Következő partnerintézményeink a nyári szünetben is szeretettel várják
azokat a diákokat, akik közösségi szolgálatot szeretnének teljesíteni.
Csak azokat a tanulókat tudják fogadni,
akik a jelentkezési lapjukat előzetesen leadták az iskolában.
Strandkönyvtár az uszodában!
A Mohácsi Jenő Városi Könyvtár várja azoknak a diákoknak a jelentkezését, akik a közösségi
szolgálat keretében a mohácsi uszodában strandkönyvtári tevékenységet végeznének! A feladat:
az uszoda területén folyóiratok díjtalan kölcsönzése a strandoló vendégeknek. Jelentkezni lehet
Schmidt – Kovács Diána mb. könyvtárvezetőnél 06/20/389-9323, vagy személyesen a
könyvtárban.
Amennyiben a Szemem Fénye Alapítványnál szeretnéd teljesíteni közösségi szolgálati
óráidat, keresd őket az onkentes@szememfenye.hu email címen, vagy a +36 72/526-658-as
telefonszámon! Személyesen is bemehetsz irodájukba (7634 Pécs Rácvárosi út 37.) minden nap
8.00-tól 16:20-ig. A Dóri Ház raktárában segíthettek, udvart rendeztek, ha szükséges. Örömmel
látják a középiskolás önkénteseket a nyáron, és a nyár elmúltával is az Alapítvány központjában
Pécsett, vagy Siklósi és Dombóvári Charity Shopjaik valamelyikében!
Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Egész nyáron lesz gyermekfelügyelet általános iskolásoknak a Széchenyi téri iskolában.
Valamikor a nyáron lesz gyerektábor is.
Aki szeretne menni segíteni, menjen be a családsegítő irodájába!
A cím: 7700 Mohács, Eötvös u. 6., a könyvtár mellett.
Mohácsi Kórház
A Csecsemő- és gyermekgyógyászati- és a Rehabilitációs osztályokon várnak benneteket.
Kérésük, hogy azon a napon, amikor menni szeretnétek, reggel 8 órakor jelentkezzetek Schäffer
Teréz ápolásvezetőnél az irodájában!
Egyesített Szociális Intézmény
Az otthon lakói szeretettel várnak benneteket délelőttönként 9 órától, délutánonként pedig 14
órától. Ha tehetitek, inkább a délelőtti órákban menjetek, mert akkor lenne rátok nagyobb
szükség.
Mohácsi Városszépítő- és Városvédő Egyesület
Városvédelmi, műemlékvédelmi, településszépítési tevékenységre, és turisztikai, információs,
honlap-fejlesztési munkára várnak benneteket.
A Busóudvarban székelő TDM irodában jelentkezzetek!
Kutyatááár Mohácsi Kutyamenhely
Részt vehettek a Névtelen utcai menhelyen folytatott tevékenységekben – állatvédelem,
gondozás – és a menhely környezetének rendezésében. Első alkalommal az állatkórházban
jelentkezzetek! Címe: Mohács, Szt. István u. 35
Szent Miklós Rend Egyesület
A Szent Miklós Vízimalom országosan védett műemlék épületének helyreállítása, környezetének
rendezése, a műemlék üzemeltetése, a látogató diákcsoportok fogadása és tárlatvezetése lenne a
feladat. A Busóudvarban székelő TDM irodában jelentkezzetek!
A Menedékvár Alapítvány adományok rendszerezésében és a kiosztásban való segédkezésre
vár tanulókat délelőttönként 9 órától, délutánonként pedig 14 órától. Címük: Jókai utca 32.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségénél és a Mohácsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnál szintén személyesen kell az
érintett tanulóknak jelentkezniük. Hétfőnként 9-12 óráig várnak Benneteket.
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság azokat a tanulókat fogadja, akik részt vettek a
képzésükön. Részletes információk a Közösségi szolgálat Baranya MRFK Facebook
csoportban.
A következő fogadó intézmények azokat a tanulókat várják, akik az adott településen
laknak. Amennyiben valaki náluk szeretne közösségi szolgálatot teljesíteni,
Gerstné Steigerwald Krisztina tanárnőnél érdeklődhet, hogy kinél kell jelentkeznie.
Önkormányzat Csarnóta
Hosszúhetény Község Önkormányzata
Sátorhely Község Önkormányzata
Himesháza Község Önkormányzata
Szivárvány Központ Idősek Otthona Beremend
Görcsönydoboka Község Önkormányzata
Községi Faluház Bár
Somberek Község Önkormányzata
Nagynyárád-Grossnaarad Magyar Német Baráti Kör
Önkormányzat Véménd
Siklósi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Márok Község Önkormányzata
Villányi Kikerics Óvoda, Egységes Óvoda - Bölcsőde és Főzőkonyha
Csányoszrói Község Önkormányzata
Magyarbóly Község Önkormányzata
Töttös Község Önkormányzata
Majs Községi Önkormányzat
Önkormányzat Ilocska
Kislippó Községi Önkormányzat
Lánycsók Községi Önkormányzat

Az alkalmi lehetőségekről a RADMI Közösségi szolgálat
Facebook csoportban tájékoztatunk Benneteket.

