Iskolai közösségi szolgálat előnyei

A köznevelési törvény [4. § (13)] szerint a „A közösségi szolgálat: szociális,
környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között
folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai
feldolgozása”.
Közösségi szolgálat csak annál a Szervezetnél kezdhető meg, amelyikkel az iskola
együttműködési megállapodást kötött.
A tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az iskola közvetítette lehetőségek közül, de a
tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet.
A közösségi szolgálat során végzett munka mindig a helyi közösség érdekeit szolgáló
tevékenység. Lehet a szomszédos óvoda kerítésének lefestése, játékainak rendbehozatala,
idősekkel közös beszélgetés, délutáni színházi kísérés, adománygyűjtő tevékenység, kórházi
játszóház. A lényege, hogy önkéntesen másokkal jót tegyünk, valami új tevékenységet
ismerjünk meg, amelyen keresztül tapasztaltunk bővül. Megismerünk másokat, életutakat,
nehéz helyzeteket. Mindeközben értékrendszerünk, szemléletünk, a világról kialakult képünk
formálódik, tapasztalatunk bővül. Közben kreativitásunk, empátiánk, szolidaritásunk fejlődik,
érzékennyé válunk más peremhelyzetben lévő csoportok, kiszolgáltatott élőlények iránt.
Megismerhetünk más életkorúban lévő embereket, az ő látásmódjukat, világról kialakult
felfogásukat, élettapasztalatukat.
A közösségi szolgálat többféle előnnyel jár pl. kommunikációs és kapcsolatépítés fejlődésével
lehetőséget kapunk új dolgok kipróbálására, tapasztaltszerzést tesz lehetővé, ismereteink
bővülnek,növeli a szociális érzékenységünket, a szolidaritást, fejleszti az önismeretünket, és
bővíti a világról kialakult látásmódunkat.
A közösségi szolgálatomat egy bentlakásos szociális intézményben töltöttem, mely nagyon
szép környezetben található. Az ott élők létszáma 160 fő. Kíváncsiságom afelé irányult, hogy
mivel töltik az ott élők mindennapjaikat. Hogyan élik az életüket. Meglepő volt számomra,
hogy az ott élők számára az intézmény sokféle, színes tevékenységet kínál. Tölthetik a
mindennapokat

szorgos

munkával

–

kertészkednek,

szőnek,

kerámiát

készítenek,

szolgáltatásokat nyújtanak a takarítás, konyhai előkészítés, mosodai munkákban -, de részt

vehetnek színjátszó és művészetterápiás foglalkozásokon is. Munkáikból kiállítást is
rendeztünk az egyik közösségi szolgálatos napon. Megható volt számomra a felnőtt emberek
öröme, ahogy megmutathatták a látásmódjukat a világról, érzelmeikről egy-egy alkotáson
keresztül. Szerintem nagyszerű érzés másokon segíteni, az elesetteket segíteni, számukra
örömet okozni. A napjaikat színesítik a kirándulások, bográcsozások, színházi előadások, zenés
rendezvények, melyek jól hangzanak.
A közösségi szolgálat alatt hasznos tapasztalatokat szereztem emberségből,
szolidasításból. Újfajta élményekkel lettem gazdagabb, más szemszögből láthattam a beteg
emberek életét. A legkilátástalanabb helyzetekből is van kiút, csak meg kell találni a megfelelő
kapaszkodókat.
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