
72 óra kompromisszum nélkül 

Regisztráció 2016. szeptember 30-ig!!!! 

Itt vagyok! Háromnapos önkéntes ifjúsági akció! Mutasd meg, mire vagy képes! 

Exkluzív kalandtúra a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református 

Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében. 

Vállalkozó szellemű fiatalok csoportjai országszerte arra szánják három 

napjukat, hogy másoknak segítsenek. 

A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az 
akció Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte 
fiatalok kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények, 
játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése különböző közösségeknek 
(fogyatékkal élők, idősek stb.). 

 Mitől különleges? 

A csoportok csütörtök este tudják meg, mi lesz a feladatuk a három nap során. Nemcsak munka vár Rátok, hanem alkotás 
is: a csapat maga tervezheti meg a kivitelezést pénteken, latba vetve kreativitását, önállóságát, fantáziáját. Majd szombaton 
jöhet a munka, vasárnap pedig a lezárás, értékelés. 

Programunk elsődleges célja, hogy a fiatalok közhasznú tevékenységének széleskörű nyilvánosságot biztosítson, láthatóvá 
tegye az ifjúsági közösségekben folyó önkéntes munkát, növelje annak elismertségét és népszerűségét, valamint 
rámutasson, mire képesek a fiatalok, ha összefognak. 

A 72 óra, lehet közösségi szolgálat is 

A program keretében maximum 3x3 óra közösségi szolgálat teljesíthető. Részletekről itt olvashatsz. 

Milyen feladatokkal találkozhattok? 

szociális: bármilyen emberekkel foglalkozó tevékenység ide tartozhat, pl.: időseknek, fiataloknak szervezett programok, 
előadások, segítségnyújtás, stb. 

ökológiai: környezet- és természetvédelmi akciók, pl.: erdőtakarítás, szemétszedés, faültetés 

fejlesztő: játszóterek, óvodák felújítása, kerítések festése 

Mi a célunk? 

„Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a 
pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.” 

A 72 óra célja az, hogy a fiatalokat, elsősorban a középiskolás és az egyetemista korosztályt meghívja, hogy ezen a 
hétvégén tegyék szabaddá magukat arra, hogy segítsenek ott, ahol szükség van rá. 

http://72ora.hu/a-72-orarol/kozossegi-szolgalat


Célunk felhívni a társadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, lelkesedésére, segítőkészségére. 

Célunk, hogy a résztvevő fiatalok megtapasztalják, hogy együtt nagy dolgokra képesek, és hogy segíteni másoknak 
szabadon, nagyszerű érzés, és nagy ajándék. 

Közösségi szolgálat  

A 72 óra kompromisszum nélkül egy önkéntes ifjúsági akció. Azaz, több, mint a kötelező iskolai közösségi szolgálat.  

A 72 óra azonban olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek iskolai közösségi szolgálatként is végezhetőek. 

A köznevelési törvény szerint 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”. 

Természetesen a közösségi szolgálat nem önkéntes, hiszen az érettségihez feltétel.  A 72 óra azonban nem arról szól, hogy 
teljesíthetünk benne 3 x 3 órát a kötelező 50-ből, hanem arról, hogy odaszánjuk az időnket 3 napra, hogy másoknak 
segítsünk. Az iskola pedig ezt a tevék enységet elismerheti közösségi szolgálatnak is. 

Az Iskolai Közösségi Szolgálat szakmai koordinátorával folytatott egyeztetések eredményeképp a 72 órában az alábbi 
módon teljesíthető maximum 3 x 3 óra közösségi szolgálat: 

1. A fiatal, aki szeretne részt venni a 72 órában, szülői aláírással ellátott jelentkezési lapját leadja az iskolája 
közösségi szolgálatért felelős pedagógusának. 

2. Az iskola engedélyezi a 72 órában való részvételt és teljesítést, aláírja a fiatal jelentkezési lapját. 
3. A csapatot elég az egyik résztvevőnek (praktikusan a csapatvezetőnek) regisztrálnia a honlapon, a többieknek 

csak meg kell jelenni az akción. 
4. A http:/72ora.hu/a-72-orarol/kozossegi-szolgalat oldalról le kell tölteni és kinyomtatni a jelenléti ívet, és ezzel 

menni a projektre. 
5. A jelenléti ívre minden résztvevő feliratkozik és aláírja azt. 
6. A munka végeztével a projektadó ráírja a jelenléti ívre az egyes diákok által ledolgozott órák számát (vagy 

leellenőrzi az óraszámot, amit a diákok vagy a kísérőtanár írt fel) és aláírja a jelenléti ívet. 
7. Ezután a teljesített órákat vagy a projektadó, vagy a helyi koordinátor vagy a kísérőtanár (részleteket lásd lent) 

igazolja aláírásával a diák közösségi szolgálati naplójában, amelyet magával kell vinnie. 
8. A 3 x 3 óra csakis akkor számolható el egy diáknak, ha az illető részt vesz a teljes projektben: előkészítési fázis 

(péntek), megvalósítás (szombat), lezárás (vasárnap). 
9. A helyi koordinátor/projektadó/kísérőtanár csak a valóban teljesített óraszámot fogja igazolni. 
10. A 72 óra egy akció, ezért nincs szükség (és lehetőség) együttműködési szerződés kötésére.  

 

http://72ora.hu/a-72-orarol/kozossegi-szolgalat

