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Tisztelt Képviselő-testület! 
  

 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL TV.78.§ (5.) bekezdése szerint: „ Az önkormányzat, amely közösségi 
színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja 
az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, 
jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. 

 
Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok: 
 

- 1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről 

- 2017. évi LXVII. törvény  a muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról 

- A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM rendelete az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér 
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 
112/2009. (VIII.29.) FVM. rendelet módosításáról 

- A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2017. (VI. 7.) MvM rendelete az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és 
szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról 

- A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati 
rendelet 

- 32/2015. (V.27.) sz. önkormányzati határozat a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 
 
Személyi feltételek  
 
 
2017-ben 3 főállású alkalmazottja volt az intézménynek: 1 fő intézményvezető, 1 fő 
könyvtáros és 1 fő IKSZT alkalmazott. A szakmai munkát közhasznú foglalkoztatottak 
segítették: 
- 1 fő kisegítői munkakörben (2017. augusztus 31-ig)  
- 1 fő az Országos Széchényi Könyvtár közfoglalkoztatási programjában (2018. február 28-
ig.)  
- 1 fő a Nemzeti Művelődési Intézet közfoglalkoztatási programjában 2017. október 12-től 
2018. február 28-ig. 
 
Képzés, tanfolyam: 
 
Az egészségkultúra fejlesztése a közművelődésben 40 órás akkreditált képzésen vett részt 
Knappné Magda Valéria. 
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Tárgyi feltételek 
 
 
2017-ben tárgyi fejlesztés minimális mértékben valósult meg. Informatikai eszközökhöz 
vásároltunk kisértékű tartozékokat. A könyvtárban felújításra kerültek a gyermek ülőbútorok. 
 
 
Közművelődési feladatok: 
 
A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. által üzemeltetett IKSZT Programiroda 2017. július 31-
én megszűnt. Ezért változott a szakmai beszámolók, munkatervek benyújtásának rendje is. A 
korábbi megszokott  internetes felülettel szemben a szakmai beszámoló elektronikus úton 
történő megküldésére a Magyar Államkincstár Kifizető Ügynökségének elektronikus 
kapcsolattartó felületén, ügyfélkapus benyújtással vált lehetőség. 
 
 
Pályázatok: 
 
Intézményünk partnerként vett részt a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Szervezete „ Védőháló a Család társadalmi szerepének megerősítése Szolnok térségében 
a Vöröskereszt segítségével” című pályázat megvalósításában. Ebben a pályázatban több 
program is megvalósult  az intézményben, amelyek közül kettő a mi szervezésünkben történt. 
(Családi értékrend kialakítása/Környezettudatos-egészséges életmód alapjai és Nonverbális 
kommunikáció- céltudatos kommunikáció témakörökben.) 
 
2014. júniusában befejeződött a a   TÁMOP 3.2.3.B-12/1-0161 sz. „Kreatív szolgáltatások 
és programok az IKSZT-ben” című pályázatunk. A pályázat fenntartási időszaka azonban 
2018-ig tart. Ennek megfelelően szerveztünk olyan programokat, amelyek megfeleltek a 
pályázati kiírásnak. 2017-ben 9 alkalommal, összesen 251 fő részvételével valósítottunk meg 
programokat. (Jóga, kézműves foglalkozás, interaktív foglalkozás, helytörténeti foglalkozás)  
 
 
Intézményünk pályázatot nyújtott be „ A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, 
szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt GINOP projekt megvalósítására. A 
projekt keretében informatikai eszközök térítésmentes használatára lehetett pályázni. A 
pályázati csomag része az alábbi eszközök és szolgáltatások: 

- 3 db laptop 
- 2 db tablet 
- 2 db okostelefon 
- 1 db projektor 
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló egyben) 
- 1 db beltéri Wifi Acces Point 
- 1 db kültéri Wifi Access Point 
- 1 db router  

 
A pályázat jelenleg a megvalósítási szakaszban van. 
 
Közművelődési programjaink közül szeretném kiemelni a Filharmónia előadásokat, 
amelyeket diákok számára szerveztünk. A 3 előadásból álló hangverseny sorozat magas 
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színvonalú komolyzenei élményt nyújtott minden alkalommal, a gyermekek számára érthető 
módon. 
 
Fontosnak tartottuk ebben az évben is, hogy rendszeresen szervezzünk programokat a 
kisgyermeket nevelő családok számára is. A Baba-mama klub kéthetente valósult meg, 
amelyen nemcsak anyukák, babák hanem már az apukák is megjelentek. Igyekeztünk 
színesíteni ezeket az alkalmakat bábozással, meseolvasással, kézműveskedéssel. Nagyon 
pozitívum hogy az anyukák sok esetben segítenek a szervezésben, új ötletekkel, javaslatokkal 
tették gazdagabbá ezeket az alkalmakat.           
 
Aktív szerepet vállalunk a helyi értékek felkutatásában és település szintű 
megismertetésében. Az értéktár bizottság által kezdeményezett Szajoli Emlékezet Oldala 
újabb kisfilmekkel gazdagodott. E mellett az írott emlékek száma is gyarapodott: a moziról és 
a malomról készült el egy összeállítás, amely szintén megtekinthető/olvasható a www. 
szajol.hu/ertektar oldalon. A helyi értékek bemutatását célozta meg a Faluházban összeállított 
kiállítás.  
  
A szakmai feladataink ellátása mellett nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a településen 
működő civil szervezetek, közösségek számára segítséget nyújtsunk . Készítettünk a 
számukra meghívókat, plakátokat, beszámolókat, munkaterveket, dekorációt.  Jelentős 
számban valósultak meg együttműködésben programok a civil szervezetekkel. (Harmónia 
SZKKE,Együtt Egymásért Klub,Vöröskereszt) 
 
 
A programjaink sikeres megvalósítása érdekében folyamatosan frissítettük a Facebook 
oldalunkat, ahol aktuális információkat, híreket találhattak az érdeklődők. A Szajoli 
Krónika minden számában hírt adtunk a tevékenységünkr ől. 
 
 
 

 
 
 

2014 2015 2016 2017 

  
Alkalom 

 
Létszám 

 
Alkalom 

 
Létszám 
 

 
Alkalom 

 
Létszám 

 
Alkalom 

 
Létszám 

Műsoros előadás 4 260 5 377 7 420 5 408 

Táncos rendezvény 2 120 2 152 3 240 3 324 

Ismeretterjesztő 
programok 

34 766 40 669 32 628 51 829 
Klubok 8 300 6 220 6 220 7 164 

Tanfolyam 16 2670 9 1413 9 1159 6 1558 

Játszóház/játékház 26 474 34 503 22 327 10 187 

Kiállítás 7 700 7 296 5 280 7 390 

Vetélkedő 4 135 5 222 6 254 7 225 

Nyári tábor 2 24 2 30 3 40 3 45 

Külső szervek 61 3167 80 4083 75 4200 51 3471 
Összesen:  8616  7965  7768  7601 
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Könyvtári feladatok: 
 
Ebben az évben tovább folytattuk az állomány tisztítását, melynek alapvetően két oka van. 
Egyrészt az állomány nagyobb része még mindig nagyon elöregedett és elhasználódott, 
másrészt  a rendelkezésünkre  álló tér adott.  
 
Állománybővitésre fordítható forrásaink: 
-  kulturális normatíva 10 %-a,  
- érdekeltségnövelő támogatás, 
- Márai pályázat. 
 
Két lépcsőben történt az elhasználódott könyvek selejtezése.  
  

Összesítő a könyvtárban selejtezett könyvekről: 

                                                                                     Mennyiség                Érték  

I.félév 

Technikai selejt szépirodalom                                      268                  68.657 Ft                       

Technikai selejt szakirodalom                                      78                      9.719 Ft             

II.félév 
 
Technikai selejt szépirodalom                                      118               6.359,50 Ft                       

Technikai selejt szakirodalom                                      1                        61 Ft     
 
A könyveket az OKN hetében KÖNYVBÖRZÉN kedvezményes áron árusítottuk ki, az ebből 
befolyt összeget (15.100 Ft-ot)  pedig könyvbeszerzésre fordítottuk.  
2017-ben a könyvtári állomány értéke 351.625 Ft-tal bővült saját költségvetésből. A 
könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 100.455 Ft-ot nyertünk, melyet szintén 
könyvbeszerzésre fordítottunk. Ebben az évben összesen 452.080 Ft-ot tudtunk új könyvek 
vásárlására fordítani. A könyvbeszerzésnél olvasóink kívánságát is figyelembe vettük. 
Ajándékkönyvekkel is bővült könyvtárunk állománya (a Nemzeti Könyvtár sorozatával, 
Hegedűs Ferenc családtörténeti munkájával, illetve olvasóink felajánlásával). Az idén 
november hónapban indult a Márai program VII. fordulója. Ennek keretében 200.000 Ft 
értékben volt lehetőségünk könyveket választani. A kiszállítást 2018. január 15. és március 
31. között ígérték. 
2017-ben 13 folyóirat (+Néplap) közül választhatnak olvasóink. Lehetőséget adtunk ezek 
kölcsönzésére is.    
Az idén is folytatódott a Nagy Olvasási Kihívás „Szajol olvas” címmel. A tavalyihoz képest 
változtattunk a témakörökön. A felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt a játék március 01-től 
december 15-ig tartott. A versenyben kitartó olvasóinkat 2018 januárjában, a Magyar Kultúra 
Napján könyvjutalomban részesítettük. 
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Könyvtári programjaink 2017-ben:   
 

- Óvodás csoportoknak az idén is szerveztünk könyvtári programokat (bábelőadás, 
meseolvasás, kézműves foglalkozás). 
A jeles napokon (Farsang, Húsvét, Anyák napja, Világnapok) tematikus programokat 
szerveztünk a számukra. 

- Könyvtári foglalkozásra az idén  is meghívtuk az 1. osztályos tanulókat. Előzőleg 
vásároltunk több olyan könyvet, amely „kezdő olvasóknak” íródott (OlvasóKalóz, 
OlvasóBreki, OlvasóKölyök sor.). Többek között ezekkel a könyvekkel sikerült 
felkelteni az érdeklődésüket az olvasás iránt. 

 
- A Könyvtári Napok rendezvényeihez az idén is csatlakoztunk (Internet Fiesta – 

„Utazók a könyvtárban”címmel úti beszámoló Kubáról, „A Nemes Hegedűs család 
históriája” címmel könyvbemutató Szajol legidősebb családjáról). 
Az országos rendezvénysorozatban a Szajoli Könyvtár is bekapcsolódott. Összesen 
344 fő vett részt a szórakoztató, szabadidős és ismeretterjesztő programokon. 

- Fotókiállítást rendeztünk településünk 755. évfordulója tiszteletére. 
- Könyvtári táborunk idén a „Vadnyugati” nevet kapta. A gyerekek az indiánok és 

cowboyok mindennapi életébe nyertek betekintést. Készítettünk , „sütinyalókát”, 
bőrből indián fejdíszt, batikoltunk, papírból „Vadnyugati képkeretet” készítettünk, 
amelybe tábori fénykép is került. Elhívtuk táborunkba a tűzoltókat is, akik a 
sportpályán tartottak számunkra egy kis bemutatót. Tiszapüspökibe kirándultunk, ahol 
ellátogattunk az Állatosparkba, majd a Farkasdombi Tájházba. Ott kenyérlángossal 
vendégelték meg kis csapatunkat. 

- Mini kiállítással emlékeztünk meg Arany János születésének 200. évfordulójáról. 
 
 

 
  összesenből 14 aluliak 

ÉV 
 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Olvasók száma 225 
 

160 188 69 50 42 

Könyvtárlátogatók 
száma 

7784 5500 3448 5466 2500 1065 

Könyvtári állomány 
kötet száma 

16.928 17.340 17.133 3.034 3.084 3.016 

Könyvbeszerzés – 
folyóirat beszer.  

589.510 Ft. 
109.927 Ft. 

462.269 Ft. 
124.822 Ft. 

452.080Ft. 
132.478. 

- - - 

Előfizetett folyóirat 
db. 

19 10 13 2 1 2 

Kölcsönzött kötet 
száma 

7399 5600 4075 4311 1193 998 

Helyben használt 
dok. száma 

616 494 6337 411 355 1822 

Könyvtárközi kérés 44 60 49 11 9 4 
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A Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi munkaterve 
 
 
 
Az intézmény ebben az évben érkezett el az IKSZT pályázat fenntartási időszak utolsó 
hónapjához. (2018. január 31.) Ezt követően a beszámolási időszak 2018. július 1-10. között 
történik, majd a pályázat szakmai lezárása is megvalósulhat.  
 
2018-ban az IKSZT-ben előírt és kötelező programok közül szeretnénk elsősorban azokat a 
foglalkozásokat, programokat megszervezni, amelyekre az elmúlt időszakban igény volt.  
 

- Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása, 
nyomon követése 

- Közművelődési programok szervezése 
- Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése 
- Közösségi internet biztosítása 
- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése 
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása 
- Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat-munkaerőpiaci információs pont működtetése 
- Az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn 

túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára 
- A gyermekek, különösen a 0-5 évesek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó 

nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása 
 
 
 
Kiemelt feladataink: 
 
- Helyi értéktár Bizottság munkájának segítése (értéktár javaslatok előkészítése, Szajoli 
Emlékek Oldala, kisfilmek készítése, írásos dokumentumok felkutatása).   
- Tartalmas szabadidős és kulturális programok szervezése fiatalok és gyermekek számára (pl: 
színházi előadások, Filharmónia bérlet, kézműves foglalkozások, szünidei programok) 
- Értékteremtő kiállítások szervezése. (erdélyi alkotók, Lőrinczi László fotókiállítása)  
- Hagyományteremtő programok szervezése. Pl: Értéktár nap, kenyérsütés, Mihály napi vásár. 
- Civil szervezetek, közösségek tevékenységének a segítése. Együttműködési kapcsolatok 
kiépítése, ápolása. Közös programok megvalósítása.  
- Helyi alkotók, gyűjtők munkájának a megismertetése. 
- Rendszeres rekreációs foglalkozások szervezése. 
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PROGRAMTÁBLÁZAT 2018. 
 

PROGRAMOK:  01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 

Pályaorientációs 
programok  

x x           

Farsangi kézműves 
foglalkozás 

 x           

Hagyományőrző 
malacvágás 

 

 3.           

Filharmónia bérlet  x x       x   

 
Utazók a 

könyvtárban 

  x x         

Színházi ea.    x      x   
Föld napi 

programok 
   x         

Tavaszi szünet 
programjai 

   x         

Gyermeknapi 
programok 

    x        

Tankör 
(hetente) 

x x x x x x x x x x x x 

Baba-mama klub 
kéthetente 

x x x x x x x x x x x x 

Nyári szünidei 
programok 

gyermekeknek 
 

     x x x     

Értéktár nap 
Kenyérsütés és 
tárlatvezetés 

       19-
20. 

    

Mihály napi vásár         x    
Állatok 

világnapjára 
programok 

         x   

 
Eü hónap 

rendezvényei 
(ismerett.vetélkedő, 

rajzpályázat) 

         x x  

Adventi programok 
(kiállítás, 
kézműves 

foglalkozás) 

           x 
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2018. évi könyvtári feladatok 
 
 

A Közösségi Ház és Könyvtár ellátja a törvényben meghatározott nyilvános könyvtár 
alapfeladatait: 
 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti szabályzatban meghatározott fő 
céljait küldetésnyilatkozatban teszi közzé 

- gyűjteményét folyamatos fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsájtja 

- tájékoztat a könyvtár és nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét 
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában 
- segíti az oktatásban, képzésben résztvevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 
- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez 
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.   
 
 
Tervezett könyvtári programok 2018-ban: 
 

- Szajol Olvas 2018 olvasásnépszerűsítő vetélkedő meghirdetése, immár harmadik 
alkalommal. 

- A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk 
bővítése” című kiemelt GINOP projekt keretében képzések, információs programok 
szervezése a digitális írástudás fejlesztése körében.  

- Könyvtári tábor a nyári iskolai szünidőben. A tábor témája a könyvek világához, az 
olvasás népszerűsítéséhez kapcsolódik. 

- 2018-ban is bekapcsolódunk a Megyei Könyvtár által kezdeményezett Internet Fiesta 
(március), és az Országos Könyvtári Napok (október) szervezésébe. A tavalyi évhez 
hasonlóan az idén is végzünk igényfelmérést arra vonatkozóan, hogy olvasóink milyen 
könyveket olvasnának szívesen az intézményünkben. Olvasóink a 
„KÍVÁNSÁGLISTÁRA” írhatják fel az általuk javasolt művek címét, amit már a 
2018. évi beszerzésnél figyelembe veszünk.Rendszeres könyvtári tevékenységek a  
Baba-mama klub foglalkozásain. (bábozás, kézműveskedés, dia vetítés, meseolvasás)  

- Mini kiállítások szervezése a jeles napokhoz, évfordulókhoz kapcsolódva. (helyi 
alkotók, gyűjtők kiállítása, (Mátyás király és Wass Albert emlékév)  

- Zenés-Mesés esték a könyvtárban” címmel februárban minden pénteken16:30-tól 
ukulele-és gitárszóval, valamint kedves mesékkel várjuk a gyerekeket. 
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Tájékoztató 
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. február 15-én tartandó ülésére 
 
 
 

A közművelődés és szabadidős tevékenység alakulásáról, különös tekintettel a község 
ifjúságának helyzetére 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az IKSZT Címbirtokosi Okirat illetve a vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM 
rendelete együttesen határozzák meg azokat az ifjúsági feladatokat, szolgáltatásokat, 
amelyeket el kell látni az intézményben.  
 
 
Kötelező feladataink voltak 2017-ben: 
 

- Havonta egy alkalommal a 12-29 éves korosztály számára szabadidős programok 
szervezése. A rendelet igen széles körben határozza meg a megvalósítható programok 
körét: ifjúsági klub, önkéntes programok, sportprogramok, szakkör, tanfolyam, 
vetélkedő, kézműves foglalkozás. Az elmúlt évben változatos formában kínáltunk 
lehetőséget a fiatalok számára: kézműves foglalkozások, vetélkedők, rajzpályázatok, 
sportnapok, színházi előadások. Nagyon sok esetben problémát jelentett a fiatalok 
elérése. Sok szervező munka előzte meg ezeket a programokat, ennek is köszönhető, 
hogy általában a résztvevők száma megfelelő volt.    

- Az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási 
időn túli tankör  megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára. Ezt a 
programot kötelezően kéthetente kell megvalósítani. Az intézményben minden héten 
egy alkalommal van ilyen foglalkozás, angol és olasz szakkör formájában. A szakkör 
célja az volt, hogy fejlessze a beszélt és írott idegen nyelv használatát.  

 
 
Az IKSZT pályázat benyújtásakor a Harmónia SZKKE vállalta, hogy együttműködő 
partnerként részt vesz az ifjúsági szakmai programok megvalósításában az intézmény 
felújítást követően.  Az elmúlt években folyamatosan kialakult egy partneri kapcsolat, amely 
a gyermekeket és fiatalokat érintő programok közös megvalósítására épült.  
 
A Harmónia SZKKE 2017-ben megvalósított projektjei: 
 

- 2017 júniusában fejeződött be a „Nyiss önmagad, és Európa felé” című pályázati 
projekt, amelyben két olasz fiatal dolgozott nálunk önkéntesként. A projekt célja az 
volt, hogy szabadidős programokat szervezzenek a gyermekeknek és fiataloknak. E 
mellett nagyon fontos cél volt, hogy az idegen nyelv tanulására a gyakorlatban is 
legyen lehetősége az itt élő fiataloknak. A két önkéntes részt vett műfordító verseny, 
nyelvi szakkörök és nyelvi tábor szervezésében. A zene és bábozás nagy hangsúlyt 
kapott eben a projektben. A két fiatal tehetsége, személyisége nagy hatással volt  
mindenkire, ezért sok rendezvényre kaptak meghívást a helyi közösségektől, civil 
szervezetektől.    

- 2017. szeptemberében új projekt kezdődött, újabb önkéntesek részvételével, akik 
szintén Olaszországból érkeztek. A projekt címe: Adj, hogy több lehess! Mindkét 

Törölt: ¶
¶

Törölt: ……
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fiatal nagyon gyorsan beilleszkedett és hasonlóan az előző projekthez végezték/végzik 
a tevékenységüket. Nagy eredménynek tartjuk, hogy egyre többször van alkalmunk 
megtapasztalni egy-egy idegen nyelvű beszélgetést a fiatalok között.  

- 2017. december 2-án ismét megszervezésre került a Mikulás vetélkedő, amelyen 4 
csapat vett részt. A szellemi és ügyességi feladatokban közel 50 fő mérte össze 
tudását. Bár a célcsoportunk a fiatalok voltak, a vetélkedőn részt vett egy senior csapat 
is. Ez jó alkalmat teremtett arra, hogy a különböző generációk tanuljanak egymástól és 
e mellett egy nagyon jó hangulatú napot töltsenek el együtt. 

 
 
Egyéb, a fiatalokat érintő foglalkozások, szolgáltatások a Közösségi Házban:  

- számítógépes szolgáltatások, internet használat: rendszeresen veszik igénybe a 
fiatalok.  

- iskolai szünetekben szabadidős foglalkozások (kézműveskedés, tábor, sportnap) 
- segítségnyújtás szakdolgozat készítéshez/házi dolgozathoz, esettanulmányhoz. 

 
 
Ebben az évben is sok fiatal teljesítette az intézményben az érettségihez szükséges  közösségi 
szolgálatot. Többen voltak olyanok, akik mind az 50 órájukat nálunk szerezték meg. A 
fiatalok segítettek kézműves foglalkozáson, jelenléti ív készítésben, fotózásban, vetélkedő 
szervezésében, szórólapozásban.  
 
 
 
 

Közösségi szolgálatban résztvevő fiatalok 
 

 
 2014 2015 2016 2017 
Létszám 
 

22 fő 34 fő 31 31 

Óraszám 
 

323 óra 454 óra 530 óra 429 óra 

 
Szajol, 2018. 
 
 
Czékmási Csilla 
ig. 


