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Civilek napja 2019. február 1. – Beszámoló
8:35 óra – 14:00 óra
A Szekszárdi Garay János Gimnázium 6 osztálya, egymást követően rendhagyó
osztályfőnöki óra keretében látogatást tett a CIC konferenciatermében, ahol a
középiskolás gyerekek számára tájékoztató előadást tartottak az iroda
munkatársai, valamint a CIC a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos
tanácsadója segítségével.
Az előadás tematikája a következők szerint alakult:
Az 50 órás iskolai szolgálat jelentőségének ismertetése a diákokkal: minél
fiatalabb korban tudatosítani kell a fiatalokban, hogy egy közösség tagjai
vagyunk, ezáltal felelősséggel tartozunk egymásért, a közösségért. A
középiskolás tanulók megismerik a közösségben való tevékenykedés erejét, s az
így szerzett tudást életük során jól hasznosíthatják. Ezen felül a
pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak az 50 órás iskolai közösségi
szolgálat. Különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenység erősítheti a tanulók
szociális érzékenységét. Fontos értéke lehet az iskolai szolgálatnak, hogy a
tanulóknak lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegismerésre.
Az előadás egyik kulcseleme volt, hogy információt kaptak a diákok, hogy miként
kapcsolódik ez a civil szervezetekhez, ugyanis a civil szervezeteknél is
teljesíthető. Az egyesületnél vagy alapítványnál végzett tevékenység során a
„segítő szakmák” kerülnek előtérbe (képességfejlesztés, idősek gondozása,
rászorulók támogatása, stb.).
A középiskolások információt kaptak arról, hogy mi is a civil szervezet. Az
egyesület, civil társaság, alapítvány létrehozásának és működésének jogszabályi
hátteréről kaptak felvilágosítást a fiatalok.
Ezt követően két különböző tesztjátékkal színesedett az előadás: először egy
egyesületet hoztak létre, majd ezt követte egy 13 kérdésből önuralomteszt
kitöltése. Erre azért is lehet szükség, mert az önkéntesség alkalmával
„vadidegen” emberekkel kerülnek kapcsolatba.
Üvegbe zárt szeretet (Egész napos program)
A Tolna Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házat fenntartó Lakható
Szekszárdért Közhasznú Egyesület évekkel korábban életre hívta az „Üvegbe zárt
szeretet” elnevezésű programot. A program lényege, hogy az embertársaikon
segíteni szándékozók egy-egy üveg saját készítésű szörpöt, lekvárt, befőttet
vagy savanyúságot a gyűjtőhelyekre hoznak, amit a Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány segítségével a rászorulók számára szétosztanak.
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A Facebookon január hónapban meghirdetésre került az adománygyűjtő
program, melyet február 1-jén, a Civilek Napja-program keretén belül kerültek
átadásra. Az alapítvány önkéntesei és képviselői segítségével a rászoruló civil
szervezetek az adományokkal „gazdagodhattak”.
12:00 órától:
Szekszárd központjában, a Béla király téren és a Garay téren, az éppen aktuális
osztályfőnöki órán résztvevő diákokkal karöltve a Civilek Napja népszerűsítése
történt. A téren megforduló járókelők számára a CIC munkatársai és a tanulók
átadták a Civilek Napjára készített szóróanyagot, valamint a gravírozott tollakat.
15:00 órától:
Február elseje a Civilek Napja, mely alkalomból a Tolna Megyei Önkormányzat
minden évben elismeri a megyében tevékenykedő, kiemelkedő munkát végző
civil szervezeteket, valamint az őket anyagilag támogató vállalkozások,
magánszemélyek tevékenységét. A megyei önkormányzat ezen alkalomból adja
át évről évre „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete” és a „Bazsonyi Arany
Mecénás díj ” elismeréseket. Az önkormányzat célja, hogy tevékenységében
megerősítse, ösztönözze a civil szervezeteket és támogatóikat. A Vármegyeháza
Dísztermében megrendezett díjátadón két szekszárdi civil szervezetet különdíjjal
ismertek el. A CIC csatlakozott a Tolna Megyei Önkormányzat Civil Díjátadó
rendezvényéhez, amit már korábban életre hívott a szervezet.
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