásból álló fa faragott padok és köztéri alkotások
évente való karbantartása, javítása, festése, a padok körüli közterületek
tisztán tartása, fűnyírás.

Kincseink Helytörténeti Tanösvény állomásain a tájékoztató táblák
fejlesztése
A jelenleg 26 állomásból álló fa faragott padok és köztéri alkotások
melletti táblák IKT rendszerének kidolgozása és működtetése.
Ősmagyar íjászat, íjásztatás
Rendszeres heti foglalkozások tartása, a magyar őstörténet, illetve
kiemelten az íjász hagyományokra.

1 fő

5 fő

3 fő

3 fő

3 fő

Havi rendszerességgel

10 óra/hó/fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Egész évben folyamatos, az
időjárásnak, évszakoknak,
illetve a Natura 2000 területnek
megfelelő ütemben és
lehetőségekkel.
Egész évben folyamatos, az
időjárásnak, évszakoknak,
megfelelő ütemben és
lehetőségekkel.

10 óra/hó/fő

10 óra/hó/fő

3 fő

Jellemzően áprilistól októberig.
A festési munkák szeptemberoktóber hónapra tervezhető.

10 óra/hó/fő

1 fő

Havi rendszerességgel

10 óra/hó/fő

3 fő

Heti rendszerességgel, szakkör
formájában.

10 óra/hó/fő

Komáromi Talpasíjászok
Közhasznú Egyesület
Komáromi Talpasíjászok
Közhasznú Egyesület
Komáromi Talpasíjászok
Közhasznú Egyesület
Komáromi Zenész Egylet
Közhasznú Egyesület

Komáromi Zenész Egylet
Közhasznú Egyesület
Komáromi Zenész Egylet
Közhasznú Egyesület
Komáromi Zenész Egylet
Közhasznú Egyesület

www.koppanmonostor.hu honlap karbantartása és tartalmának
fejlesztése
Koppánmonostor írott emlékeinek digitalizáslása, hangos könyvként
A településrészről kiadott dokumentumok hangoskönyvvé való
feldolgozása (felolvasás, hangrögzítés stb.)
Koppánmonostori városrész meghatározó rendezvényeinek, közösségi
kezdeményezéseinek dokumentálása. Fotó és videódokumentáció
készítése
Könnyűzenei tehetséggondozó rendezvények szervezésében való
részvétel
(Rendezvény előkészítése, a fellépőkkel való kapcsolattartás, road
feladatok ellátása, technikai együttműködés – hang- és fénytechnika –
stb.
Online marketing tevékenység
Az egyesületen belül tevékenykedő zenekarok rendszeres
megjelenésének és promotálásának segítése, reklámtevékenységben való
részvétel
Forrásteremtés
Pályázatfigyelés, pályázatok írása, pénzügyi lebonyolításban való
részvétel
Tehetséggondozás, zenei fejlesztés
ütős hangszerek, gitár, basszus gitár, ének tanításban való részvétel,
tehetségkutatás

1 fő

Havi rendszerességgel

10 óra/hó/fő

3 fő

Egész évben folyamatos.

10 óra/hó/fő

1 fő

Havi rendszerességgel

10 óra/hó/fő

5 fő

február, március, április,
október, november, december

10 óra/hó/fő

1 fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

1 fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

4 fő

Egész évben folyamatos, heti
rendszerességgel szakkör
formájában

10 óra/hó/fő

Komáromi Zenész Egylet
Közhasznú Egyesület

Stúdiómunka
zenei és egyéb hangrögzítés (pl. hangoskönyv készítése)

1 fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Komáromi Zenész Egylet
Közhasznú Egyesület

Határ-menti könnyűzenei adattár készítése és kezelése

1 fő

Egész évben folyamatos

10 óra/hó/fő

Gépkocsivezető
Az egyesület – jellemzően hét végi – zenekari fellépéseire

2 fő

Egész évben folyamatos, a
zenekarok fellépéseihez
igazodik

alkalmanként10 óra
/fő

Komáromi Zenész Egylet
Közhasznú Egyesület

Road
Az egyesület – jellemzően hét végi – zenekari fellépéseire zenekari
segítő (pl. hangszerek elhelyezése és összeszerelése, bontása a
színpadon)

2 fő

Egész évben folyamatos, a
zenekarok fellépéseihez
igazodik

alkalmanként10 óra
/fő

Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Születés Hete rendezvény szervezése és koordinálása
Kapcsolatfelvétel, rendezvényszervezés, a rendezvény népszerűsítésében
való részvétel

2 fő

Március, április, május

10 óra/hó/fő

Kerecsen Ifjúsági Egyesület

A 72 óra Kompromisszumok nélkül önkéntes akció szervezése és
koordinálása

2 fő

szeptember, október

10 óra/hó/fő

Komáromi Zenész Egylet
Közhasznú Egyesület

Kapcsolatfelvétel, rendezvényszervezés, a rendezvény népszerűsítésében
való részvétel
Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Állampolgári Részvétel Hete akció szervezése és koordinálása
Kapcsolatfelvétel, rendezvényszervezés, a rendezvény népszerűsítésében
való részvétel

2 fő

március, április, május

10 óra/hó/fő

Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Nyári táborokban való foglalkozások vezetése
Sport, kézműves, fejlesztő stb. foglalkozások tartása.

10 fő

június, július, augusztus

10 óra/hó/fő

3 fő

Folyamatos, heti
rendszerességgel kedd és/vagy
csütörtöki napokon.

10 óra/hó/fő

10 fő

június, július, augusztus szerdai
napjain

10 óra/hó/fő

1 fő

Folyamatos, havi
rendszerességgel.

10 óra/hó/fő

1 fő

szeptember, október

10 óra/hó/fő

5 fő

október, november, december

10 óra/hó/fő

5 fő

Folyamatos, havi
rendszerességgel.

10 óra/hó/fő

10 óra/hó/fő

Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Biztos Kezdet – Korai fejlesztés
Szünidő Szerda programban való foglalkozások vezetése
Sport, kézműves, fejlesztő stb. foglalkozások tartása.
EVS program koordinálása
Az Európai önkéntes szolgálat népszerűsítése, az önkéntesek toborzása,
informálása, aktuális lehetőségek népszerűsítése stb.
Európai Babahordozó rendezvény szervezése és koordinálása
Kapcsolatfelvétel, rendezvényszervezés, a rendezvény népszerűsítésében
való részvétel
Manó-út rendezvény szervezése, koordinálása, a programban való
részvétel
Mikulásgyár kiépítésében való részvétel, kapcsolatfelvétel,
rendezvényszervezés, a rendezvény népszerűsítésében, valamint a
Mikulásgyárban Manóként való részvétel

Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Meseolvasás
Mesék, illetve szakirodalmak felolvasása, hangoskönyvnek

Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Bölcsőkert program szervezése és koordinálása
Az előző évben született újszülöttek szüleivel való kapcsolatfelvétel, az
előző években született babák szüleivel való kapcsolattartás, a
bölcsőkert, mint közösségi kert gondozásában való részvétel, annak
koordinálása

1 fő

Folyamatos, havi
rendszerességgel. Jellemzően
áprilistól októberig tartó
időszakban.

Komáromi Tám-Pont Családés Gyermekjóléti Intézmény

Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel közös élelmiszergyűjtés

6-8 fő

november

4 óra/fő

Komáromi Horgász Egyesület

Rüdiger-tó körüli és horgászattal kapcsolatos munkák,
rendezvényszervezés, adminisztrációs feladatok

2 fő

folyamatos

20-20 óra /fő/hó

Kassák Klub Közművelődési és
Sportegyesület

informatikai, programozási feladatok, pályázatírás, szponzorkeresés,
rendezvényszervezés, adminisztrációs feladatok

1-2 fő

folyamatos

20-20 óra/fő/hó

Komáromi Kistáltos Óvoda

óvodai programok

2-3 fő/hó

időszakos

6-10 óra

Komáromi Kistáltos Óvoda

óvodai munkák, kerti munka

2-3 fő/hó

időszakos

6-10 óra

Kísérés uszodába

2 fő

szeptember-október-november
Feszty Árpád Általános Iskola

Feszty Árpád Általános Iskola
Feszty Árpád Általános Iskola

Feszty Árpád Általános Iskola
Kecskés László Társaság
Alapítvány
Kecskés László Társaság
Alapítvány
Kecskés László Társaság
Alapítvány

16 óra/hó/fő
március-április-május

Kapuügyelet iskolai rendezvényeken

2 fő

Farsangok, disco, stb.

Alkalmanként 3 óra

Segítés tankönyv szállításnál

2 fő

Minden év augusztusában egy
nap

4 óra / fő

Hulladékgyűjtés segítése

2 fő

Minden év szeptemberében és
májusában 1-1 nap

10 óra / fő / nap

3 fő

február, március, április

10 óra/hó/fő

3 fő

Folyamatos, havi
rendszerességgel.

2-10 óra/hó/fő

1 fő

Folyamatos, havi
rendszerességgel.

2-10 óra/hó/fő

Kitelepítés Emléknapja rendezvény szervezése és koordinálása
Kapcsolatfelvétel, rendezvényszervezés, a rendezvény népszerűsítésében
való részvétel
Az alapítvánnyal kapcsolatos rendezvények szervezésében,
koordinálásában, a programjain való részvétel
Manóként való részvétel
Kommunikáció, PR tevékenység
Az alapítvány honlapjának, valamint közösségi oldalának karbantartása,
folyamatos információk feltöltése

Kecskés László Társaság
Alapítvány

Az alapítvány kiadványainak felolvasása
hangoskönyvnek

5 fő

Folyamatos, havi
rendszerességgel.

10 óra/hó/fő

Komáromi Református
Egyházközösség

Takarítás, környezetrendezés

2 fő

péntek-szombat
egész évben

12

Selye János Kórház

parkgondozás, udvartakarítás

10 fő

folyamatos

40 óra

Selye János Kórház

ápolási személyzet segítése

5 fő

folyamatos

20 óra

Komáromi Távhő Kft.

vízóraállás jelentések összegyűjtése

3 fő/hó

minden hónap 3-7. napja

36 óra/hó

Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Fogyatékosok Nappali
Intézményei és Sorstárs
Támogató Szolgálat
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Fogyatékosok Nappali
Intézményei és Sorstárs
Támogató Szolgálat
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Fogyatékosok Nappali
Intézményei és Sorstárs
Támogató Szolgálat
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Fogyatékosok Nappali
Intézményei és Sorstárs
Támogató Szolgálat
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Fogyatékosok Nappali
Intézményei és Sorstárs
Támogató Szolgálat
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Fogyatékosok Nappali
Intézményei és Sorstárs
Támogató Szolgálat
Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Egyesület
Fogyatékosok Nappali
Intézményei és Sorstárs
Támogató Szolgálat

Komáromi Napközi Máltás fiatalok fellépésekor önkéntes
segítségnyújtás

2 fő

április hónap végén

3 óra

Városi Gyermeknapon érzékenyítő programon önkéntes segítségnyújtás

2 fő

május hónap végén

3 óra

Paralimpia lebonyolításánál önkéntes segítségnyújtás

10 fő

szeptember végén

3 óra

Falunapi fellépéskor önkéntes segítségnyújtás

2 fő

szeptember elején

2 óra

SPAR akcióban önkéntes segítségnyújtás

10 fő

december végén

3 óra

Bútorraktárban önkéntes segítségnyújtás

2 fő

előzetes egyeztetés szerint

3 óra

Ruharaktárban önkéntes segítségnyújtás

5 fő

előzetes egyeztetés szerint

3 óra

Komárom Város Egyesített
Szociális Intézménye

Kertészeti munkák (fűnyírás, metszés, öntözés stb.)

2 fő

tavasztól-őszig

16

Komárom Város Egyesített
Szociális Intézménye

Gondnoki munkák (izzó csere, hólapátolás, festés stb.)

1 fő

folyamatos

16

Komárom Város Egyesített
Szociális Intézménye

Mentális segítségnyújtás idősek részére (sétáltatás, felolvasás,
beszélgetés, bevásárlás stb.)

1 fő

folyamatos

8

Szőnyi Lovas Sportegyesület

táboroztatás

20 fő

július-augusztus

160

Szőnyi Lovas Sportegyesület

rendezvényeken hostess feladatok

10 fő

március-október

40

Szőnyi Lovas Sportegyesület

karbantartási munkák - állatkarámok

10 fő

folyamatos

40

Szőnyi Lovas Sportegyesület

karbantartási munkák - terület

10 fő

március-október

40

Kemence Egyesület

rendezvényeken hostess feladatok

15 fő

folyamatos

40

Kemence Egyesület

táboroztatás

20 fő

július-augusztus

160

Kemence Egyesület

klubokban segítő tevékenység

10 fő

folyamatos

20

Kemence Egyesület

állatsimogató karámok karbantartása

4 fő

folyamatos

40

Kemence Egyesület

egyéb karbantartási munkák

4 fő

folyamatos

40

Kemence Egyesület

gyermekfelügyelet játszóházakban

2 fő

folyamatos

20

Baráth Team S.E.

egyesületi adminisztráció

3 fő

folyamatos

40

Baráth Team S.E.

egyesületi sportrendezvény szervezés, előkészítés

2 fő

időszaki
január-május
május-október

50
50

május
október

90
15 óra/fő
15 óra/fő
2-2 nap esik bele

Baráth Team S.E.

egyesületi sportrendezvényen feladatok elvégzése

3-6 fő

Baráth Team S.E.

egyesületben aktuális feladatokban való részvétel

2 fő

folyamatos

40

Baráth Team S.E.

egyesületi sportlétesítmény felügyelete

2 fő

folyamatos

100
(18-22 óráig,
hétvégén 8-13 óráig)

Kollégista tanulók tantárgyi kikérdezése, szabadidős programjaikon
segítő részvétel

Kempelen Középiskola és
Kollégium

A hét 4
napján
(H-K-Sz-Cs)
Ha a 3
csoporthoz 4
napon másmás, akkor =
12 fő/hét
(De más
praktikus
felosztást is
elfogadunk.)

Folyamatos időszak:
a tanév időtartamára mindaddig,
amíg a pályázati időszak tart
tudunk fogadni segítőket.

A hét 4 napján (HK-Sz-Cs) 17-20 óra
között:
Egy csoport esetén
heti 4 nap x 3 óra =
12 óra/hét
12 óra x 4 héttel = 48
óra/hó
Három csoportunk
van:
heti 4 nap x (3x3 ó)
= 36 ó/hét
havi 4 hét x 36 óra =
144 ó/hó

