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Az IKSZT pályázat benyújtásakor a Harmónia SZKKE vállalta, hogy együttműködő 
partnerként részt vesz az ifjúsági szakmai programok megvalósításában az intézmény 
felújítását követően.  Az elmúlt években folyamatosan kialakult egy partneri kapcsolat, amely 
a gyermekeket és fiatalokat érintő programok közös megvalósítására épült. Ennek 
megfelelően 2016-ban is a gyermekeket és fiatalokat érintő programokat általában közös 
feladatként valósítottuk meg. Emellett segítettük és támogattuk a cserkészfoglalkozások 
szervezését. Helyet és eszközöket biztosítottunk a szakmai programjaikhoz.       
 
 
Az egyesülettel közösen megvalósított programjaink 2016-ban: 
 
 
2016-ban két EVS pályázatban összesen 5 önkéntes fiatal dolgozott a településen. Március 
végén fejeződött be az egyesület  projektje, melyben egy spanyol és egy német lány vett részt. 
Az önkénteseknek több értékteremtő kezdeményezése volt: Englisch Caffee- ahol helyi 
fiatalokat hívtak –spanyol-német vagy angol nyelvű beszélgetésre, Artroom- ahol érdekes új 
festési technikákat próbálhattak ki, az aluljáró elkészült egy nagyobb települést ábrázoló 
„festmény” montázs. E mellett azonban a mindennapok során  nem sikerült velük kialakítani 
egy működő munkakapcsolatot, ezért ők hamarabb befejezték a projektet. Nyáron a német 
lány helyére érkezett egy új önkéntes, aki már az első pillanatoktól kezdve nagyon nyitott és 
érdeklődő volt. Bár csak rövid ideig volt itt, azonban több helyi fiatallal alakított ki jó 
kapcsolatot- a mi hozzájárult az idegen nyelv elsajátításához/tanulásához. A nyári 
táborainkban nagy segítséget jelentett Ronja figyelmes és pontos munkája. Az angol táborban 
egy 2012/13-as EVS projektben résztvevő német lány segített. Tabea a német idegen nyelv 
tanítás módszerével kémiai kísérletek bemutatásával tanította az angol nyelvet a táborban.        
 
Októberben érkezett két új önkéntes Olaszországból. Mogeeb és Elisabeth szintén az első 
napoktól kezdve be tudott illeszkedni az intézmény munkájába.  
Bár csak angolul és olaszul beszélnek, de hamar megtalálták a közös hangot a 
kisgyermekekkel (baba- mama klub) és az idősekkel is (Idősek Napközi Otthona). A fiatalok 
részt vesznek a gyermekek és fiatalok számára szervezett programokban, tanítanak angol és 
olasz nyelvet illetve népszerűsítik az Európai Önkéntes Szolgálatot. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a fiatalok érkezésével egy kicsit megpezsdül  a közösségi élet is. A helyi fiatalok 
számára új baráti kapcsolatokat, nyelvtanulási lehetőséget és európai távlatokat jelent. 
Ugyanakkor az idősebb korosztály számára is kínál új kulturális élményeket, ismereteket.    
 
Nagyobb programként valósítottuk meg a maratoni vetélkedőnket 2016. december 10-én. A 
Mikulás vetélkedőn összesen 3 csapat, 50 fő vett részt a programon. A fiatalok igen ügyesen 
megszervezték a csapataikat, illetve mások szívesen segítettek a megvalósításban. Az érdekes 
ügyességi, szellemi és sport feladatok után a szolnoki extrém sport és break táncosok adtak 
elő nagy sikerű táncbemutatót. 
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2016-ban összesen 31 fő vett részt a középiskolai közösségi szolgálaton, sokan közülük a 
teljes 50 órás időt itt teljesítették. Segítettek a nyári foglalkozásokon, illetve a könyvtári 
munkákban. Többen részt vettek a játék és kinder kiállítás makettjeinek az elkészítésében 
illetve az aluljáró dekorálásában. Bár a fiatalok számára bővült az a kínálat, ahol teljesíthetik 
a közösségi szolgálatot úgy látjuk hogy folyamatosan érkeznek hozzánk a középiskolások.  
 

Közösségi szolgálatban résztvevő fiatalok 
 

 
 2014 2015 2016 
Létszám 
 

22 fő 34 fő 31 

Óraszám 
 

323 óra 454 óra 530 óra 
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