Tájékoztató a Szent Erzsébet Szeretetszolgálatról szülőknek
Bevezető
Gimnáziumunkban évek óta folyamatosan erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és
elkötelezettségét. Ennek alapja a tapasztalatszerzés arról, hogy már fiatalként is tudnak másokat
segíteni. Mindez saját fejlődésükhöz, emberi kiteljesedésükhöz járul hozzá.
2016-tól az érettségi bizonyítvány megszerzésének feltétele 50 órányi önkéntes munka elvégzése.
Ennek érdekében társintézményeinkkel együttműködve (lásd melléklet) olyan programot
szervezünk, melyben a 9. évfolyamos diákok legalább 30 órát teljesíthetnek, személyes
tapasztalatokat szerezve a szociális segítségnyújtás terén. Minden diák a választott intézménytől
függően egy mentor tanár felügyelete és segítő támogatása alatt fogja végezni szolgálatát.
Kérdések és válaszok a Szent Erzsébet Szeretetszolgálattal kapcsolatban:
-

Milyen időtartamú elfoglaltságot jelent ez a gyerekeknek?
A várható elfoglaltság október elejétől május végéig hetente egy-három órát vesz igénybe, esetleg a
helyzetnek megfelelően kéthetente duplázva. Ezeken kívül három olyan megbeszélés lesz az
iskolában, melyen az egész évfolyam részt vesz. Szeptember végén a nyitó alkalom, február első
hetében egy tapasztalatcsere, június elején pedig élménybeszámoló és lezárás.

-

Hogyan kapják a gyerekek a feladatot?
A diákok az első nyitó alkalom után 3 olyan intézményt, (feladatot) választanak a bemutatott
lehetőségek közül, melynek időpontjai, helyszíne és a feladat jellege megfelelőnek tűnik számukra.
A jelentkezések függvényében igyekszünk a választott három programból egyet gyermeke számára
megajánlani az évre. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon aláírásával erősítse meg gyermeke
részvételét!

-

Hol fogják ezeket a feladatokat végezni és ki segíti őket?
A feladatok nagy részét szociális intézményekben végezhetik (szeretetotthon, kórház, óvoda,
hátrányos helyzetűek iskolája stb.) melyeket előzetesen személyesen kerestünk fel. Minden feladat
esetén van egy mentortanár, aki első alkalommal a gyerekeket a helyszínre elkíséri, és akihez később
is fordulhatnak problémáikkal. Ezen kívül van egy kapcsolattartó személy az adott intézmény
részéről, aki a helyszínen, vagy telefonon bármikor segítségükre tud lenni.
Minden feladatot párosával esetleg kisebb csoportban láthatnak el a gyerekek, így egymást is
segíthetik, nehézség esetén helyettesíthetik.

-

Kötelező jelentkezni a programra?
Igen, mivel az érettségi bizonyítvány megszerzésének feltétele az 50 óra teljesítése. E mellett a
program azért is nagyon fontos számunkra, mert olyan értékeket közvetít, amiket keresztény
szempontból elsőrendűnek tartunk. Megtanulni segíteni más embereken, felfedezni az értékeket a
rászorulókban, csak tapasztalat útján lehet, és erre a szeretetszolgálat egy kiváló lehetőség biztosít.

-

Csak az iskola által meghirdetett helyekre lehet jelentkezni?
Örömmel vesszük, ha tud olyan helyről a mellékelteken kívül, ahol hátrányos helyzetű emberekkel
foglalkoznak, és személyes kapcsolatai révén segít nekünk felvenni velük a kapcsolatot, hogy
bővíthessük társintézményeink és a választható feladatok számát! Fontos, hogy a munka jellege
illeszkedjen az iskola pedagógiai programjában meghatározott típusú tevékenységi területekhez.
Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy a szülő munkahelyén saját gyerek közösségi szolgálatát az
iskola nem támogatja.

-

Szülőként, hogyan segíthetem gyermekem munkáját?
Kérjük, hogy hétről-hétre kövesse nyomon gyermeke szeretetszolgálatát, beszélgessen vele új
élményeiről, néha fájdalmas tapasztalatairól, erősítse vállalt feladatának lelkiismeretes elvégzésében.
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