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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

„DHM LOVASKLUB” Sport Egyesület 4461 Nyírtelek, Dankóbokor tanya 11. - istálló körüli munka (istálló takarítás) 

- lovak ápolása, szerelése 

- pályakarbantartás 

- telepkarbantartás 

- akadályok karbantartása 

„Kérlek segíts…” Alapítvány 4400 Nyíregyháza, Gádor Béla utca 40. - Szakemberek, terapeuták felügyelete mellett segítségnyújtás a feladatok elvégzése során 

- Meseolvasás a rehabilitáció céljából bent fekvő gyermekeknek. 

- Szabadidős tevékenység elősegítése a terapeuták koordinálása mellett. 

Áldás Baptista Gyülekezet 4244 Újfehértó, Eötvös u. 5. - táboroztatás 

Állatbarát Alapítvány 

 

4400 Nyíregyháza, Csatorna utca 2. Állatotthon üzemeltetése, állatok gondozása, fürdetése, mozgatása,  

rendezvények segítése, szórólapozás,  állatok bemutatása a neten, idegen nyelvi  fordítás 

Anóka Eszter Városi Könyvtár 

 

4485 Nagyhalász, Arany János u. 60. - raktári rend (könyvek, újságok, folyóiratok, egyéb információhordozók helye a polcokon) 

megismerése, fenntartása, könyvek, folyóiratok visszaosztása a polcokra  

- könyvajánló  készítése honlapra és közösségi oldalra (tiniknek-tiniktől ajánlás készítése) 

- ajánló bibliográfia összeállítása egy-egy tananyag, szabadidős tevékenység kapcsán 

- linkgyűjtemény készítése (saját és társaik érdeklődési körének megfelelően) 

- szórólapok hajtogatása, terjesztése 

- késedelmes könyvek visszaszerzése 

- számítógépes segítség nyújtása a könyvtárhasználóknak (pl.: szövegszerkesztés, nyomtatási 

útmutatás, elektronikus könyvtári katalógus használata stb.) 

- ötletelés honlapunk aktualizálására, frissítésére 

- fénymásolás, szkennelés szükség szerint 

- polcok tisztítása 

- a letöltött idő végén ajánlott egy, a diákok által választott magyar, vagy idegen nyelven olvasott 

könyvből könyvajánlót készíteni 

- könyvek átnézése, felszerelése, jegyzetelése 

- raktári jelzetek pótlása, javítása 

 

Időszakosan végezhető tevékenységek:  

- rendezvények szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel (pl.: teremrendezés) 

- könyvtári programokon (kiállítás-megnyitó, író-olvasótalálkozó, előadás stb.) való részvétel 

- segédkezés a kiállítások elkészítésében (anyaggyűjtés, kiállítás berendezése, építése) 

- segítség a kézműves foglalkozások, nyári táborok lebonyolításában 

- esküvői szertartás lebonyolításában 

- esküvői szertartás lebonyolításában segítés (teremrendezés, szervezés) 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

- közösségi megbeszéléseken való részvétel 

 

Apagyi Idősek Otthona 4553 Apagy, Kossuth út 104. -  

Balkány Város Önkormányzata 4233 Balkány, Rákóczi út 8. -   

Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai 

Szakszolgálat 

 

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.    Sajátos nevelésű, értelmileg akadályozott, hátrányos  helyzetű gyerekeknek délutáni, egyéni 

foglalkoztatás, 

 szabadidős tev., ebédeltetés, irányított-, manuális-,  kulturális 

 foglalkozások, szakkörök, célséta, kollégistáknak vacsora utáni sport,  

játék, kíséret rendezvényekre 

Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola 

 

4334 Hodász, Széchenyi út 1-3. Szabadidős tevékenység segítése, rendezvényeken való részvétel 

Caballus Sport Nonprofit Közhasznú Kft. Nyíregyháza-Felsősima, Lomb u.14/a. A közösségi szolgálat keretei között, a diákok érdeklődésétől függően 

- a) az egészségügyi, 

- b) a szociális és jótékonysági, 

- c) az oktatási, 

- d) a kulturális és közösségi, 

- e) a környezet- és természetvédelmi, 

- f) az óvodás korúakkal, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős 

- területen folytatható tevékenység szervezetünknél. 

A jelentkező tanulók képzettségüknek, tudásuknak és irányultságuknak megfelelően az alábbi területeken 

tudnak segíteni a lovardai feladatokban: 

- részvétel lóápolásban, a lovak körüli munkák elvégzésében, a karámok és bokszok tisztántartásában 

- közreműködés a lovarda területén lévő majorság állatainak ellátásában 

- a majorság növényeinek gondozásában 

-    bekapcsolódás a lovas táborok és egyéb foglalkozások idején a kisgyermekekkel való 

kapcsolattartásba, programszervezésbe, játékokban való részvételbe, beszélgetésekbe, dekorálásba, 

kézműves foglalkozásokba 

- lovas és egyéb rendezvényeken (családi napok, versenyek) való közreműködés 

- gyakorlott lovasok bekapcsolódhatnak lovagoltatásba, kisgyermekek lovas sétáltatásába 

Csodavár Korai Fejlesztő Centrum és Játszóház 

(Down Egyesület) 

 

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 21.  Sajátos nevelésű gyerekeknek integrált játszóház, gyermekfelügyelet, foglalkozások előkészítése, hétvégi 

rendezvények, játszóházi takarítás, dekorálás, udvari munkák, nyári táborok, Manókonyha, bábszínház,  

Mikulás, farsang 

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 

4485 Nagyhalász, Arany J. u. 77. - oktatási 

- kulturális és közösségi,  

- környezet- és természetvédelmi 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

- angol anyanyelvű fiatalokkal közös szabadidős 

- sajátos nevelési igényű gyermekekkel, hátrányos helyzetű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

területen folytatott tevékenységek 

Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

4326 Máriapócs, Kossuth tér 10. - táboroztatásban segítségnyújtás 

- szabadidős tevékenység segítése 

- ebédeltetés 

- irányított manuális, kulturális foglalkozások 

- szakkörök 

- játék 

- udvari munkák 

- adminisztrációs feladatokban való részvétel 

- takarítási munkák segítése 

ÉLIM  Evangélikus Szeretetotthon  

 

4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 21.        Lányok és nők szellemi és mozgássérültek életvitelének segítése, szobák rendbetétele, takarítás, 

kertészkedés, karbantartás, sétáltatás, kézműves foglalkoztatás,helyi és vendég  gyülekezeti, 

társintézményi tevékenységek, születés- és névnapok rendezése 

Első Nyíregyházi Lions Club 

 

 

4400 Nyíregyháza, Csipke út 20/A.  Vakok és gyengénlátók, mozgássérültek, halláskárosultak, idősek  

segítése, szemszűrő programok segítése, egészségnap, segélykoncertek 

Fehér Bot Napja szervezése, szórólapozás, életkörülmények segítése,  

adományok gyűjtése, személyes foglalkozások, játékok 

E-misszió  

 

4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Sokszínű tevékenységek, rendezvények szervezése: környezeti nevelés, természetvédelem, 

hulladékgazdálkodás, energia és klíma programok, komposztálás, élő falu program, tájgazdálkodás, 

környezetbarát közlekedés, vegyszermentes, hazai áruk vásárlása, madárgyűrűzés, nyári táborszervezés, 

Zöld Nap, Hulladékművészet, fotózás 

EMMAUS  Evangélikus Szeretetotthon 

 

4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 

160/A 

Idősek bentlakásos otthona (100 fő) – önmagukat még részben ellátni képes személyeknek és olyanoknak 

is, akik teljes gondozásra és ápolásra szorulnak. Egy-, két- és háromágyas szobáink vannak. Mentális és 

lelki gondozás, étkeztetés (helyben fogyasztás, elvitel, lakásra szállítás) házi segítségnyújtás (a 

szükségletnek megfelelően takarításban,  bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, fizikai ellátásban 

nyújtanak segítséget.) 

 

Udvari munka, gépjárművek mosása, takarítása, garázsokban, raktárakban szelektálásban részvétel, 

költöztetésben segítségnyújtás, lakókkal közvetlen foglalkozás, beszélgetés, ruhapakolás, sétáltatás, 

levegőztetés, közreműködés a folyadékpótlásban, játék, zenehallgatás, felolvasás, olvasás gyakorlása. 

Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény 

 

4481 Nyíregyháza Jázmin út 10 Foglalkozások, műsorok előkészítése, egyéni foglalkozások, kézműves  játékok készítése. 

Filadelfia Evangélikus Egyházközség 

 

 

4461 Nyírtelek, Tokaji út 52.  Gyülekezeti központ, biblia és ifjúsági órák, asszonykör,  

közösségi ház Görögszállás, gyermekfelügyelet és foglalkozás, 

ifjúsági információs és tanácsadó pontok, a gyermekek  

szociális és érzelmi fejlődésének elősegítése, egészségének  

védelme, képesség- és készségfejlesztése a sikeres  
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

iskolakezdéshez, a család, mint közösség erősítése, támogatása,  

szenvedélybetegek, mozgáskorlátozottak, cigánykisebbségek  

segítése 

Free Dande Alapfokú Művészeti Iskola 

 

4743 Csengersima, Kodály köz 2. Szabadidős tevékenység segítése, rendezvényeken való részvétel 

Gávavencsellői Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde  4471 Gávavencsellő, Petőfi u. 5. -   gyermekfelügyeletben segítség 

-     kézműves, mozgásos tevékenységek tervezése, lebonyolítása 

-     udvari játékok festése 

-     udvarrendezésben segítség (fűnyírás, locsolás, sepregetés) 

-     nyári nagytakarításban segítség (játékok, fektetők lemosása, fertőtlenítése stb.) 

Hajdúdorogi Egyházmegyei Pasztorális Iroda – 

Nyíregyháza 

 

4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5 Egyházi szolgálatban, ünnepeken, rendezvényeken segítség, felolvasás, 

 idősek segítése, nyári és hétvégi táborokban való segítség,  

Szent Lukács Szeretetszolgálat munkájában való részvétel, Szent 

 Damján tábor, Agora Ifjúsági Ház (klub) 

Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye -Nyíregyháza  

 

Esperesi hivatal: 4400 Nyíregyháza, 

Luther tér 14. 

Egyházi szolgálatban, ünnepeken, rendezvényeken segítség, felolvasás, 

 idősek segítése, nyári és hétvégi táborokban való segítség, egyéb, a szervezet által kért alkalmi feladatok 

Hajnalpelika Kisszínpad Kulturális Egyesület 4971 Rozsály, Kossuth út 43/B - próbákon a rendező és a hangosító munkájának segítése 

- gyermekfelügyelet 

- díszletkészítés, színpad elemek mozgatása, színpad rendezés 

- programok, előadások előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés 

- csoportfoglalkozások kísérő feladatainak ellátása 

- kirándulások, fellépések szervezésének, lebonyolításának segítése 

- bármilyen művészeti tevékenységben való részvétel 

Ibrány Város és Térsége Gyermejóléti Szolgálat és 

Családsegítő Szolgálat 

 

  

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági 

Műszaki Elleátó és Szolgáltató Szervezete 

 

  

Ibrány Város Önkormányzata 

 

  

Ibrány Városi Óvoda   

Ibrányi László Művelődési Központ Könyvtár és 

Sportcentrum 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

Ibrányi Városi Óvoda 

 

4484 Ibrány 

Szabolcs u. 6. 

Foglalkozások, műsorok előkészítése, egyéni foglalkozások, kézműves  játékokon való részvétel 

Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus 

Óvoda és Általános Iskola 

4244 Újfehértó, Széchenyi út 3. - Nyári napközis táborban való közreműködés, a táborozás programjaiban való részvétel 

- gyermekfelügyeletben, kíséretben segítés 

- étkeztetésben való segítés 

- szabadidős tevékenységek koordinálása 

- programokhoz szükséges eszközök előkészítése 

- sportjátékok: labdajátékokban való részvétel 

- kirándulás a gyerekekkel közösen 

- kreatív foglalkozásokon való részvétel 

- interaktív programok megvalósítása 

Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs 

Szeretetintézet 

 

 

4400 Nyíregyháza, Bojtár út 38. Joób Olivér Szociális Alapellátás: szoc. étkeztetés, házi segítség- 

nyújtás, Benkő bokor ételkiszállítás, elszigetelt idősek segítése, ház  

körüli munkák, kíséret közösségi rendezvényekre, bevásárlás, piac, 

 beszélgetés idős, magányos emberekkel, takarítás 

 

Jósa András Múzeum       

 

4400 Nyíregyháza  Benczúr tér 21.    teremőr, könyvtár  rendezés, katalogizálás, restaurátor műhelyben 

 segítség, on-line munka, szkennelés, tárlatvezetés idegen nyelven, 

 rendezvényeken hoszteszkedés 

Jósavárosi Polgárőr Egyesület 

 

4400 Nyíregyháza 

Ungvár stny. 25. 

 

Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület 4324 Kállósemjén, Béke u. 4. - Előkészítik az eszközöket a foglalkozásokhoz,  

- új társas és táblás játékokat, kooperatív játékokat tanulnak és tanítanak,  

- együtt játszanak a kisebbek.  

- A táborok idején sportos foglalkozásokat készítenek elő,  

- játékos vetélkedőket segítenek lebonyolítani,  

- segítenek az étkeztetésben,  

- a kirándulásokban, kerékpár túrák idején kísérik a csoportot.  

- Az idegen nyelvű foglalkozások alkalmával bekapcsolódnak az idegen nyelvi játékokba, ami külön 

öröm a kisebbeknek. 

- A táborok zárása során segítenek a rengeteg eszköz leltározásában, elrakásában.  

- Hazai és nemzetközi projektek során segítséget nyújtanak tolmácsolásban, magyar kulturális estek 

előkészítésében, lebonyolításában, 

- segítenek a digitális dokumentálásban (fotózás, videózás, egyéb digitális dokumentáció) 

- segítséget nyújtanak a termek fertőtlenítésében, takarításában 

Kálmánháza Község Önkormányzat 

 

4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 71.  
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Kántorjánosi Község Önkormányzata 4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 

14. 
- Szociális tevékenységek:  

- - idős emberek segítése egyénileg otthonunkban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, 

étkezésben segítés, takarítás, udvar rendbe tétele, favágás, stb.) 

- Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény adminisztrációs munkáiban történő segédkezés 

- egyéb szociális tevékenység 

Oktatási tevékenység: 

- óvodában, gyerekházban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való észrevétel 

Kulturális és közösségi tevékenységek:  

- kulturális intézményben kulturális programok szervezése 

- könyvtárban történő szolgálat teljesítés (segítségnyújtás, adminisztrációs feladatok, kategorizálásban 

történő feladatteljesítés) 

Környezet-és természetvédelmi tevékenységek: 

- parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése 

- pad, szeméttárolók, buszmegállók festése 

- önkormányzati intézmények környezetének rendezése 

- környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a 

programok népszerűsítésre (intézmények honlapján tartalom bővítés, blog írása, szórólap készítés 

stb.) 

- egyéb környezet-és természetvédelmi tevékenység 

Kelet-Vet Állategészségügyi Szolgáltató Kft. 

 

4400 Nyíregyháza, Őz köz 32. Állatok gondozása, fürdetése, mozgatása, rendezvények segítése, szórólapozás,  állatok bemutatása a 

neten  

Kemecse Polgárőrség Egyesület 4501 Kemecse, Kossuth út 11. - általános jelző-figyelő járőrszolgálat gyalogosan, kerékpárral vagy személygépkocsival 

- különböző rendezvények helyszínének a biztosítása (akár városi, intézményi, civil szervezeti 

rendezvények: ünnepségek, megemlékezések, felvonulások, bálok, előadások) 

- útlezárások versenyek alkalmával 

- Helytörténeti múzeumban teremőri szolgálat. 

Kemecsei Arany János Református Általános Iskola 

 

4501 Kemecse, Móricz Zsigmond u. 47.  A következő programok, iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában biztosítunk lehetőséget a 

közösségi szolgálat teljesítésére: 

Szorgalmi időszak alatt: 

- tanulmányi versenyek, iskolai és városi megemlékezések, színház látogatások, témahetek 

lebonyolításában 

- a Diákönkormányzat által szervezett tanórán kívüli programok  pl. sport versenyek, suli disco 

szervezésében való részvétel.  

 

Tanítási szünetek idején : 

- napközis táborok programjainak lebonyolításában 

- tankönyvosztásnál, könyvtár rendezésben/selejtezésben 

- szaktudást nem igénylő karbantartási munkákban (pl. iskolaudvar rendbetétele, fa- és virágültetés, 

tornaeszközök rendezése, állagmegóvás) való részvétel. 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

Kisherceg Állatmentő Egyesület Kht. 

 

Nyíregyháza, Ferenc Krt. 26. VII/62. Nagycserkesz és más területeken kutyák gondozása, takarítás 

rendezvényeken közreműködés, segítség gazdához juttatáshoz, ideiglenes befogadáshoz 

KOSZISZ Királyfalvi Miklós Katolikus Általános 

Iskola és Óvoda 

 

4327 Pócspetri, Iskola út 4. - az iskolai könyvtárunkban segíthetnek a könyvek rendezésében 

- lelki vezetőnk mentorálásával az egyházi szolgálatban, ünnepeken, rendezvényeken 

- a közösen szervezendő nyári táborokban, kézműves játékok készítésében 

- óvodánkban foglalkozások, műsorok előkészítésében, egyéni foglalkozásokon 

Kölcse Evangélikus Egyházközség 

 

4965 

Kölcse, 

Kölcsey Ferenc út 20. 

Egyházi szolgálatban, ünnepeken, rendezvényeken segítség, felolvasás, 

 idősek segítése, nyári és hétvégi táborokban való segítség, egyéb, a szervezet által kért alkalmi feladatok 

Kölcsey Ferenc Általános Művelődési Központ 

Óvoda – Sonkád 

 

Sonkád 4954 Kossuth út 

1. 

Foglalkozások, műsorok előkészítése, egyéni foglalkozások, kézműves  játékok készítése. 

Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. 

 

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. A tanuló a kijelölt mentor felügyelete mellett: 

- részt vesz a forgatások előkészületi munkálataiban 

- végig kíséri és segédkezik a külső helyszíni és stúdióban történő forgatásokon 

- feldolgozza a forgatások anyagát és további háttér információ gyűjtésével, hírösszefoglalókat készít 

- részt vesz a forgatásokat követő utómunkálatokon 

Központi Statisztikai Hivatal Debreceni Főosztály 

 

4029 Debrecen Faraktár utca 29/b  

Kulturális Életért Közhasznú Egyesület 

(MUSTÁRHÁZ) 

 

 

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 20. 1.Rendezvény és programszervezés, ifjúsági rendezvények, 

hasznos időtöltés segítése 2. EU pályázatokban való részvét 

3. Ifjúsági média (rádió, újságírás, műsorvezetés, hírolvasás;  

4. Kárpát-medencei újságszerkesztés, fordítás idegen nyelvre,  

szórólapozás; (3x3 alkalom osztályonként) 

Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola 

 

4555 Levelek, Kossuth utca 3. A mentor munkájának segítése, könyvtári feladatok végzése, dekorációs tevékenység végzése, 

gyermekétkeztetés segítése 

Szabadidős programok szervezésében aktív részvétel:  

- játékos feladatok irányítása, 

- sportrendezvények bonyolításának segítése 

- gyermekfelügyelet 

- gyerekkíséret 

- versenyek bonyolításában történő együttműködés 

- túraszervezés 

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság 

 

4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29.  - helyi köztemetőkben katonasírokon, közterületen lévő háborús emlékműveken, emlékhelyeken, 

foglalkozásonként maximum 10 fő tanuló alkalmankénti hadisírgondozási, katonai 

hagyományőrzési, háborús kegyeleti tevékenység 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

Magyar Lovaskultúra Társaság 

(Fedeles Lovarda) 

 

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 52. Gyakorlott diákokat várnak lovagoltatáshoz, speciális- és  

gyógy lovagoltatáshoz, lóápoláshoz, edzőtáborok, rendezvények 

 szervezéséhez 

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Szervezete  

 

4400 Nyíregyháza,  

Malom u. 3. 

Szociális tevékenység, ünnepek előtti gyűjtések, szórólapozás, Ifjúsági munka, tanfolyamok: elsősegély, csecsemőgondozói, véradásszervezés, tagtoborzás, helyi és területi versenyek 

előkészítése, lebonyolítása, egészségvédelem, egészségfejlesztés, környezetvédelem és szűrővizsgálatok 

segítése, ajándékok csomagolása, bázis iskolákban, óvodákban szemléltető eszközök készítése, 

bemutatókon való aktív részvét tevékenység,  

 

Magyarok Nagyasszonya Nyíregyházi Plébánia 

 

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.       Ifjúsági rendezvények és találkozók szervezése, hittan-, szavaló és  

kézműves versenyen segítségnyújtás, családoknál gyermekfelügyelet, egyházmegyei gyermeknapon 

egyéb, a szervezet által kért alkalmi feladatok 

Magyarországi Evangélikus Egyház 

a mindenkori iskolalelkész 

1085 Budapest 

Üllői út 24. 

Kiemelten a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó programjain való segítségnyújtás a 

feladat. Melynek keretein belül a különböző munkaágak vezetőjének irányítása alatt látnak el a diákok 

iskolai közösségi szolgálati tevékenységeket, elsősorban kulturális és közösségi területen. A rendezvény 

keretein belül: pl. információnyújtás a látogatók részére, a program sátrak látogatóinak koordinálása, 

gyermekfelügyelet stb. 

Minden újfajta tevékenység elvégeztetése előtt egyeztetnie kell az iskola igazgatójával. 

 

Máriapócsi Közös Önkormányzati Hivatal 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. -  

Máriapócsi Művelődési Ház és Könyvtár 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. - gyermektáborban felügyelet, foglalkozások előkészítése, lebonyolítása, adminisztratív feladatok 

Megyei Könyvtár 

 

4400 Nyíregyháza, 

Szabadság tér 2 

adminisztrációs feladatok ellátása (postázás, meghívók), könyvtárhasználati rend betartásának segítése, 

információadás, irodalomajánló tevékenység, kézműves foglakozások előkészítése, strandkönyvtári 

feladatok ellátása 

MONBEBE Alapítvány 

 

4400 Nyíregyháza, Rigó u. 17.  

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. - Nagyszínpadi és a Krúdy kamara színpadi előadások alkalmával nézőtéri feladatok ellátása: 

- ruhatárban történő segédkezés 

- nézők fogadása 

- nézők tájékoztatása 

- az ülőhelyek elfoglalásának segítése 

Most élsz Egyesület 

 

4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.  az egyesület által megjelölt rendezvényeken való segédkezés, a résztvevőkről jelenléti ívek vezetése, az 

autista gyermekekkel való közös programok során játékos vetélkedőkben való részvétel, velük való 

foglalkozás, a Fedeles Lovardában a gyermekek lovagoltatásában való segédkezés, kíséretük a lovardába, 

szülők száőmára segítségnyújtás pl: bevásárlás, csekkbefizetés stb., rendezvények megszervezésében 

való részvétel, az egyesület munkáját türköző szórólapok kiosztása kiállításokon pl: Helló Nyíregyháza, a 

rendezvényeken illetve a közös munka során fénykép esetleges videó felvétel készítése a közös 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

munkáról, ami tükrözi az EKLG diákjai és a Most élsz Egyesület közötti jó együttműködést, az irodában 

való adminisztratív segédkezés, az autista gyermekek életét tükröző fényképsorozat, videó, riport 

készítése. 

Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 

 

4320 Nagykálló, Szabadságharcos út 8. Foglalkozások, műsorok előkészítése, egyéni foglalkozások, kézműves  játékok készítése. 

Nemzeti Művelődési Intézet 

 

 

Bp. 1011 Corvin tér 8 A megye több településén közösségi napok, kulturális tevékenységek, fesztiválok, táborok segítése nyári-

őszi rendezvényeken (pl. Mérk, Geszteréd, Nyírtass, Komoró, Laskod, Kisar, Tiszadob, Szabolcs, 

Nyírkáta, stb.)  

Nemzeti Művelődési Intézet Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Igazgatósága 

4400 Nyíregyháza, Víz u. 23/A - Másolási feladatok 

- dokumentumok rendszerezése, lefűzése, szkennelés 

- folyamatban lévő OKJ képzéseken dokumentációs feladatok, pl. jelenléti ív, haladási napló, fotózás 

- megyei igazgatóság aktuális rendezvényre történő kitelepüléséhez előkészítési munkálatok, pl. 

megyei játszóház, értékkifestő, kézműves foglalkozás alapanyagai 

- közösségi szintér és/vagy közművelődési intézmény látogatásának dokumentálása. 

NYEKLG 

 

Szent I. u. 17-19. Udvartakarítás, napköziben korrepetálás, kézművesség, rendezvényeken tevékenységek 

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata 4300 Nyírbátor, Vár u. 1. - dokumentációs feladatok ellátásában, illetve a bölcsődében és a gyermekjóléti központban a 

napközbeni feladatok elvégzésében segítségnyújtás 

Nyírbátori Kerekerdő Óvoda 4300 Nyírbátor, Iskola u. 5. -  

Nyírbátori Református Egyházközség 

 

4300 Nyírbátor, Egyház u. 1. - Fogadó intézmény hitéleti tevékenységéhez hozzátartozik a különböző nyári táborok szervezése. 

Ezekben a nyári táborokban a tanulók teremberendezéssel, vendégek illetve résztvevők 

koordinálásával, angol nyelvű tolmácsolással, az étkeztetésben való segédkezéssel, tanításban való 

részvétellel, csoportvezetéssel, a tábor előkészítésével, illetve a teljes tábor lebonyolításának 

részvételével teljesíthetik a szolgálatot.  

- A Fogadó intézmény fenntartásába tartozik egy műemlék templom, melyet a nyár folyamán a világ 

különböző tájáról látogatnak meg a turisták. A tanulóknak lehetősége van idegenvezetést végezni  a 

Fogadó intézménynél, melynek tevékenységi körébe tartozik a templom történetének elmondása, a 

templom, illetve templomtorony bemutatása, amennyiben a tanuló kellő tudással rendelkezik, úgy a 

külföldi turisták idegen nyelű vezetése is.  

Nyírbogdány Község Önkormányzata 

(Könyvtár) 

4511 Nyírbogdány, Kéki utca 2. - Visszahozott könyvek előkészítése a könyvtári rendbe való besoroláshoz, 

- segítségnyújtás egyéni olvasói internethasználat során felmerülő kérdésekben, kiemelten az idős 

korosztály vonatkozásában, 

- könyvajánlók készítése, 

- kézműves foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában való segédkezés, 

- Könyvtári Szolgáltató Rendszer állományának matricával való ellátása 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

- Nyírbogdány rendezvényeinek: majális, falunap, könyvtári napok, nyári gyermektáborok (Erzsébet 

tábor), adventi rendezvények előkészítésében, valamint lebonyolításában való segédkezés. 

Nyíregyháza-Kertvárosi Polgárőrség 

 

4400 Nyíregyháza, Prága utca 7. - Tisztelet az éveknek: A helyi polgárőr egyesületek hetente több alkalommal, rendszeresen 

felkeresik a működési területükön élő, egyedülálló, segítségre szoruló időseket. Télen havat 

lapátolnak, ellenőrzik a tüzelőt, ha kell, behordják és befűtenek. Nyáron gondoskodnak a 

vízfogyasztásról, bevásárolnak, gyógyszertárba mennek. Ha nincs mit tenni, beszélgetnek az 

idősekkel. E programban tevékenykedhetnek, segítenek a diákok. Megismerik az idős emberek 

gondolkodását, hálájukat a segítségért. Reményeink szerint ez hozzájárul a nemzedékek közötti 

ellentétek elsimításához is.  

- Helyi környezetvédelmi program: Ennek keretében a fiatalok – a helyi polgárőr egyesületi elnök 

által meghatározott területen – bejárják lakóterületüket és környékét. Felkutatják az illegálisan 

lerakott szemetet és minden olyan dolgot, aminek megítélésük szerint nem a környezetben van a 

helye. Minden olyan dolgot, amelyen megakad „fiatal szemük” (pl.: parlag fű, olajos hordók, 

flakonok, eldugult vízelvezetők, gondozatlan területek.) Utca házszám, illetve GPS koordináták 

alapján rögzítik a helyet, és átadják a polgárőr egyesület elnökének. Fontos elem, hogy nem 

kerülhetnek konfliktusba az illegális szemétlerakókkal, szemetelőkkel. Kizárólag csak a helyszín 

adatait rögzítik. A polgárőr egyesület elnöke intézkedik a feltárt problémák megszűntetésére, majd a 

fiatalt visszaküldi a területre. Felkészítésük, környezetvédelmi szakmérnök által négy évszakra 

kidolgozott felkészítési terv alapján történik. 

- Kortárs segítő program: Az arra alkalmas diákokat – a rendőrség  

- bűnmegelőzési szakemberinek bevonásával – a polgárőrök felkészítik, az általános iskolás diákok 

számára bűnmegelőzési előadások megtartására, illetve abban való részvételre. Az előadásokat az 

általános iskolák szervezik és felügyelik. A 12-14 éves gyermekek felnéznek egy náluk három, négy 

évvel idősebb diákra, és tőlük jobban elfogadják az intelmeket.  

Nyíregyháza-Orosi Református Egyházközség 

 

4551 Nyíregyháza-Oros, Magyar u. 28. Egyházi szolgálatban, ünnepeken, rendezvényeken segítség, felolvasás, 

 idősek segítése, nyári és hétvégi táborokban való segítség 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ 

 

4400 Nyíregyháza, Tűzoltó utca 1. - adatgyűjtésben, adományok osztásában történő segítés 

- kortárs segítés, tanulópárokban történő korrepetálás 

- táboroztatásba, szabadidős tevékenységek megvalósításába történő bekapcsolódás 

- ünnepségeken, rendezvényeken történő segítségnyújtás 

- ifjúsági és közösségi programok szervezésébe és lebonyolításába történő bekapcsolódás 

- szünidői gyermekétkeztetésben történő segítségnyújtás 

Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség 

 

4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Nagytemplomi szolgálat turista szezonban, iratterjesztés, gyülekezeti rendezvények, egyéb, a szervezet 

által kért alkalmi feladatok 

Nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálat 

 

4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 104.  

 

Oltalom Szeretetszolgálat (Ma 50 főállású munkatársat foglalkoztat a szolgálat: Családok Átmeneti 

Otthona, Hajléktalan Otthon, Szenvedélybetegek Nappali ellátója, Nappali Melegedő, Népkonyha, 

Nappali Szolgáltató Központ, Átmeneti Szálló, Éjjeli  menedékhely) ételosztás, idősek otthona, 

beszélgetés, portaszolgálat  
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

segítése. 

 

 

Nyíregyházi Rendőrkapitányság 

 

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 1-5. Idegen nyelvi fordítás, rendőri munka segítése, rendezvényeken való részvétel, kulturális műsorok 

segítése 

Nyíri Arborétum 

 

 

4481 Nyíregyháza, Attila u. 67. 

 

Kertészkedés - Kabalás-Sóstóhegy között –Kabaláson a Dózsa György út felől, az erdei úton (kb. 1,5 

km) balra fordulva 

Nyíri Község Önkormányzata 3998 Nyíri, Dózsa György út 2. - adminisztrációs tevékenységek (word, excel használata, adatbevitel, fénymásolás, iratok rendezése) 

- időszakos rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel 

- könyvtári feladatok elvégzése 

- a Polgármesteri Hivatal környezetének tisztántartása, virágok ápolása 

Nyírmadai Humán Szolgáltató Központ 4564 Nyírmada, Kossuth u. 49. 

45/492-509 
- adminisztrációs napi tevékenységek, postázás 

- a nappali klubokban mosogatás, mosás, takarítás segítése 

- udvari és kerti munkák: fűvágás, sepregetés, gereblyézés 

- ételosztásban közreműködés 

- ruhaosztásban közreműködés 

- adományok szortírozásában közreműködés 

- időseknek, fogyatékkal élőknek bevásárlásban, ételkihordásban segítség nyújtása 

Nyírmadai Napsugár Óvoda 4564 Nyírmada, Sugár út 1. - óvodapedagógus mellett gyermekfelügyelet, udvari, kerti munka (locsolás, gyomlálás, gereblyézés, 

festés) és csoportszobai játékok fertőtlenítő mosása. 

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat 

 

4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.  

Nyírségi Református Egyházmegye 

 

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 11. Egyházi szolgálatban, ünnepeken, rendezvényeken segítség, felolvasás, 

 idősek segítése, nyári és hétvégi táborokban való segítség, egyéb, a szervezet által kért alkalmi feladatok 

 

 

Nyírteleki Polgárőr Egyesület 4461 Nyírtelek, Arany János u. 27. - Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek program: Hetente több alkalommal, rendszeresen 

felkeresik a működési területen élő egyedülálló segítségre szoruló időseket. Évszakot figyelembe 

véve végeznek hó lapátolást, tűzifa berakodás, víz hordás, bevásárlás, gyógyszertárba igény esetén 

eljárás, valamint beszélgetés az idős személyekkel. Cél, megismerjék az idős emberek 

gondolkodását, élet helyzetét.  

- Helyi környezetvédelmi program: Működési terület bejárásánál, feltárják az illegális szemétlerakó 

területeket. A polgárőr egyesület elnöke intézkedik a feltárt problémák megszűntetésére. 

Felkészítjük a diákokat a környezetvédelemre és a környezettudatos életre. 

- Kortárs segítő program: A rendőrség bűnmegelőzési szakember bevonásával a diákok számára 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadások illetve abban való részvételt biztosít. Megismerkednek a 

helyi problémákkal, azok megoldásaival. Megismerik az egyesület gyalogos, autós, lovas 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

szolgálatait. Adminisztratív munkafolyamatokba betekintést nyernek, részt vesznek balesetvédelmi, 

tűzvédelmi, munkavédelmi, elsősegélynyújtó bűnmegelőző oktatásokban. 

Rakamaz Város Önkormányzata 4465 Rakamaz, Szent István út 116. - ünnepségek lebonyolításában történő segítés, információ nyújtás 

- a rendezvények megrendezése előtti, illetve utáni napokban az előkészületi munkákban történő 

segítés, takarítás 

- a városi szintű nemzeti ünnepek, megemlékezések lebonyolításának támogatása 

- a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal adminisztrációs munkájának segítése 

- a helyi civil szervezetek tevékenységének, programjainak lebonyolításának segítése 

- parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése, karbantartása 

- a településen lakó, saját otthonukban egyedül élő idősek segítése, támogatása 

Rakamazi Város Művelődési Központ és Könyvtár 4465 Rakamaz, Szent István út 174. - a Rakamaz Város Önkormányzata által megrendezésre kerülő városi ünnepségek lebonyolításában 

történő segítés, információ nyújtás 

- a rendezvények megrendezése előtti, illetve utáni napokban az előkészületi munkákban történő 

segítés, takarítás 

- a városi szintű nemzeti ünnepek, megemlékezések lebonyolításának támogatása 

- a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal adminisztrációs munkájának segítése 

- a helyi civil szervezetek tevékenységének, programjainak lebonyolításának segítése 

- parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése, karbantartása 

- a településen lakó, saját otthonukban egyedül élő idősek segítése, támogatása 

Ramocsaháza-Nyírkércs-Nyíribrony Községi Óvoda 

 

Ramocsaháza Görgey út 14. Foglalkozások, műsorok előkészítése, egyéni foglalkozások, kézműves  játékok készítése. 

Ramocsaházi Református Egyházközség Nyírségi 

Napfény Idősek Otthona 

 

4536 Ramocsaháza, Kossuth u. 28. Idősek segítése, beszélgetés, felolvasás, kertgondozás 

Ridens Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és 

Kollégium 

 

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 34-38. 14-25 évesek rehabilitációs tevékenysége során testi, lelki, szakmai, tanulási folyamatok segítése, 

korrepetálás, életvitel segítése (kerekes székeseknek),sport versenyek, kézműves foglalkozások, 

előadások, ünnepek szervezése, kerékpáros ügyességi  képességek fejlesztése 

 

 

Római Katolikus Egyház  4244 Újfehértó, Debreceni út 1. - adminisztrációs feladatok (anyakönyvek archiválása, adatok számítógépre rögzítése) 

- irodai munkálatok (postázás, boríték) 

- nyilvántartások, irattár egyházközségi könyvtár állományának rendezése, nyilvántartások frissítése 

- kiértesítések, meghívók széthordása egyházközségi rendezvényekre a hívek számára 

- az egyházközség ifjúsági programjain (napközi, tábor) segítő közreműködése, játékok szervezése, 

gyermekek felügyelete, háttérmunka (bevásárlás, mosogatás) 

- a templomkert és udvara évszaknak megfelelő gondozása (kapálás, gyomlálás, locsolás, ültetés, 

falevél összegyűjtése, hólapátolás stb.) 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

- templom, közösségi ház, külső-belső takarítása, könnyebb karbantartási munkálatok (kerítés, korlát 

festése, állagmegóvási munkálatok) 

- karitász adományok fogadása, szortírozása, célszemélyekhez való eljuttatása 

- az egyház lezárt temetőiben sarjadékok visszavágása, fűnyírás, szemétszedés 

- részvétel az egyházközség liturgikus és közösségi életében, szolgálattétel (ministrálás, felolvasás, 

éneklés) 

Rotary Club Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 7/A - A Rotary ifjúsági szervezeteinek programján való részvétel 

- A Rotary rendezvények előkészítése 

- Jótékonysági programokban való segítségnyújtás 

- Hagyományos Mikulás és sportrendezvények lebonyolításában való segítségnyújtás 

- A Rotary Ifjúsági Szervezete által rendezett kézműves programokon való részvétel 

Sennyey Elza Általános Iskola 4644 Mándok, Szent István tér 2-3. - Intézményen belüli rendezvények lebonyolításában segítés: pl.: részvétel a program kialakításával, 

közreműködés programok előkészítésében, szervezésében, közreműködés programok 

lebonyolításában. 

- Közreműködés hétvégi programok, szakkörök, nyári táborok során 

- Játékos foglalkozásokban való részvétel, a játékok előkészítése és lebonyolítása 

- Kulturális program szervezése – (bábjáték, amatőr színielőadás, versmondás, felolvasás, 

mesemondás, éneklés) 

- Korrepetálás iskolákban alsóbb évfolyamokon 

- A mindennapi tevékenységekben, játékokban való 

- Rendezvényeken információs pultban tájékoztatás adása, látogatók fogadása, tájékoztatása, kísérése, 

kommunikációs anyagok terjesztése 

- Technikai eszközök kezelésében segítségnyújtás a rendezvényeken (pl. számítógép, animáció 

beindítása, oktatóprogramok kezelése, a nagyrendezvényeken való közreműködés) 

- Kulturális műsorban való részvétel 

- Speciális igényű (fogyatékkal élő, sajátos nevelési igényű) gyerekekkel foglalkozások 

lebonyolításában, foglalkozások moderálásában való részvétel 

- Hagyományőrző tevékenység, hagyományőrzői feladatokban közreműködés 

- Ismeretátadásban közreműködés: (demonstrációs eszközök készítésében és használatában való 

részvétel)  

- Kézműves programok előkészítése, eszközök biztosítása, közreműködés a lebonyolításban 

- Közösségi alkalmakon, foglalkozásokon fellépés (prózai vagy zenés bemutatkozás a program 

színesítésére, segítség az egyéni haladáshoz gyerekek vagy idősek számára), rendhagyó fellépési 

lehetősége kulturális intézményi környezetben. 

- Részvétel intézményi külső kommunikációban, az iskolákkal való kapcsolattartásban, a 

diákprogramok kiajánlásában, az operatív szervezési feladatokban, segédkezés az érkező vendégek, 

érdeklődők kalauzolásában. 

- Gyermekfoglalkozásokon a gyermekfelügyelet egyszerűbb teendőiben segédkezés. 

- Intézmény parkjában és környezetében területgondozás (avargereblyézés, gazolás, növényátültetés) 

- Parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése – javítás, festés stb. 
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Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

- Környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a 

programok népszerűsítése – (iskola, civil szervezet honlapján, blog írása, szórólapok készítése stb.) 

– megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése. 

- Egyéb környezet-és természetvédelmi tevékenység 

 

Sóstói Múzeumfalu 

 

 

4431 NyíregyházaSóstófürdő  Tölgyes 

utca 1. 

Programokon szervezés, segédkezés, terület-, építmények karbantartása,  

takarítása 

Spirit Közhasznú Egyesület 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 31-33. - Az egyesület pályázati projektjeinek segítése, háttér adminisztrációs feladatok ellátása 

- - Sport- és életmód programok szervezése és lebonyolítása 

- - Az egyesület napi életéhez szükséges teendők végzése. ( adminisztráció, felügyelet, stb. ) 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

 

 

H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5 1. 1.Tűzmegelőzés, tűzvédelem, tűzriadó terv elkészítése, gyakorlása,  végrehajtása; tűzoltósági 

bemutatók, tűzmegelőzési tev., közterületi  tűzcsapok felmérése, ellenőrzése, ügyeleti rendszer  

2. Polgári védelem,  katasztrófa kockázati helyszínek, veszélyes üzemek, ifjúsági versenyek,  

polgárvédelmi tervezés, lakossági felkészítés, homokzsákolás, árvíz- és belvízi felkészülés  

3. 3. Iparbiztonsági tevékenység, kimutatások elkészítése, műveleti labor járműveinek karbantartása 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak  és 

Egyetemi Oktatókórház 

 

 

 

4400  Nyíregyháza, Szent I. u. 68. Gyógyító tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó támogatói tevékenységbe vonja be a tanulóka: 

fénymásolás, iratok rendezése, levelek postázásra való előkészítése, folyóiratok rendszerezése a 

könyvtárba, stb. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas 

Szervezetek Szövetsége 

4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2. - valódi segítség, hasznos tudás átadása az idős korosztály részére, 

- okos-telefon, tablet, laptop, számítógép használatának megismertetése, 

- bármely készüléken: regisztráció, bejelentkezés, jelszavak használata, védelme, alapbeállítások 

- facebook használata: regisztráció és beállítás, 

- messenger használata, üzenet írása, melléklet küldése, 

- e-mail fiók létrehozása, e-mail küldése, fogadása, 

- excel táblázat kezelése, 

- Word: mire jó és hogyan használjuk, 

- mappák kezelése, 

- okos-telefonnal fénykép készítése, rendszerezése 

- SMS küldés, fogadás 

- Google használata 

- játékok 

- online filmnézés és zenehallgatás 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Nyíregyházi Tagintézménye  

 

4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10. sz. - iratrendezés 

- kert és udvar rendezése 

- kerítésfestés 

- ajtó- és ablakrácsok festése 

- pincepakolás 
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Szent Jácint Görögkatolikus Óvoda 4233 Balkány, Fő utca 11. - az óvoda játszóterének rendben tartása, 

- virágoskert, fűszernövénykert tisztán tartása, növények gondozása 

- kisebb karbantartási munkákban való segítés 

Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény 

 

4400 Nyíregyháza, Víz u. 15. Egyházi szolgálatban, ünnepeken, rendezvényeken segítség, felolvasás, 

 idősek segítése, nyári és hétvégi táborokban való segítség 

Tabula Pláza Alapítvány 

 

4400 Nyíregyháza, Kéz u. 25/A.  

TELSE Szociális Szolgáltató 

 

4440 

Tiszavasvári, Vasvári Pál út 55. 
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Timóteus Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

4400 Nyíregyháza, Soltész István u. 1. - Szociális tevékenységek:  

-idős emberek segítése otthonukban (sétáltatás, bevásárlás, beszélgetés, közös főzés, takarítás, udvar 

rendbe tétele, favágás stb.) 

- idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között (sétáltatás, beszélgetés, szoba 

rendezése, étkezésben segítés, ágynemű áthúzása) 

- felolvasás, beszélgetés, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek,  

- egyéb szociális tevékenység 

 

- Oktatási tevékenységek:  

-korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos igényű intézményben, 

- bölcsődékben, óvodákban a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel 

- nyári gyermektáborokban a tevékenységekben, játékokban való részvétel 

-egyéb oktatási tevékenységek 

 

- Kulturális, közösségi tevékenységek: 

-kulturális rendezményeken kooordinációs és egyéb szolgálat elvégzése 

-közösségi rendezvényeken koordinációs és egyéb szervezési feladatok ellátása 

-kulturális programok szervezése és lebonyolítása (például bábjáték, amatőr színielőadás, 

versmondás, prózafelolvasás, mesemondás, éneklés). 

 

- Környezet-és természetvédelmi tevékenységek: 

-környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, a 

programok népszerűsítése 

 

 

Tiszaadony Község Önkormányzata 4833 Tiszaadony, Kossuth Lajos utca 

66. 

-  

Tiszabercel Önkormányzata 4474 Tiszabecel, Fő u. 40. - adminisztrációs feladatok 

- könyvtári leltározás segítése 

- rendezvényszervezés és lebonyolítás segítése 
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Tiszalök Város Önkormányzata 

Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja 

 

4450 Tiszalök 

Kossuth u. 79. 

Idősek segítése, beszélgetés, felolvasás, kertgondozás 

Tiszatelek község Önkormányzata 4487 Tiszatelek, Táncsics utca 20. -  

Tiszateleki Játéksziget Óvoda és Konyha  4487 Tiszatelek, Kossuth utca 159/D. -  

Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 

 

4400 Nyíregyháza,  

Ált. Isk. Luther u. 7. Óvoda 

 Béla u.   

Ált. Isk. korrepetálás, díszteremben székek pakolása, beteg magántanuló gyerek felkészítése, műsorok 

szervezése 

Óvoda: foglalkozások, műsorok előkészítése, egyéni foglalkozások, kézműves játékokokon való 

részvétel 

Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület 4400 Nyíregyháza, Új utca 29. 2 em. 1 

a. 

- fogadja a fogadóórára, tanácsadásra érkező vendégeket, aláírja a jelenléti íveket, 

- fotókat készít a megjelentekről a dokumentáció számára 

- tájékoztatja vendégeinket az Önálló Életviteli Centrumunk tevékenységéről, 

- Szabadidős/közösségi programjainkon (kirándulás, kulturális program, sportnap, klub, stb.) kortárs 

segítőként közreműködik, 

- részt vesz a programok előkészítésében, meghívók küldésében, 

- a workshopokon egyéni segítséget ad klienseinknek, valamint fotókat készít, 

- feladatlapik irányított készítése, sokszorosítása, 

- segítséget ad klienseinknek tablet és okostelefon kezeléséhez, 

- közreműködik egyszerű ügyintézésekben, 

Váci Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 

 

4555 Levelek, Ady Endre u. 1. A településén közösségi napok, kulturális tevékenységek, fesztiválok, táborok segítése nyári-őszi 

rendezvényeken 

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Egyesülete  

 

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 

2./215. 

Felolvasás, hangoskönyv készítése, szkennelés, fénymásolás stúdió, 

 rendezvények segítése, ügyfélfogadási napokon segítség, 

 kapcsolattartás telefonon személyese és e-mailben ,  

rendezvényekre, való kíséret (sport, kiállítások, alkotóművészeti 

 gyermek és ifjúsági, felnőttképzési, nyelvoktatási, számítástechnikai  

tanfolyamok, mindennapi élethelyzetek segítése) több mint 800 tag 

Városi Szociális Központ 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár u. 29-

31. 
- intézményünkben szervezett szünidei gyermekfelügyelet esetén segít, 

- szabadidős programok szervezésében és bonyolításában részt vesz, 

- adminisztrációs feladatokat végez (egyeztetés, fénymásolás, postázás, leltár felvétel, iratrendezés, 

adatrögzítés)  

- idősek otthonában: felolvas, beszélget, a foglalkozásokon segít az eszközök előkészítésében, 

készítésében. 

Vidéki Kulturált Ifjúságért Egyesület 

 

4405 Nyíregyháza, Százados utca 36.  

mailto:eklgtitkarsag@netra.hu


Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium – Iskolai közösségi szolgálat 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A PARTNEREKKEL KAPCSOLATBAN AZ ISKOLA TITKÁRSÁGÁN KÉRHETŐ!  

                                                               eklgtitkarsag@netra.hu, tel: 42/410-031       18 
 

Fogadó intézmény Cím Felkínált program 

Zajti Ferenc Kulturális Központ 

 

4244 Újfehértó, Főtér 3.  - Kulturális és közösségi tevékenység, könyvtárrendezés, kézműves foglalkozások előkészítőse, 

rendezvénysorozatainkban való  háttérmunkálatok segítése (4-5 fő alkalmanként) 

 

mailto:eklgtitkarsag@netra.hu

