TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-1.3.8-17-2017-00020 azonosítószámú
„Önkéntesség személyre szabva a Szent Lőrinc Gondozóotthonban” elnevezésű projekt
keretében ellátandó
ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRŐL

A PROJEKT CÉLJA
A projekt célja a fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év,
maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton keresztüli
tanulás biztosítása a tudatos pályaválasztás megalapozására.
A feladatkörök szociális területen biztosítanak tapasztalatot az önkéntes segítőknek az itt
tartózkodásuk alatt és betekintést nyerhetnek az intézményben folyó egészségügyi és szociális
munkába is. A projekt célja az önkéntesek empatikus készségeinek fejlesztése és a generációk
közötti szolidaritás megteremtése, amellett, hogy az idősekkel való közvetlen ápolás
szakmájába is belelátást nyerhetnek.
A PROJEKT BEMUTATÁSA
A Szent Lőrinc Gondozóotthon biztosítja majd a bevont személyeknek a folyamatos,
rendszeres önkéntes munka lehetőségét. Az önkéntesek olyan feladatokat látnak el, mint
például az étkezésben való segítségnyújtás, beszélgetés a nehezen mozgó, vagy ágyhoz kötött
lakókkal, az idősek orvoshoz kísérése, bevásárlás, de szervezési és adminisztrációs
feladatokban is részt vesznek. A projekt keretében szakmai tanácsadók segítik a fiatalok
szakmai fejlődését, pályaorientációját, valamint segítséget nyújtanak a fiataloknak abban,
hogy a projekt végére kialakuljon a jövőképük és öngondoskodásra, tudatos életvitelre
alkalmassá váljanak.
A PROJEK CÉLCSOPORTJA
18 évesnél idősebb, de 22. életévüket még be nem töltött fiatalok, akik középfokú
tanulmányaikat sikeresen befejezték, és aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal, valamint
foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

AZ ÖNKÉNTESEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK
-

-

A programban való részvétel feltétele, hogy a kezdés (az önkéntes szerződés
megkötésének) időpontjában a fiatal középfokú vagy középiskolai végzettséggel
rendelkezzen.
Minimum fél évig, maximum 1 évig terjedő önkéntes feladatok ellátása a projekt
keretében.
Havonta minimum 80 órában. (kb. heti 20 óra)
A bevont fiataloknak vállalniuk kell az általuk választott egyéb tanfolyamon való
részvételt
Az alábbi tanfolyamok közül választhatnak:
o Angol/német alapfokú vagy középfokú nyelvtanfolyam modulzáró vizsgával
VAGY
o „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély megszerzéséhez szükséges tanfolyam

ELLÁTANDÓ FELADATOK
Intézményben ellátható feladatkörök az ott élő, idős személyek részére:
- étkezésben való segítségnyújtás
- nehezen mozgó vagy ágyhoz kötött lakókkal való beszélgetés
- jó időben levegőzés, közös séta a kertben
- lakók részére egyéni programok biztosítása (felolvasás, lakó meghallgatása stb.)
- szabadidős programok szervezésében részvétel, szervezési feladatok ellátása
- adminisztrációban való segítségnyújtás
Intézményen kívül is ellátható feladatkörök:
- lakók programokra kísérése, tájékozódásban segítésnyújtás
- azon lakók orvoshoz, szakorvoshoz való kísérése, akik esetében ez nem megoldott
hozzátartozó hiányában

A PROJEK HELYSZÍNE
A projekt két megvalósítási helyszínen fog zajlani: a Szent Lőrinc Gondozóotthon székhelyén
(cím: 7634 Pécs, Szentlőrinci út 17.), valamint az intézmény telephelyén, a Prohászka
Otthonban (cím: 7624 Pécs, Szent István tér 13.)

TANÁCSADÓK ELÉRHETŐSÉGEI
Németh Orsolya
szakmai alprojekt vezető
koordinator@szentlorincotthon.hu
+36 30/21-89-950
Jelentkezni telefonon, emailben és az alábbi linken is lehetséges:
https://szentlorincotthon.hu/onkentes-program/

