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72 ÓRA KOMPROMISSZUM NÉLKÜL 

TÁJÉKOZTATÓ ISKOLÁKNAK 

 

Háromnapos önkéntes ifjúsági akció! Mutasd meg, mire vagy képes! 

Önként, közösségben, másokért 
 

 
A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három 
történelmi keresztény egyház szervez 2007 óta, idén 12. alkalommal, 2019. 
október 10-13. között. 

 
A 72 óra célja az, hogy a fiatalokat, elsősorban a középiskolás és az egyetemista 
korosztályt meghívja, hogy ezen a hétvégén tegyék szabaddá magukat arra, hogy 
segítsenek ott, ahol szükség van rá. 

 
Országszerte fiatalok csoportjai három napon keresztül teljesítenek közhasznú 
feladatokat: intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás, szociális 
segítségnyújtás, kulturális műsorok szervezése, stb. 

 
Célunk felhívni a társadalom figyelmét a fiatalok erejére, elkötelezettségére, 
lelkesedésére és segítőkészségére. 
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Miért ajánljuk a 72 órát középiskolásoknak? 

• Mert a 72 órában egy fiatalos, bulis 

légkörben ismerkedhetnek meg az 

önkéntesség értékével. 

• Mert a 72 óra alatt különleges 

helyzetekben és feladatokban 

próbálhatják ki magukat. 

• Mert a 72 órában építünk rájuk: szükség 

van a lelkesedésükre, kreativitásukra és 

önállóságukra. 

• Mert a 72 órában megmutathatják, 

hogy kik is ők és mit tartanak fontosnak. 

Miért ajánljuk a 72 órát igazgatóknak, 

osztályfőnököknek és IKSZ koordinátoroknak? 

• Mert a 72 óra egy nagy múltú, bejáratott rendezvény, ami évek óta sikeresen szólítja 

meg a fiatalságot és mutatja be számukra az önkéntes munka örömét. 

• Mert a 72 órában lehetőség van akár kilenc óra közösségi szolgálat teljesítésére. 

• Mert a 72 óra képes megmutatni a diákoknak, hogy van élet a „közmunkán” túl. 

• Mert a 72 óra akció egy rugalmas mozgalom, amihez számtalan módon lehet 

csatlakozni. 

Hogyan lehet a 72 órához csatlakozni? 

A 72 óra célja, hogy októberben három napig fiatal önkéntesek árasszák el az országot, és 

megmutassuk, hogy igenis sok fiatal van, aki önzetlenül szeretné jobbá tenni a világot. 

Ennek megvalósításába több módon lehet 

bekapcsolódni: 

• Egy egyszerű csapatregisztrációval 

(maximum 20-30 fős csapatokkal) akár 

egy, kettő vagy három napra. 

o Előnye: koordinátoraink adják a 

projektet, a tanároknak nem 

kerül szervezésbe. 

• Saját projekttel (bármilyen egyéni 

szervezésű önkéntes projekttel, 

bármekkora csapattal) 

o Előnye: az osztályfőnök vagy tanár saját nevelési céljait is beleviheti a konkrét 

önkéntes feladatba, valamint megfelelő szervezés esetén akár az egész iskola 

is közösen végezhet munkát. 

• Mindkét esetben szeretettel várjuk azokat is, akik az önkéntesség öröme mellett 

szeretnék kihasználni az IKSZ-es órák igazolásának lehetőségét is. 
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