Önkéntes közösségi szolgálatoddal ennek
lehetsz tevékeny részese és a támogatottakat
Az Esélyt a képességeknek program
személyes
közreműködéseddel
gazdagíthatod!!.
Az Esélyt a képességeknek program 2005 óta
működik
a
Családjainkért
Alapítvány
esélyegyenlőséget segítő programjaként.
A programban szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekeket
segítünk
tehetségük
kibontakoztatásában, olyanokat,
akik kellően
motiváltak, de körülményeik ezek kibontakoztatását
lehetetlenné teszik vagy jelentősen akadályozzák.
Hogyan segítünk? - Ösztöndíjjal, tehetségtáborokkal,
hétvégi tréningekkel, projektekkel és látókörüket
szélesítő programokkal a múzeumpedagógiai
rendezvényektől
a
komolyzenei
koncertek
látogatásáig. Támogatottaink zöme vidéki.
Ma mintegy 20 gyermeket támogatunk, amelynek
forrásait az Alapítvány nagy erőfeszítésekkel próbája
előteremteni. A teljes támogatási időszak max. 8
évig terjedhet, és nagyon komoly segítséget
jelenthet.
A hosszú távú támogatás feltételeit szerződésbe
foglaljuk és évente rögzítjük a nyújtott támogatás
formáját, összegét valamint – ami nagyon fontos – a
támogatott egyéni vállalásait.
A támogatásokat egy hosszú távú „fejlesztési tervre”
fűzzük fel, ami a támogatott előtt álló hosszabb távú
célokat szolgálja.
A támogatás nem „ingyenes”: elvárjuk, hogy
saját maga is tegyen saját fejlődése érdekében..

Osztozz a szárnyalás örömében!
Azért mert kötelezettség, örömforrás is lehet!
Szeretettel várunk a velünk közös önkéntesi munkára,
amelynek keretében megtapasztalhatod, milyen
örömet jelent szárnyakat adni egy, Nálad feltehetőleg
sokkal rosszabb lehetőségek között tanuló (virtuális)
diáktársadnak!
Támogatott GYEREKEK skype-os oktatása
MI TESZ KÜLÖNÖSEN ALKALMASSÁ ERRE A
FELADATRA?








Valamely tárgyból kiemelkedő tudás és/vagy
érdeklődés
Kész vagy rendszeresen foglalkozni a
támogatott gyerekekkel (rugalmas beosztás!)
Internet- illetve skype feltételekkel rendelkezel
, de ebben segíthetünk is akár
Hajlam, alkalmasság a támogatott gyerekkel
való foglalkozásra (tudj értelmesen, jól
magyarázni)
Következetesség a támogatott gyerekkel
szembeni elvárásokban
nagyon jól beszélsz vagy nagyon jó a kiejtésed
egy nyelvből

Fókusztárgyak: biológia, kémia, matematika, fizika,
de ha másban vagy kiváló, megnézük, van-e rá
jelentkező ösztöndíjasunk.

A FELADAT :
 A támogatott gyerekeknek valamely tárgyból skypeon külön foglalkozást kell tartanod., ami lehet:
A) Egyébként jóképességű gyermekek (10-16 éves )
felzárkoztató segítése ( pl. erősebb iskolába/osztályba
került ), pl. salgótarjáni roma gyerekek nyelvtanítása
B) „Sasképző” A másik lehetőség, hogy ha valamely
tárgyban különösen kiemelkedő akkor keresünk a
kedvenc tárgyad iránt érdeklődő gyermeket, akivel
külön foglalkozol,. Előfordulhat, hogy saját osztályához,
iskolai lehetőségeihez képest sokkal többet szeretne
megtudni, amiben megoszthatod tudásodat….
Visszatart, hogy nem vagy pedagógus?
Nem kell megijedni a feladattól, nem kell kész pedagógusnak
lenned. Abban segítesz, ami különösebb pedagógiai
felkészültség nélkül is értékes támgatást jelent: pl. feladaok
megoldása, kiejtés gyakorlása, tollbamondás, szógyakorlás,
stb. És mindehhez támogatást kapsz!!

Jogi és szerződéses háttér
A Családjainkért Alapítvány az általad látogatott
oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján
lehetőséget nyújt közösségi szolgálat végzésére a
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45. pontja „A
középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos
rendelkezések” értelmében.

További lehetőségek közösségi szolgálatra:, ha a
skype-os segítés helyett más munka érdekelne:





Gyerekek kísérése pl. múzeumlátogatásra,
Részvétel , tehetségtáborokban aktív
segítőként (Őrség!)
Informatika: pl. számítógépeken open office
telepítése
Médiamunka, videofilmek vágása, brosúrák
szerkesztése, PR –anyagok készítése az
Alapítványt támogatók részére

Mikor lehetnek számodra érdekesek ezek a
feladatok?








Ha kérdése(d) van, e-mail-ben érdeklődj,
aktuális információk megjelennek a
www. csaladjainket.hu honlapon !
A civil munkára jelentkezőknek egyeztetett
időpontban
konzultációra
is
eljövünk
iskoládba!

Tájékoztató

E-mail: drbaloghlaszlo1@gmail.com
Postacím: 1056 Budapest, Március 15. tér 8.

közösségi szolgálat iránt érdeklődő diákok
számára

dr. Balogh László: 06/70/4519155

az

az
Esélyt a képességeknek
programban

szívesen és otthonosan jársz pl.
érdeklődésednek megfelelő múzeumokban
Jól ismered a várost,
Egy –egy hétvégén vagy nyáron egy héten
kész vagy Budapesten még nem járt
gyerekeket kalauzolni
szívesen veszel részt egy vidéki táborban
(Üdülj és okosodj tábor)
Különösen predesztinál erre a feladatra, ha
valamely tudományterület iránt
szenvedélyesen érdeklődsz és abban
elmélyedtél
Hajlam, didaktikai érzék, alkalmasság
támogatott gyerekkel való foglalkozásra és
arra, hogy szenvedélyes érdeklődéseddel
„megfertőzz” egy tudásra szomja
kisgyereket, szociológiai érdeklődés,
szociális érzékenység
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