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Kérdésed van az önkéntes
szolgálattal kapcsolatban?

Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.
Az önkéntes szolgálatról

www.freunde-waldorf.de/incoming
„Egy autista fiúval dolgozhattam egy Camphill köFreunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.
Neisser Str. 10
76139 Karlsruhe
Németország

zösségben. Kezdetben nem sikerült megértetnem

Tel: +49 (0)721 354806 100
Fax: +49 (0)721 354806 181

Egyre többet tanultam tőle és a közösen eltöltött

incoming@freunde-waldorf.de

ni. Megtanultam azt, hogy ez a munka nem csak

magam vele, ez nagyon nehéz volt nekem a német
nyelv miatt is. De nem sokkal később elfogadott
engem és esélyt adott, hogy barátok lehessünk.
idő lejártával nehezemre esett tőle búcsút vena nyelvtanulásról szól, hanem mindenekelőtt arról, hogy az ember teljes szívével jelen van benne.”
(önkéntes Thaiföldről)

„Az önkéntes évemre visszagondolva megállapíthatom, hogy a számos lelki mélypontom
pozitív élménnyé formálódott át bennem. Megismerhettem a határaimat, és felismertem, hogy az
ember sokkal többre képes, mint amit előzőleg önmagáról gondolt. Amiben gyengének éreztem magam, abban megerősödtem, kezdeti félénkségem
feloldódott. Nyitottabbá váltam, le tudom győzni
az előítéleteimet, és pozitívabban tekintek az életre, mint korábban.”
(önkéntes Romániából)
Gefördert durch::

In Zusammenarbeit mit:

A Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner e. V.
(Rudolf Steiner-i Nevelésművészet Barátai Egyesület) mint független, képzésért felelős szervezet,
önkéntes munkát közvetít Németország egész területén és világszerte. Évente több mint 1000 önkéntessel a világ egyik legnagyobb önkéntes szolgálatot
közvetítő szervezete vagyunk.
Számos együttműködés részvételével több mint 700
partnert számláló világméretű hálózatot hoztunk létre.
Az Incoming-program keretében egyedül Németországban mintegy 60 szervezettel működünk együtt.
A tapasztalatok szerint az önkéntes szolgálattal eltöltött év útmutatást nyújt és teret ad a személyes
fejlődéshez, ezáltal jelentős hatással van az önkéntes életútjának alakulására.
Az önkéntes szolgálatok szervezésén és népszerűsítésén kívül 1971 óta biztosítunk tanácsadást és
pénzügyi támogatást Waldorf pedagógiai kezdeményezéseknek, közvetítünk támogatókat szerény anyagi helyzetű családok gyermekeinek iskolai képzéséhez.
2006 óta aktívan jelen vagyunk a világ számtalan krízis területén, ahol pedagógiai segítséget nyújtunk.

Önkéntes szolgálat

Németországban

Incoming-program

Mit is jelent az önkéntes szolgálat?
Az önkéntes szolgálat fizetés nélküli, önként vállalt munka egy szociális intézményben, miáltal
lehetőséged nyílik egy éven keresztül szociális területen tevékenykedni, emellett más kultúrát, illetve újfajta tevékenységi kört megismerni. Így egyszerre tudsz segíteni és tanulni.
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner e. V.
Incoming-programjának célja az, hogy a németországi önkéntes szolgálatot a világ minden emberének elérhetővé tegye. A szociális környezetben végzett munka, az interkulturális kapcsolatok
és az emberi találkozások hozzájárulnak személyiséged gazdagodásához.

Ki vehet részt?
Mindenki:
aki 18 és 99 év között van
	akinek állandó lakhelye Németországon
kívül található
	aki a német nyelvet alapszinten megérti
és azon kommunikálni képes
	akik már a hazájukban önkéntesként
tevékenykedtek
	akik készek egy új kultúrába és egy új
társadalmi környezetbe beilleszkedni
	akik nyitottak az új munkaterületekre,
tevékenységi körökre és az antropozófiára

Szakmai felkészítés és pedagógiai
támogatás
Az önkéntes szolgálat ideje alatt 25 napos tanfolyamon veszel részt, amelynek keretébewn
lehetőséget kapsz a személyes tapasztalatcserére,
illetve visszajelzéseket saját tevékenységedről és a
németországi életről.
Ezenkívül munkatársaink egész idő alatt támogatnak téged az önkéntességgel kapcsolatban
felmerülő minden kérdésedben.

Tevékenységünk alapjai

Tevékenységi területeink
Szociálterápiás és gyógypedagógiai intézményekben az egészséges és a fogyatékkal élő
emberek együtt élnek. Az önkéntesek segítik a
támogatásra szorulókat a hétköznapi tevékenységekben (táplálkozás, öltözködés, testápolás
stb.). Velük együtt dolgoznak a háztartásban és a
különböző műhelyekben (asztalos műhely, szövöde, fazekasműhely stb.).
A Waldorf-iskolákban azzal segítik az önkéntesek
a tanár munkáját, hogy a különleges bánásmódot
igénylő gyermekeknek egyéni támogatást nyújtanak.
A délutáni napközis foglalkozásokon családias hangulatú pedagógiai felügyeletet kapnak a gyerekek.
Az óvodákban a 2 és 6 év közötti gyermekek napi ritmusának megteremtésében segítenek az óvónőknek.

Az Incoming-programhoz való csatlakozásra a
német Szövetségi Önkéntes Szolgálaton keresztül van lehetőség, amelyet a német Szövetségi
Család-, Idős-, Nő-, és Ifjúságügyi Minisztérium
(BMFSF) államilag támogat.

Az idősgondozás területén segítséget nyújtanak az
idős embereknek az étkezésben, az öltözködésben, a
tisztálkodásnál és a mindennapi teendőik ellátásában.

Amit kínálunk:
ingyenes szállás és ellátás
havi zsebpénz
beteg-, baleset- és személyes felelősségbiztosítás
szakmai felkészítés és pedagógiai támogatás
támogatás a vízum megszerzéséhez
A vízum és az előzetes nyelvtanfolyam, illetve a németországi oda-vissza út költségeit neked kell viselned. Egyedi esetekben a Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiner e. V. utazási támogatást tud adni.

A velünk együtt működő szervezetek és intézmények a
Rudolf Steiner által megalapozott antropozófia szerint
dolgoznak a legkülönbözőbb életterületeken, a szociális intézetekben, az orvoslásban, a mezőgazdaságban,
a művészetekben és a pedagógiában.
Az antropozófián alapuló Waldorf-pedagógia
elsősorban a gyermeki individualitást veszi figyelembe. Mint „szabadságra való nevelés” a gyermeki természetet a maga teljességében szemlélve
szeretné kibontakoztatni.

A biodinamikus gazdaságokban az embernek a
földdel és állatokkal való tudatos és harmonikus
együttélése áll a középpontban. Az önkéntesek a
kertben és a szántóföldeken dolgoznak, és segítenek az állatok körüli munkában is. A biodinamikus
gazdaságok gyakran szociálterápiás intézményekhez kapcsolódnak.

