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Jelentkezz minél elıbb, nehogy kimaradj!
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„Az Önkéntesség Szexi!”
„KözJóTett 2” a Corvinuson, április 1-30.
Április elsején indul az év legnagyobb felsıoktatási önkéntes
rendezvénysorozata a Budapesti Corvinus Egyetemen. A Hallgatók a
Közösség Szolgálatában (HaKöSz) közgázos diákszervezet egész hónapra
való önkéntes programokkal várja az érdeklıdı és tenni vágyó
egyetemistákat. A „KözJóTett 2” címő rendezvény szlogenje, „Az
önkéntesség szexi!” igazán új, fiatalos képet sugároz, s ennek
szellemében a szervezık a hónap során ismét bebizonyítanák, hogy az
altruizmus igenis belefér a mai fiatalok lüktetı és ingergazdag
életmódjába.
Több rendkívül sikeres projekten is túl van már a társaság,
beleértve a „KözJóTett” elsı felvonását, amely tavaly, szintén
áprilisban került megrendezésre. Az akkori Önkéntes Hét igazolta a
szervezık elképzeléseit. A 35 eseménybıl álló programsorozattal 600
Corvinusos egyetemistát sikerült bevonni társadalmilag elıremutató,
gyakorlati önkéntes tevékenységek végzésébe. Azóta a csapat tagjai
sikeresen vittek véghez ruhagyőjtı kampányt a bicskei menekülttábor
lakói számára, győjtöttek csokoládét a Mozgásjavító Intézet tanulóinak,
valamint számos más, egy-egy napos programra is sor került.
A még mindig roppant fiatal szervezet ezúttal Önkéntes
Hónappal várja az érdeklıdı egyetemistákat. A „KözJóTett 2” névre
hallgató eseménysorozat keretében a hallgatók lehetıséget kapnak,
hogy megsétáltassanak árva kutyákat, vetélkedıt szervezzenek
fogyatékkal élı gyerekeknek, kórházban önkénteskedjenek vagy parkot
takarítsanak. A majd harminc program között a társadalmi
felelısségvállalás világába kalauzoló játékokra, beszélgetésekre is
lehetıség nyílik, továbbá mővészeti programok is szerepelnek a
kínálatban!
A mozogni vágyó résztvevık egy kerekesszékes kosárlabda
bajnokság keretében mérkızhetnek meg egymással, illetve a sportág
profijaival, vagy akár végigtekerhetnek a szervezıkkel együtt Budapest
utcáin is. Ha pedig némi javításra szorul a kétkerekőjük, a HaKöSz két
napra bicikliszereldét nyit az Egyetemen. Visszatérı programként pedig
ismét megjelenik az élelmiszercsomag készítés és osztás hajlék nélkül
élı emberek számára a budapesti éjszakában.
A Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesület alapítói
célul tőzték ki, hogy megszerettessék az önkéntességet a
felsıoktatásban résztvevı fiatalokkal. A HaKöSz egy egészen új
oldaláról igyekszik bemutatni a társadalmi felelısségvállalást és az
önkéntes munkát. Egész áprilist behálózó projektsorozatuk
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2

jelmondatával – „Az Önkéntesség Szexi!” – is azt kívánják érzékeltetni,
hogy a társadalmilag hasznos, a közösség érdekében végzett önkéntes
tevékenység nem absztrakció, sıt nagyon is hozzátartozhat egy modern
fiatal mindennapjaihoz.
Elég csak egy pillantást vetnünk a társadalmi fejlıdésben elıttünk
járó államok, azok fiatalsága, és az ottani egyetemek társadalmi
felelısségvállalásban játszott szerepére. Ezen országokban az önkéntes
munka értékes tételt jelent az egyetemi felvételi jelentkezések
elbírálásánál, valamint a munkaerıpiacon való érvényesülésnél, s az
ilyen jellegő közösségi tevékenységeket végzı fiatalok büszke, tudatos
és aktív állampolgáraivá válnak hazájuknak.
Ez az a szellemiség és gyakorlat, amit a HaköSz, s a hazai
felsıoktatás közegének érzékelhetıen egyre jelentısebb hányada
magáénak vall és terjeszteni kíván. Sokan vélik úgy, hogy a „Közösségi
Szolgálat” a jövı egyetemének integráns részévé kell, hogy váljon
Magyarországon. A „Közjótett 2” által egyetemisták és fıiskolások
sokasága válhat elkötelezettjévé ennek, a hazai társadalmi fejlıdést
szolgálni hívatott kezdeményezésnek.
www.hakosz.hu
info: info.hakosz@gmail.com

KözJóTett 2. – BCE Önkéntes Hónap

Gyertek, vegyetek részt minél több programon!

www.hakosz.hu
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PROGRAMJAINK
ÁPRILIS 1. CSÜTÖRTÖK
ÚJ REFORMKOR KLUBBESZÉLGETÉS AZ
ÖNKÉNTESSÉGRİL

Az Új Reformkor soron következı klubbeszélgetése!
Hiszel abban, hogy elkötelezett emberek kis csoportja képes
megváltoztatni a világot? Ha úgy érzed, hogy Margaret Meadnek igaza
van, gyere el az Önkéntességrıl szóló beszélgetésünkre!
Idıpont: Április 1. csütörtök, 18:00
Helyszín: AK (Art Katakomba) Jászai Mari tér

ÁPRILIS 6. KEDD
LÁTOGATÁS A SZENT JÁNOS
KÓRHÁZBAN
Elıször bevezetnek minket az önkéntesség rejtelmeibe, majd
bemutatják a kórház felépítését, elmondják, hogy mivel hogyan tudunk
segíteni a pár órás látogatás alatt. A kórházban a mozgásszervi
rehabilitációs osztályon fogunk látogatást tenni, s itt segédkezünk az
ebédosztásban és olyan apróbb feladatokat végezhetünk, melyet éppen
igényelnek a bent lévı betegek. (séta velük, beszélgetés, felolvasás
stb.)
Idıpont: április 6. kedd, 10:30-14:00
Találkozó:9:30 Marx-szobor
Helyszín: XII. ker. Diósárok u. 1-3.
Max. létszám: 10 fı
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ÁPRILIS 6-30.
SZOCIÁLIS ÉPÍTİTÁBOR 2010 NAGYKANIZSA
(TEK PROGRAM)
A Társadalomelméleti Kollégium (www.tek.bke.hu) és a Bercsényi
Építész Szakkollégium (http://besz.bme.hu/) a Norvég Civil Alap és a
Habitat for Humanity támogatásával Szociális Építıtábort szervez
Nagykanizsán 2010 áprilisában. Önkénteseket keresünk a táborba, ahol
önkormányzati tulajdonú, leromlott állapotú ingatlanok felújításán
dolgozunk együtt a hátrányos helyzető helyi lakosokkal.
A HaKöSz minden, a Közjótett 2. felhívására jelentkezı önkéntesnek
fizeti a vasúti költsége 50%-át!

ÁPRILIS 7. SZERDA ÉS 20. KEDD
MENHELYI KUTYÁK SÉTÁLTATÁSA
Árva kutyák megsétáltatása és simogatása, kutyás ismeretterjesztés és
kvíz szerepel a programban. Lehet játszani is a kutyusokkal!☺
Idıpont: Április 7. szerda és április 20. kedd, mindkét nap 14:00-16:30
Találkozó: 13:00 Marx-szobor
Helyszín: Rex Kutyaotthon Alapítvány
Max. létszám: 15-15 fı

ÁPRILIS 7. SZERDA
KÖZGAZDÁSZ FILMES ESTÉK
SOPSITS ÁRPÁD: TORZÓK
A Közgazdász Filmes Esték soron következı elıadása a gyermekotthoni
létet bemutató Torzók címő filmet vetíti le, és szokásához híven a film
után vendégül látja annak rendezıjét, Sopsits Árpádot. Ezen vetítés a
Közjótett 2. Aga Gyermekotthonba való ellátogatása kapcsán, a
mindkettın jelenlévıknek egyfajta feldolgozóóra gyanánt is szolgál, de
természetesen csak a filmre is várunk titeket.
Idıpont: Április 7. szerda, 18:30-22:00, Helyszín: E. 238-as terem
www.hakosz.hu
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ÁPRILIS 8. CSÜTÖRTÖK ÉS 17. SZOMBAT
TAVASZI KERTTAKARÍTÁS IDİS EMBEREKNÉL
Idıs, illetve mozgáskorlátozott embereknek segítünk a kerti, ház körüli
munkákban.
Április 8-án, a XII. kerületben egy idıs úrnak segítünk a telkét kicsit
rendbe rakni. Szép környezetben, jó levegın, könnyő fizikai munkát
végzünk. Nem csak fiúkat várunk!
Idıpont: Április 8. csütörtök
Helyszín: XII. kerület, Moha utca
Találkozó: 13:00 Közjótett 2. Infó-pult
Max. létszám: 5 fı

ÁPRILIS 10. SZOMBAT
SPORTNAP ÉS ZENÉS MŐSOR A
MOZGÁSJAVÍTÓ INTÉZETBEN
A program missziója a mozgássérült emberek világába elkalauzolni a
résztvevıket, bemutatni egy helyet, ahol nagyon boldogok a gyerekek,
annak ellenére, hogy testük nem egészséges. Fontos, hogy lássunk a
burkon túl! Ez az általános iskola különleges hely. Nincsenek küszöbök,
van viszont uszoda, a csapok egészen közel vannak a térdünkhöz, a
gyerekek benn laknak az épületben, és nem tilos használniuk a liftet…
a gyerekek többsége egyáltalán nem, vagy csak nehezen fog tudni a
saját lábán mászkálni, létezni, önálló életet élni. Az iskola fı
feladatának azt tartja, hogy a gyerekeket megtanítsa arra, hogyan
tudnak segítség nélkül, fogyatékkal élni.
Idıpont: Április 10. szombat, 12:00-kor találkozunk az 1-es villamos
Ajtósi Dürer sori megállójánál, és együtt átmegyünk a Mozgásjavítóba
Helyszín: Mozgásjavító Intézet
Max. létszám: 15 fı
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ÁPRILIS 12. HÉTFİ
SZEMÉTSZEDÉS A FERENC-HEGYEN
A II. kerületi Ferenc-hegy a fıváros frekventált kirándulóhelye. Ennél
fogva, sajnálatos módon – rendkívül szemetes a terület. Egy hétfıi
délutánon igyekszünk megtisztítani ezt a szép környéket az oda nem
való dolgoktól.
Idıpont: Április 12. hétfı, 14:00-17:00
Találkozó: 13:00 Marx-szobor
Max. létszám: 50 fı

ÁPRILIS 12-15. ÉS 19-22.
ADOMÁNYGYŐJTÉS A ZSIBONGÓBAN
(TARTÓS ÉLELMISZER, RUHA, JÁTÉK,KÖNYV)
Az Infó-pultnál várunk tartós élelmiszer-, könyv-, játék- és
ruhaadományokat. Az élelmiszereket a DIA juttatja el rászoruló
családoknak, a könyveket az Oktatási Minisztérium segítségével
Ukrajnában élı gyerekek kapják meg, a ruha- és játékadományokat
pedig a bicskei menekülttáborba viszi el a Baptista Szeretetszolgálat.
Közremőködık: Közgáz Keresztény Diákkör, AIESEC
Idıpont: Április 12-15. és 19-22., 09:00-16:30
Helyszín: Közjótett 2. Infó-pult, Zsibongó

ÁPRILIS 13. KEDD
KÖLTÉSZET NAPI VETÉLKEDİ A VAKOK
ÁLLAMI INTÉZETÉBEN
Egy órás felkészítés keretén belül megtanulhatod, megtapasztalhatod,
hogy hogyan kell segíteni a vakokat/látássérülteket, ezután pedig
élesben is kipróbálhatod magad. Segítünk egy, a Vakok Állami Intézete
által szervezett Költészet napi vetélkedı lebonyolításában. Kis
feladatok, hálás emberek fognak várni, s eközben megismerkedhetsz
más önkéntesekkel is.

www.hakosz.hu
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Idıpont: április 13. kedd, 15:00-18:00
Helyszín: XV. ker. Juhos utca 28.
Találkozó: 13:40 Marx-szobor
Max. létszám: 10 fı

ÁPRILIS 14. SZERDA
TAKARÍTÁS A HOSPICE HÁZBAN
A Budapesti Hospice Házban segítünk ablakot mosni és kertészkedni,
hogy az ápolt betegek és a dolgozók kellemesebb körülmények között
tölthessék mindennapjaikat.
Idıpont: Április 14. szerda, 14:00-18:00
Helyszín: 1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.
Találkozó: 13:00 Marx-szobor
Max. létszám: 12 fı

ÁPRILIS 15. CSÜTÖRTÖK
KEREKESSZÉKES KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG
A

KINIZSIBEN

Vajon fel tudjuk-e venni a versenyt a profi kerekesszékes kosarasokkal?
A kérdés banális. Nyilván nem. De azért megpróbáljuk! ☺
6 csapatos játékos bajnokságot szervezünk. Minden csapatot erısít
majd egy-egy profi játékos is. A döntı után gálameccs következik a
magyar kerekesszékes csapat részvételével!
Kalandra fel! Gyertek játszani! Csapatok és egyének jelentkezését is
várjuk!
Baráti társaságok, diákszervezetek, szakirányok, tanszékek, csopik!
Siessetek, mert a létszám limitált!
Idıpont: Április 15. csütörtök, 17:00-20:00
Helyszín: Varga Jenı (Kinizsi) Kollégium tornaterme
Gyülekezés: 16:30-tól a helyszínen
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ÁPRILIS 16. PÉNTEK
LÁTOGATÁS A KISPESTI
GYERMEKOTTHONBAN
Meglátogatjuk a Kispesti „Aga” Gyermekotthont és ismerkedünk a
bentlakókkal. A látogatás egy nagyobb program keretében zajlik,
amelynek célja, hogy az állami gondozott fiatalok és a hallgatók
bepillantást nyerjenek egymás világába, amire egyébként a társadalmi
szakadékok miatt talán sosem lenne lehetıségük. 4-re érkezünk meg az
intézetbe, majd 7-tıl feldolgozó megbeszélést tartunk.
Idıpont: Április 16. péntek, 16:00-20:00
Helyszín: 1186 Budapest, Tövishát u. 2/a.
Találkozó: 15:00 Közjótett 2. Infó-pult
Max. létszám: 12 fı

ÁPRILIS 17. SZOMBAT
A BCE-KTK BÁRDOS LAJOS ÉNEKKARÁNAK
FELLÉPÉSE EGY IDİSOTTHONBAN

A Kertészettudományi Kar Bárdos Lajos Énekkara a
Önkormányzat Dózsa György úti Idısek Otthonában énekel.

Fıvárosi

Idıpont: Április 17. szombat, 10:00
Helyszín: 1071 Budapest Dózsa György út 82/b

ÁPRILIS 19. HÉTFİ
CSÖRGİLABDÁZÁS
(A RÁDAY NAPOK PROGRAMJA)
A csörgılabda nem egy könnyő sport, de akik kipróbálták, állítják, hogy
életre szóló élményt kaptak általa! Hát, ezt mi se hagyhatjuk ki!
Idıpont: Április 19. hétfı
Helyszín: Vakok Állami Intézete
www.hakosz.hu
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ÁPRILIS 19. HÉTFİ ÉS 20. KEDD
BICIKLISZERELDE
Ingyenes bicikliszerviz a Közgázon – javítunk, és segítünk abban, hogy
legközelebb ne kelljen szervizbe menni, hanem te magad szereld meg a
bringádat. Ha biciklivel jársz, a két kereked legalább olyan fontos, mint
a két lábad! Mert aki nem ápolja járgányát, annak nincs ki mind a két
kereke!
Idıpont: április 19. hétfı, 12:30-16:00 és április 20. kedd, 12:30-16:00
Helyszín: Fıépület Sóház felıli bejárata, a régi School Café helyén

ÁPRILIS 20. KEDD
ÉLİ KÖNYVTÁR
(A RÁDAY NAPOK PROGRAMJA)
A Rádaysok „látókör-szélesítı” programja számos érdekes emberrel és
történettel! A meghívottak a hajléktalanságról, a feminizmusról (nıi és
férfi perspektívából) a homoszexualitásról és a kábítószer-függıségrıl
szereztek közeli tapasztalatokat.
Idıpont: Április 20. kedd, 16:00-20:00
Helyszín: Ráday kollégium

ÁPRILIS 20. KEDD
ÉJSZAKAI CSOMAGOSZTÁS HAJLÉK NÉLKÜLI
EMBEREKNEK

Ezen az estén rászoruló, utcán élı embertársainkon szeretnénk segíteni
azzal, hogy kisebb élelmiszercsomagokat osztunk szét nekik. A
hozzávalók beszerzése után szendvicseket készítünk, összeállítjuk a
csomagokat, majd a fıváros egy-egy pontján kiosztjuk. Így néhány
hajléktalan embernek a vacsoráját biztosíthatjuk – legalább egy estére.
www.hakosz.hu
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Idıpont: Április 20. kedd, 18:00-23:00
Találkozó: 18:00, a Ráday koli elıtt
Helyszín: Belváros
Max. létszám: 40 fı

ÁPRILIS 21. SZERDA
UDVARFELÚJÍTÁS A VIII. KERÜLETBEN
A Dankó utca egyik elhanyagolt, belsı udvarát szeretnénk
megszépíteni. Festés, kertészkedés, talicskázás, virágültetés szerepel a
programban. A Kesztyőgyárhoz megyünk, ott 15 perces tájékoztató a
programról általában, majd a helyszínen egy eligazítás. A lakók is
beszállnának.
Idıpont: Április 21. szerda, 14:30-18:00
Helyszín: 1086 Budapest, Dankó utca 7.
Találkozó: 13:30 Marx-szobor
Max. létszám: 15 fı

ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK
LÁTOGATÁS A SZENT MARGIT KÓRHÁZBAN
Fél órás felkészítı, és a kórház bemutatása után kis csoportokra
válunk, s 6 osztály életébe nyerhetünk betekintést, ahová tapasztalt
önkéntesek visznek be minket, s megmutatják, hogy miben, hogyan
tudunk segíteni a betegeknek. A választható osztályok: belgyógyászat,
neurológia, kardiológia, geriátria, veseosztály, gasztroentrológia
Idıpont: Április 22. csütörtök, 11:00-15:00
Helyszín: III. kerület Bécsi út 132. Szent Margit Kórház
Találkozó: 9:40 Marx-szobor
Max. létszám: 15 fı
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ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK
SZÍNHÁZ: CÉLKERESZT, CÉLEGYENES –
ÉLETMÓDTIPPEK RÁSZORULÓKNAK
"Ha az ember kap egy szórólapot, elıbb-utóbb kidobja. Ha kérdéseket
talál rajta, esetleg elıbb megpróbál rájuk válaszolni." Néhány
tehetséges fiatalból összeállt társulat nem mindennapi módon mutat be
mindennapos jeleneteket. Elgondolkodtató módon mutatják meg ebben
a színdarabban, hogy a világra való odafigyelést és a társadalom
problémáira való reagálást a mővészet eszközeivel is ki lehet fejezni.
Idıpont: Április 22. csütörtök, 18:00-19:30
Helyszín: „C” épület
Gyülekezés: 17:30-tól a helyszínen

ÁPRILIS 24. SZOMBAT
ÉTELCSOMAGOK KÉSZÍTÉSE + 100
LEGSZEGÉNYEBB KIÁLLÍTÁS

(DIA PROGRAM)

A
KöZöD!
Önkéntes
Fiatalok
Napja
elnevezéső
országos
rendezvénysorozatot a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány 2010. április
24-én immár ötödik alkalommal rendezi meg. Ebben az évben egy
budapesti központi program is része a rendezvénysorozatnak. Ennek
lebonyolításába száll be a HaKöSz, s rajta keresztül a Corvinusos
egyetemisták.
Április folyamán a BCE-n, s városszerte számos, más oktatási
intézményben
győjtenek
tartós
élelmiszereket
rászoruló,
mélyszegénységben élı kisgyermekes családok számára.
Április 24-én, a Gödörben Corvinusos önkéntesek fogadják az
adományokat, és rendezik a telepakolt dobozokat vagy az adomány
élelmiszereket. Az adományozókat különbözı programok is várják, mint
pl. a Kurt Lewin Alapítvány által készített „ A 100 legszegényebb” c.
kiállítás, játékok, kvízek, stb. Az összegyőlt adományokat a
Gyermekétkeztetésért Alapítvány szállítja tovább a budapesti és
Budapest környéki rászoruló családoknak.

www.hakosz.hu
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ÁPRILIS 24. SZOMBAT
MŐVÉSZETI PROGRAM ÉS FELOLVASÁS AZ
ARANY ALKONY PASKÁL OTTHONBAN
Költık, énekesek, gitárosok adnak programot az otthon lakóinak.
Idıpont: Április 24. szombat, 16:30
Helyszín: 1149 Budapest, Vezér utca 155.

ÁPRILIS 28. SZERDA
BICIKLIVEL A VÁROSBAN
Egy alternatív városnézésen megismerjük lakóhelyünket, Budapestet
egy kicsit más szemszögbıl. Olyan helyekre tekerünk el, ahol minden
bizonnyal már jártál, most viszont olyan szemszögbıl láthatod, ahogy
talán eddig még nem láttad...
A kerékpár a városi lét természetes eszköze. A biciklizés segít
egészségesen élni, környezettudatosan gondolkodni a mindennapokban,
és nem utolsó sorban örömöt okoz. Biciklizzünk együtt a nagyvárosban!
Ha nincs kerékpárod, például az alábbi kölcsönzık közül választhatsz:
http://www.budapestbike.hu/bicikli-berles, (Wesselényi út 13.)
http://www.bringaland.hu/bringaland/korcsolya-kerekpar-kolcsonzesrent-a-skate-rent-a-bike.html, (Dózsa György út 64.)
http://www.bestbikerental.hu/bestbike/hu/arak.html,(Peterdy u. 33.)
Idıpont: április 28. szerda, 13:00, max. 3-5 órás túra
Találkozás: az új épület elıtti padoknál (az „ufó” alatt)
Tervezett útvonal: BCE „C” épület - Deák tér (ismerkedıs játékok) Parlament - Margitsziget (piknik, játékok) - Oktogon (fagyizás) Városliget (a kresz-pályán szituációs játék) - Szóda (szódázás) – BCE.
Max. létszám: 15 fı
Critical Mass biciklis felvonulás idıpontja: április 24.
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További részleteket, frissülı információkat a honlapon találhatsz:
http://www.hakosz.hu

A programokra való jelentkezés módja
Az egyes programokra a honlapon saját lapjaikon jelentkezhetsz,
amennyiben elküldöd neved és legalább egy elérhetıséged az adott
felületen keresztül.
Amennyiben kérdésed van az egyes programokkal kapcsolatban, kérjük,
hogy azokat a program felelısének tedd fel.
Sok szeretettel várunk benneteket!
Hallgatók a Közösség Szolgálatában Országos Egyesület (HaKöSz)
Email: info.hakosz@gmail.com
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