
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A LYME BETEGEKÉRT ÉS MAGYAR 

EMBEREKÉRT CSALÁDOKÉRT ALAPÍTVÁNYNÁL 

 

Kedves közösségi szolgálatra jelentkező diák! 
 

- Szeretnél többet megtudni a kullancsokról, melyekkel ma már 

szinte bárhol találkozhatsz, nem csak az erdőben, hanem a 

parkban, a játszótéren, és akár a saját kertetekben? 

- Szeretnél többet megtudni az általuk okozott betegségekről, és 

kezeléseiről? 

- Szeretnél többet tudni arról, hogy a kullancsok milyen módon 

betegíthetnek meg? 

- Szeretnél többet tudni arról, hogy hogyan védekezhetsz ellenük? 

- Szeretnéd megtudni, hogy mit jelent az, hogy átlag színvonal alatt 

élő? 

- Szeretnéd megtudni, hogy Alapítványunk hogyan segít az 

átlagszínvonal alatt élő magyar embereken és családokon? 

- Szeretnél betekinteni egy olyan civil szervezet munkájába és 

életébe, amelynek fő tevékenységi területe a szociális, - és az 

egészségügy? 

 

Ha a fenti kérdések egyikére „igen” a válaszod, akkor keresd iskoládban 

a közösségi szolgálat koordinálására kijelölt személyt, vagy 

Alapítványunkat elérhetőségeink valamelyikén: 

http://www.lbmecsa.hu/index.php/kapcs 
 

 

http://www.lbmecsa.hu/index.php/kapcs


Hasznos tudnivalók a közösségi szolgálatról: 

A Nemzeti Köznevelésről szóló Törvény szerint az érettségi bizonyítvány 

kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet 

első alkalommal a 2016. január 1. után érettségi vizsgára jelentkező 

tanulóknak kell igazolniuk. 

A közösségi szolgálat tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, 

legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb 

egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos minden információ megtalálható a 

közösségi szolgálat honlapján. 

A diákok a közösségi szolgálatot szívesen töltik egészségügyi, vagy 

szociális területen, hiszen e területek ismerete alapvető fontossággal bír. 

 

A Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítványt azért 

hoztuk létre 2015-ben, hogy a Lyme-kórral, illetve annak 

társfertőzéseivel küzdő érintetteket, valamint az átlagos életszínvonal 

alatt élő, elesett magyar embereket és családokat segítsük. A célcsoport 

támogatása, valamint a kitűzött célok elérése érdekében az életvitellel, 

betegséggel, kezeléssel kapcsolatos előadásokat, tájékoztatókat, 

összejöveteleket és egyéb közösségi programokat szervezünk, ellátjuk a 

betegek érdekképviseletét, továbbá az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő 

rászoruló embereket és családokat segítjük alkalmilag illetve 

rendszeresen. 

 



A Lyme Betegekért és Magyar Emberekért Családokért Alapítvány igen 

változatos és széleskörű tevékenységeiből adódóan izgalmas feladatok 

ellátására vár középiskolás diákokat! 

Közösségi szolgálatos diákoknak kínált feladatok: 

- Programok szervezése fogyatékossággal élőkkel 

- Informatikai feladatok: online kommunikáció (facebook, e-mail, 

weboldal, hírlevél). 

- Rendezvények, programok szervezése a lyme betegek és az átlag 

színvonal alatt élő emberek és családok számára 

- Adományok átadása rászoruló emberek és családok részére 

A közösségi szolgálat során számos kompetenciád fejlesztésére is 

lehetőséged nyílik.  

Például idegen nyelv ismeretedet is tesztelheted különböző hang, -  

valamint írásos anyagok fordításával.  

Információs szolgáltatásunk ellátásával kommunikációs készségedet 

fejlesztheted. 

A marketing tevékenység mellett programjaink és rendezvényeink 

szervezésében is aktív segítővé válhatsz. 

Ki ne szeretne olyan munkát végezni, amely élvezetes, izgalmas és még 

jól is érezheti magát közben? 

Ha ilyen helyen szeretnéd eltölteni a közösségi szolgálatot, jelentkezz az 

alábbi linken keresztül: 

http://www.lbmecsa.hu/index.php/kapcs 

Alapítványunk munkájáról  Bővebben itt olvashatsz: 

www.lbmecsa.hu 

http://www.lbmecsa.hu/index.php/kapcs
http://www.lbmecsa.hu/

