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Októberi hírlevél 

Civilek a Fiatalokért Egyesület projektbeszámolója 
 

 

Elindult az Országos Mentőszolgálat fiatalokat célzó önkéntes programja, mely keretében 150 

fő 18 és 22 év közötti fiatal számára nyílik lehetőség, hogy betekintést nyerjen Magyarország 

legnagyobb egészségügyi szervezetének mindennapjaiba. 

A program célja az egészségügyi terület népszerűsítése és a tudatos pályaválasztás erősítése, 

melynek elősegítése érdekében az önkéntesek mentőápolói ismeretet sajátítanak el, idegen nyelvi 

órákon vesznek részt, valamint különböző munkafolyamatokba kapcsolódnak be szakmai 

felügyelet mellett. 

Az önkéntes programot az Európai Unió és Magyarország Kormánya 200,61 millió forint vissza 

nem térítendő támogatásban részesítette. 

Az EFOP-1.3.8-17-2017-00004 azonosítószámú projekt azokat a középiskolai tanulmányaikat 

befejezett fiatalokat célozza, akik még nem rendelkeznek kiforrott pályaválasztási tervekkel, de 

érdeklődnek az egészségügyi terület kínálta karrierlehetőségek iránt. A külföldi jó gyakorlatokat 
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követve az Országos Mentőszolgálat olyan komplex ifjúsági programot dolgozott ki, melyben a 

6 hónap időtartamú önkéntes munka révén a fiatalok testközelből megismerhetik a sürgősségi 

ellátás működését, a kapcsolódó szakmákat és elhelyezkedési lehetőségeket. A fiatalok munkáját 

és szakmai előrehaladását képzett tanácsadók fogják segíteni a program során, ezzel támogatva a 

pályaorientációt, a tudatos pályaválasztást. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg és 18 konvergencia régióban 

található várost érint. 

Az országos lefedettség célja, hogy minden fiatal számára adott legyen a lehetőség a programban 

való részvételre. A fejlesztés eredményeként az önkéntesek pályaválasztási preferenciái 

tudatosabbá válnak, idegen nyelvi készségeik fejlődnek és rengeteg hasznos tudást (pl. szakszerű 

újraélesztés, elsősegélynyújtás) sajátítanak el. Az egészségügyi szakterület megismerése 

elősegíti, hogy a fiatalok ezen a pályán képzeljék el jövőjüket, biztosítva a megfelelő szakmai 

utánpótlást a jövőben.  

Az EFOP-1.3.8-17-2017-00004 "Önkéntes program az Országos Mentőszolgálatnál" elnevezésű 

projekt kedvezményezettje az Országos Mentőszolgálat, a projekt megvalósítására a 2018.01.01- 

2020.03.31 közötti időszakban van lehetősége az elnyert 200 619 232.- Ft 100 %-os támogatás 

mértékében. 

Jelentkezz, ha: 

 elmúltál 18, de nem vagy még 22 éves, 

 befejezted középiskolai tanulmányaidat (leérettségiztél) és 

 nincs aktív tanulói/hallgatói jogviszonyod, és 

 nincs munkaviszonyod. 

Csatlakozz, mert: 

 a képzés első 6 hónapja ingyenes 

 részt vehetsz és betekinthetsz a mentősök életébe 

 önkéntes munkádért jutalmat kapsz a képzés idejére, valamint egészségügyi szolgáltatási 

járulékod fizetését átvállaljuk 

 az OMSZ munkaruháját viselheted a gyakorlati képzés alatt 

 Bajtárssá válhatsz, mely élethivatás. 
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Mit kínálnak? 

 ÖNKÉNTES munkát végezhetsz6 hónapig az OMSZ-nál 

 KÉPZÉST biztosítunk  

o BETEGKÍSÉRŐ rész-szakképesítést kaphatsz6 hónap alatt 

o GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ képzettséget szerezhetsz - ha folytatod tanulmányaidat 

o SZAKMASPECIFIKUS NYELVI KÉPZÉST is adunk 

 TANÁCSADÁSSAL segítjük pályaválasztásodat. 

Forrás: civil-tanacsadas.hu 

Csatlakozz facebook oldalukhoz is: https://www.facebook.com/legyelhos/ 

Kedves Civil Partnereink! 

A Civilek a Fiatalokért Egyesület munkatársai jelen hírlevelünkben kívánunk beszámolni a 2018. 

szeptember hónapban megvalósult eseményeinkről. Hírlevelünkből továbbá értesülhetnek 

aktuális pályázati felhívásokról, illetve egyéb szervezeteket érintő információt is tartalmaz. 

 

Amennyiben kérdése van a hírlevélben megjelent információkkal kapcsolatban keresse 

munkatársainkat: 

Serfőzőné Bencsik Margit: 

+36-20/220-5961 

Aranyosi-Varga Alida: 

+36-20/220-2921 

Varga Ferenc: 

+36-20/220-7415 

 

http://www.recic.hu/bacs/hirek/omsz-toborz%C3%A1s/

