FOGADÓ SZERVEZETEK, VÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK
(2014. június 17.-i állapot)

1. Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú
Alapítvány ( Kecskemét, Kisfái 211/a):
•
•
•

menhely takarítása,
helységek takarítása,
menhelyes kutyákkal foglalkozás

2. Helpi Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely (Kecskemét, Széchenyi sétány 2-4):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

saját kezdeményezésű ifjúsági akciók, kisprojektek, kampányok
megvalósításába részvétel,
rendezvényeken technikai segítés,
információ frissítés (besegítés, telefonálás),
„Táborokban” foglalkozás vezetése,
kihelyezett szolgáltatásoknál segítés,
játékok versenyek levezénylése,
asszisztensi feladatok ellátása ifjúsági szolgáltatásokban, projektekben,
Infotech tanoda segítése,
plakátok kihordása.

3. Művészeti Óvoda ( Kecskemét, Hosszú utca 3.):
•
•
•
•
•
•

segítés a gyermekek gondozásában,
szükség szerint segíteni az öltözést, vetkőzést, tisztálkodást, az étkezést, a
lefekvést,
a felkelést, -segíteni a szokások kialakítását
részt venni a gyerekek felügyeletében, a játék tevékenységben,
segíteni a gyermekek testi épségének megóvásában, a balesetek
megelőzésében,
séták, kirándulások alkalmával segíteni az óvónőknek a gyermekek
felügyeletében, ellátásában.

4. Kecskeméti Vadaskert ( Kecskemét, Műkert 1.):
•
•
•

parkgondozás: járdaseprés, gereblyézés, gyepgondozás,
állatok élelmének konyhai előkészítése, etetés,
állatgondozás, kifutók takarítása.

5. Katasztrófavédelmi Kirendeltség (Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.):
•

•

•

Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör
Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv
gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában (2-3 óra)
Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra)
Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában
(3-5 óra)
Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra)
Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra)
Polgári védelem tevékenységi kör
Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra)
Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5
óra)
Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3-5 óra)
Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében
(1- 2 óra)
Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra)
Iparbiztonság tevékenységi kör
Részvétel a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek (RIS, SZIR)
karbantartásában és napi alkalmazásukban (1-2 óra)
Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a
nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében,
továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában
(2-3 óra)
Részvétel veszélyes üzem bejárásokon – az üzemeltetőkkel folytatott előzetes
egyeztetésnek megfelelően (2-3 óra)
Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában,
üzemszerű működtetésében (1-2 óra)

6. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (Kecskemét, Liszt Ferenc utca 19.):
•
•
•
•

Természet Háza kiállításainak rendezésében való közreműködés,
egyes nagyobb rendezvényeken való segítés (pl Múzeumok éjszakája, Zöld
jeles napok…)
Természet Háza kertjének gondozásában való segítés.

7. Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Nagykőrös, Kecskeméti út 39-41):
•
•
•
•
•

délutáni foglalkozásokon, szabadidős programokon való részvétel, közreműködés,
tanulószobán a lemaradók segítése,
Iskola-előkészítő foglalkozások lebonyolításába való bekapcsolódás,
kreatív foglalkozások vezetése
Diákönkormányzati rendezvények-adventi készülődés, mikulás, farsang, Rákóczi-hét
versenyei megvalósításában segítségnyújtás a pedagógusoknak

8. Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola (Cserkeszőlő, Ady Endre utca 1.):
•
•
•

az iskolai diákönkormányzati munka segítése,
délutáni szabadidős programok segítése,
az iskolai munkatervben rögzített feladatok segítése, szervezése

9. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata ( Izsák, Szabadság tér 1.):
•
•
•

szociális és jótékonysági területen,
óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal,
idős emberekkel foglalkozás közös sport-és szabadidős területen

10. KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete (Kecskemét, Vacsi köz 11.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kézműves foglalkozáson segítés,
kézműves foglalkozás tartása gyerekeknek,
játékos vetélkedőkön segítés,
játékos vetélkedők szervezése gyerekeknek,
rendezvény szervezésében való segítés,
rendezvény lebonyolítása,
beszámoló készítése eseményekről, rendezvényekről,
kirándulás szervezése,
adományosztás.

11.Kecskeméti Katona József Színház ( Kecskemét, Katona József tér 5.):
•
•
•
•

hangtechnikai rendszerek összeszerelése és üzembe helyezése
kábelosztályozás, kábelszerelés
mikroportozás
vizuáltechnikai rendszerek üzemeltetése

12. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Lakiteleki Tagintézménye (Lakitelek, Kiss J. utca 1/a):
•
•
•
•
•
•

az óvodai mindennapi tevékenységekben,
a gyermekek gondozásában,
a közös programokban (játékban, kézművességben, sportban, vers és mesemondásban,
éneklésben)
a séták, kirándulások során a gyermekek kísérésének segítésében
óvodapedagógusokkal együtt
az intézmény környezetének rendezésében, tisztán tartásában, avar összegyűjtésben
való részvétel.

13. Kecskeméti Katona József Múzeum (Kecskemét, Rákóczi út 1.:)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kiállítás rendezésében való közreműködés
plakátok, meghívók tervezése,
a rendezvények fotó és videó dokumentációinak elkészítése,
gyűjteményhez kapcsolódó digitalizálási folyamatban adatrögzítési teendők ellátása,
tárlatvezetések megtartása, igény szerint idegen nyelven is, közönségszolgálati
feladatok ellátása, szórólapterjesztés,
vendégek fogadása, útbaigazítása a múzeumban, ajánló-készítés, blog szerkesztése,
internetes oldalak frissítése
kézműves foglalkozások előkészítése, a foglalkozásokon való aktív részvétel
rendezvények előkészítése, rendezvényeken való közreműködés,
teremőrködés

14. Magyar Fotográfiai Alapítvány (Kecskemét, Katona József tér 12.):
•
•

kisegítő munka, fénymásolás, ügyintézés, technikai kivitelezésben részvétel,
múzeumok éjszakája programban való részvétel

15. Kecskeméti Rendőrkapitányság( Kecskemét,Batthyány u. 14):
•
•
•
•
•
•
•
•

Tourist Police pavilonban idegenforgalmi-bűnmegelőzési szolgálat ellátása,
bűnmegelőzési járőrszolgálatban részvétel,
rendőrségi szórólapok terjesztése,
kerékpár regisztrációval kapcsolatos feladatokban segítés,
bűnmegelőzési rendezvények alkalmával segítés,
sport-és szabadidős rendezvényekhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység
segítése,
oktatási intézményekben végzett bűnmegelőzési tevékenység segítése,
Idősek otthonában szervezett oktatási tevékenység segítése

16. Szabadszállási Általános Művelődési Központ(Szabadszállás, Honvéd út 28.):
•
•
•
•
•
•
•
•

bölcsödében, óvodában a mindennapi tevékenységben, játékokban való részvétel,
Közösségi Házban, könyvtárban, helytörténeti gyűjteményben egyéb feladatok
végzése,
könyvtári állománnyal kapcsolatos szaktudást nem igénylő tevékenységek végzése,
gyermekprogramok, szabadidős tevékenységek szervezésében segítségnyújtás,
kulturális program szervezésében való részvétel (pl városi napok…)
programok népszerűsítése
Dörmögő Házban, Tájházban parkrendezés,
oktatási, ill. közművelődési intézmények környezetének rendezése, fa-és
növényültetés

17. Községi Könyvtár (Fülöpszállás, Petőfi u. 12):
•
•
•

könyvtári raktári rend helyreállítása,
az esetleg elavult megrongálódott könyvek leválogatása,
közművelődési feladatokba bekapcsolódás

18. Szabadszállás Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (Szabadszállás, Kálvin tér 6.):
•

mint a Katasztrófavédelemnél!

19. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja
(Békésszentandrás Kálvin u. 10.):
•

idősek foglalkoztatásán való részvétel, (festés, ragasztás, rajzolás, szójátékok)

•

idősek só szobába kísérése

•

idősekkel közös tornán való részvétel,

•

idősek levegőztetése, a kerekes székes ellátottak segítése,

•

gyengén látó idősek számára felolvasás,

•

lemezhallgatás,

•

az intézményben készült képek megtekintése DVD lejátszón,

•

hangszeren játszó diákok elıadása,

•

sakkozás, társas játékok az idısekkel.

•

sakkozás, társas játékok az idısekkel.

20. Puszta Hangja Egyesület (Kunszentmiklós, Kossuth Lajos út 7.):
•

alkalomszerően rendezvények szervezése, elıkészítése, segítségnyújtás a rendezvények
lebonyolításában,

•

alkalomszerően rendezvények hirdetése szórólapozás útján,

•

alkalomszerően segítségnyújtás a Szervezet által mőködtetett közösségi ház
üzemeltetésében (takarítás, festés)

•

alkalomszerően segítségnyújtás a Szervezet mőködése során felmerülı adminisztrációs
tevékenységben.

21. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda (Dunapataj, Petőfi S. u. 3.):
•

szabad játékban való részvétel,

•

az óvodapedagógus megsegítése a gondozási feladatokban (öltöztetés, mosdózás),

•

gyermek felügyeletben való részvétel (séták alkalmával, udvari játék során),

22. Nagykőrösi Mese-vár Óvoda (Nagykőrös,Kazinczy u. 11):
•

udvarrendezés, udvari játékok festése, apró játékok javítása, a homokozó felásása,
növények ápolása.

23. Corvina Óvoda (Kecskemét, Csokor u.9.):
• gyermekek ellátásában segédkezés: öltöztetés, mosdóztatás stb.
• óvónıi munka segítése: eszközkészítés, dekoráció készítés, udvari tevékenység: locsolás,
sepregetés, gereblyézés, stb
24. Pálmonostora Községi Önkormányzat ( Pálmonostora, Posta u.10):
• önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való közremőködés,
• önkormányzati zöldfelületek gondozásában, ápolásában, tisztán tartásában való részvétel.

25. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (Kecskemét, Tóth László sétány 2.):
•

könyvtár rendezés, szertárak takarítása, rendszerezése,

•

kertgondozás, iskolai bútorok javítása

26. Magyar Ilona Általános Iskola (Kecskemét, Hoffman János u. 8):
•

az intézmény kulturális és sportéletével, versenyekkel, szabadidő hasznos eltöltésével
kapcsolatos feladatok segítése

27. Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény (Baja, Pokorny J. u 1-3):
•

szociális és jótékonysági,

•

kulturális és közösségi,

•

környezet- és természetvédelmi feladatokban, tevékenységekben segítés

28. Mátrix-med Kft (Kecskemét, Máriahegy 115/B valamint Uszoda ):
•

mozgáskorlátozott betegek közlekedésének segítése, öltöztetésben, vetkőztetésben
segítéség,

•

kezelések felvétele alatt felügyelet mellett,

•

lepedők, törölközők kipakolása, szennyes kiszállításakor segítség,

•

kerekes-székes betegek segítése teljes kezelésük alatt ( ki-beszálláskor),

•

váróteremben székek elrendezése, ki-bepakolása,

•

iszappakolás kicsomagolása helyiség rendbetétele

29. Nagykőrösi Humánszolgáltató ( 2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zs. u. 4):
•

szociális és jótékonysági területeken prevenciós, szabadidős programokban (szervezet
által előre jelzett és egyeztetett időpontban) részvétel

30. Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (6077 Orgovány, Kölcsey u. 1):
•

közreműködés alapítványi műsoron (vendégek kísérése, eszközök előkészítése,
teremrendezés, pakolás),

•

marketing tevékenység-szórólapok eljuttatása célcsoportok számára,

•

gyermekcsoporttal való együttjátszás, gyermekkíséret

31. Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete (6000 Kecskemét, Rávágy tér 5.):
•

véradásszervezésnél a véradó behívók kézbesítése,

•

szociális munka (perselyezés, adománygyűjtés),

•

rendezvényeken közreműködés,

•

adatrögzítés, adminisztratív munka

32. Kunpeszér Község Önkormányzata (6096 Kunpeszér, Béke u. 8.):
•

közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása,

•

önkormányzati intézmények, épületek karbantartási munkái,

•

közterületek gondozása

33. KÖVA-KOM Nonprofit Zrt (2750 Nagykőrös, Lőrinc pap u. 3.):
•

természetvédelmi területek szakmai munkájának segítése,

•

környezettudatos szemlélet kommunikációja

34. Pusztavacs Községi Önkormányzat (2378, Béke tér 10.):
•

gyermek és egészségügyi intézmények környezetének rendben tartása,

•

közterületek rendben tartása, tisztán tartása,

•

közösségi rendezvényeken, programokon végzett segítő munka

35. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 21. ):
•

mint a kecskemétinél....

36. Rigó József ÁMK (6114 Bugac, Béke u. 13. ):
•

kertszépítés,

•

könyvek rendezése,

•

selejtezésben segítségnyújtás,

•

könyvtári programokban részvétel

37. Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány (6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1. ):
•

szakmai rendezvényeken, konferenciákon, tanfolyamokon hostess feladatok ellátása,

•

oktatási, tanfolyami, alapítványi dokumentáció rendezése,

•

archív, illetve könyvtári állomány rendezése,

•

állandó, illetve időszaki kiállításokon felügyelet ellátása

38. Felgyői Polgárőr Egyesület (6645 Felgyő, Széchenyi út 1. ):
•

„Tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek” programba való részvétel,

•

„helyi környezetvédelmi program”-ban való részvétel

39. Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (6060 Tiszakécske, Ady E. u. 66):
•

tűzmegelőzés, tűzvédelem tevékenységi kör,

•

közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv
gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában,

•

részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében,

•

közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában,

•

közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában,

•

részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységében

40. Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár (2700 Cegléd, Kossuth tér 5/A)
•

könyvtári könyvek szerelése (raktári jelzés elkészítése/szövegszerkesztő használata.
Nyomtatás, darabolás, a jelzett könyvek gerincelése),

•

könyvtári könyvek/raktári könyvek válogatása, rendszerezése,

•

gyermektáborok és gyermekkönyvtári foglalkozások segítése (kézműves foglalkozás
előkészítése, segítés az étkeztetésben),

•

Művelődési központ előadásain, programjain segítség a teremőrök, ruhatárosok
munkájában,

•

adminisztratív feladatok

•

Rendezvényeken fénykép, videofelvétel készítése, archiválása

