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PIK- ÖNKÉNTES PROJEKT
A projekt koordinátora: Pekker Mónika

Projekt célja:
Hozzuk össze a pilisi ifjakat az önkéntes munka élményével. Ebben a projektben több
lehetőség előtt is kapu nyílik. Hiszen mindamellett, hogy a fiatalok egy nagy emberi érték
tulajdonosai lesznek, közelebb kerülhetnek városunkhoz, és az abban működő
szervezetekkel, mozgalmakkal, emberekkel.

Projekt felépítése:

❖ Részvétel
A projekt koordinátor vezetésével az ifjúsági klub szervez a projektbe jelentkező,
vagy már korábban is résztvevő fiatalok számára önkéntes munkát tevékenységet.
A jelentkezéshez szükséges minimum korhatár 10 éves kor, és a programokon
résztvevő 18. életévét még be nem töltött fiatalok csak szülői beleegyezéssel vehetnek
részt.

❖ Projekten belül létrejött programok
Az ifjúsági klub felveszi a kapcsolatot a Pilisen működő szervezetekkel, civil
szervezetekkel, intézményekkel és velük együtt feltérképezik az önkéntes munkával
összekapcsolható lehetőségeket.

❖ Résztvevők
Kapcsolatfelvétel a helyi iskolával, fiatalok bevonása az önkéntes munka projektbe, A
projekt reklámozása, fiatalok toborzása, rendhagyó osztályfőnöki órák által, social
médiás megjelenés által, offline felhívás - meghívás alapján.

Projekt menete:
● A résztvevő fiatalok értesítése az aktív, elvégezhető önkéntes feladatokról.
● Érzékenyítés, a fiatalok bevonása az önkéntes munka világába.
● Részvétel a feladatokon együtt a koordinátorral. Bizalomépítés a fiatalok és a feladat

között
● Az elvégzett munka kiértékelése, társadalmi kérdésének tisztázása. Élmények

tapasztalatok megosztása egymással.
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Évente megrendezett önkéntes munkával kapcsolatos rendezvények, akciók:
● 72 óra kompromisszum nélkül

Háromnapos önkéntes, ökumenikus ifjúsági akció a három történelmi magyar egyház
szervezésében. melyhez Pilis városában minden évben csatlakoztunk ősszel.
Fejlesztői, ökológiai és szociális területeken

● PIK tavaszi önkéntes napok
Tavaszi önkéntes helyi hajrá városunkban a fiatalokkal fejlesztői, ökológiai és
szociális területeken.

Feladatok, feladatkörök melyek a projekt részei lehetnek:
A projektben fiatalok vesznek részt, erre való tekintettel csakis szaktudást nem igénylő
feladatok elvégzésében tudnak segíteni. Ilyen lehet például apróbb kinti munkálatok (például
kertrendezés, szemétszedő akció), bevásárlás időseknek, korrepetálás, beszélgetés idősekkel.
Amennyiben szaktudást igénylő feladatok elvégzésére van lehetőség, szükség, úgy a projekt
mellé szakember segítsége szükséges.

Pilis, 2020 december 14. Pekker Mónika
Projekt koordinátor


