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Az iskolai közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségei 

Nagykátán 

Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 

Az Alapítvány első sorban a zöld turistaút hálózat jelzéseinek felfestéséhez keres tanulókat 
akár önállóan, akár párban. A nyár folyamán lehetőség lesz egyéb aktuális rendezvényeken 
(falunapok, fesztiválok) standjainál hosztesz munkát végezni. 
  
Jelentkezni 2021. július közepéig lehetséges. 
 
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: 
tapio.naturpark@gmail.com 
06-20/236-8020 (Hívható minden hétköznap 8:00-16:00 között) 
 
A Tápió Natúrpark Facebook oldalán található a kezdeményezésük: 
https://www.facebook.com/106451517418139/photos/a.106452037418087/64148185058176
7/?type=3&theater 

 
 

Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ 

A Művelődési Központ olyan fiatalokat fogad, akik a takarítástól a Tápió Feszten való 
közreműködésig, a Könyvtári táborban való gyerekfelügyelettől a gyomlálásig, mindent 
hajlandóak elvégezni. 14-18 éveseket fogadnak minden iskolából. 
 
Jelentkezni folyamatosan lehet Németh Marikánál a 06-29/440-089 számon. 
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Nagykáta Sportegyesület 

A feladatok között szerepel a pályagondnoki feladatok ellátása, öltözőtakarítás, 

táborfelügyelet ellátása vagy éppen aktív részvétel a Szedd ’Káta, Szedd! hulladékgyűjtési 

programelőkészületeiben, megvalósításában. 

Jelentkezni Simon Tamás vezetőnél lehet a sportcsarnok.nagykata@gmail.com címen.  

Az Egyesület felhívása az alábbi linken olvasható:  

https://www.nagykatase.hu/index.php/2-uncategorised/2434-iskolai-koezoessegi-szolgalat 

 

Kutyakötelesség Állatmentő Alapítvány 

A Kutyakötelesség Állatmentő Alapítványhoz a rendszeres segítőik vasárnaponként mennek, 
megsétáltatják a kutyákat, kitakarítják a kenneleket, rendezvényekre mennek és az adománygyűjtő 
napokon is részt vesznek. Az Alapítványnál jelenleg is felújítás zajlik, ezalatt is minden vasárnap 
szükségük van olyan emberekre, akik egy jó cél érdekében nem félnek megragadni a lapát nyelét 
vagy akár talicskázni a betont, de előfordul olyan is, amikor hirtelen 1-1 probléma vagy feladat 
gyors megoldásához van szükségük segítségre (ez jellemzően kutyák vagy adományok fuvarozása 
szokott lenni). 
  
Diákok figyelmébe ajánlják: az önkénteskedés keretében (legyen az rendszeres vagy eseti 
segítségnyújtás) náluk töltött időt az 50 órás közösségi szolgálathoz jogosultak leigazolni! 
 
Ha alkalmanként segítenél, figyeld az oldalukat, ahol mindig közzé teszik, hogy éppen miben 
van szükségük segítségre - ha pedig rendszeresen önkénteskédnél, írd meg nekik, hogy milyen 
rendszerességgel és miben tudnál segíteni. 
 
Jelentkezni lehet: 
Facebook oldalunkon "üzenetküldés" gomb: 
https://www.facebook.com/Kutyak%C3%B6teless%C3%A9g-%C3%81llatment%C5%91-
Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-221222178221555/ 
 
kutyakotelesseg.alapitvany@gmail.com, 06-70/379-9204 

 

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda 

14-18 éves korig fogadják a diákokat. A legtöbb környékbeli iskolával van szerződésük, ha nincs, 
szerződni tudnak az intézménnyel. 
 
A feladatok jellege többnyire könnyű fizikai munka. Július- augusztus hónapban az óvodák 
többségében nagytakarítás van, amelyre szívesen fogadják a segítőket és szeretettel várják a 
fiatalokat. Elvárás a balesetmentes munkavégzéshez megfelelő ruházat. Étkezést, védőruhát nem 
tudnak biztosítani. 
 
Jelentkezni Pál Erzsébet óvodavezetőnél lehet a Nagykáta, Czakó András u. 1. szám alatt 
található központban. Telefon: 06-29/440-355. 
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