KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ
Kedves középiskolás Diák!
A naplóra vigyázz, tartsd magadnál, amikor valamilyen tevékenységet
végzel. Kérünk, naprakészen vezesd, hiszen ezzel tudod majd igazolni,
hogy teljesítetted a kötelező ötven órát. Minden alkalommal gondosan
ügyelj, hogy igazolva legyen a teljesített időd. Arról se feledkezz meg az
egyes tevékenységek végén, hogy lejegyezd, mivel foglalatoskodtál, s
ennek kapcsán mit tapasztaltál, milyen élményekben volt részed, milyen
gondolataid támadtak. Az sem baj, ha nem mindig pozitív dolgokat
jegyzel le, ez könnyen előfordulhat bárkivel. Ekkor is írd le, mi okozta a
rossz érzéseket, a problémákat. Azért fontos az „akkor és most”
jegyzetelés, mert később már halványulnak az érzések, másként
emlékszel, s nem biztos, hogy pontosan elevenednek meg a történtek.
A közösségi szolgálat tevékenységei (A tevékenység sorszámát kell
írni a táblázat „Tevékenység kódja:” rovatába):
1. az egészségügyi,
2. a szociális és jótékonysági,
3. az oktatási,
4. a kulturális és közösségi,
5. a környezet- és természetvédelemi,
6. a katasztrófavédelmi,
7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel,
tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
8. az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél
bűn- és baleset-megelőzési területen
folytatható tevékenység
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