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El lehet-e mondani pár szóban, be lehet-e mutatni egy ado hosszúságú füzetben, hogy mit csinálunk, miről is szól 

az, amit úgy hívnak Iúsági Vöröskereszt? (Vagy IVK, hogy könnyebb, egyszerűbb, gyorsabb, bensőségesebb 

legyen.) Nos, biztosan nem, de megpróbáljuk. Nem ígérünk teljességet, még csak azt sem, hogy részletes lesz, de 

biztos, hogy nem száraz, mint a négy napos kenyér. Megmutatjuk milyen egy nemzetközi szervezet budapes 

ioncainak lenni, homokszemnek a sivatagban. Ne feledd, a Szaharát is az sok pici kavics alkotja, és lehet, hogy 

meleg van és szárazság, de sivatag nélkül tudnánk-e mi az, hogy oázis?

AZ IFJÚSÁGI VÖRÖSKERESZTRŐL...
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A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének Iúsági Tagozata elsősorban és minden ezt követő sorban 

is az önkéntesekre, az ő munkájukra és ötleteikre, talpraeseségükre és elhivatoságukra épül. Hogy mit is jelent 

ez a valóságban?

Biztosan sokan ismeritek azt a játékot, amely során úgy kell leírni valakit, hogy bizonyos dolgokhoz hasonlítod az 

illetőt. Például, ha virág lenne, kardvirág lenne, ha fa lenne, szilfa lenne, ha állat lenne, bagoly lenne és a játékosok 

célja ezen állítások alapján kitalálni kire gondolt a válaszadó.

FordítsukFordítsuk meg egy kicsit ezt a játékot és miközben a füzet következő lapjait olvasgatod, gondolj arra, mi lennék, ha 

vöröskeresztes önkéntes lennék?

Lapozgass, tájékozódj, érezd jól magad, és csatlakozz a füzet végében található elérhetőségek segítségével. 

Nem fogod megbánni!

ÖNKÉNTESEKRŐL ÖNKÉNTESEKNEK:
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A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének Iúsági Tagozata hosszú évek óta áll a budapes Iskolák, 

Művelődési házak, Sport pályák és bármely más érdeklődő szervezet és intézmény rendelkezésére a lehető 

legszélesebb körű egészségnevelési, iúságvédelmi, szabadidős és szórakoztató tevékenységekkel. Amennyiben a 

következő oldalakon felsorolt programok bármelyike felkeltee érdeklődését, kérem keressen meg minket a füzet 

végében található elérhetőségeken.

Nem fogja megbánni!

A RENDEZVÉNYEKRŐL INTÉZMÉNYEKNEK:
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ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ:
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SEBIMITÁTOR:
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ARC- ÉS TESTFESTŐ:
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adja meg az irányt, az előadó főként csak moderálja a 

beszélgetést és az esetleges tévhiteket eloszlatva, a 

veszélyekre a csoport figyelmét felhívva adja át az általa 

elsajáto ismereteket, adatokat.

PREVENCIÓS KORTÁRS ELŐADÓ:
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A képzés folyamán a fiatalok rengeteg kis és nagy csoportos játékot, gyakorlatot végeznek el és tanulnak meg, 

annak érdekében, hogy később ők maguk is képesek legyenek szinte bármilyen csoporal hosszabb-rövidebb ideig 

játszani. A játékok az egyszerű név tanulós, ismerkedős gyakorlatoktól, a kifejezeen mozgós és éneklős 

feladatokon át egészen a komolyabb témákat boncolgató kommunikációs és önismere gyakorlatokig rengeteg 

különböző témát ölelnek fel, így a képze játékmester szinte bármilyen közegben megállja a helyét. Mindezen felül 

a játékokon keresztül, illetve azok melle alapvető gyermekkezelési és pedagógiai ismeretekre is szert tesznek a 

képzeek, hogy ne csak játszani, de a játékokat értelmezni és megbeszélni is tudják a csoporal. képzeek, hogy ne csak játszani, de a játékokat értelmezni és megbeszélni is tudják a csoporal. 

Továbbképzés:

- Csoportvezető

JÁTÉKMESTER:
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KREATÍV MESTER:
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A Vöröskereszt Európa és a világ legnagyobb humanitárius szervezete, 187 országban van jelen és több mint 150 

éves múltra tekint vissza. A szervezet kialakulása, eszmeisége, alapelvei, tevékenységei és felépítése annyira 

szerteágazó és bonyolult, hogy a legtöbb önkéntes csupán kis szeletét ismeri meg tevékenységei során. A képzés 

során ezen önkéntesek áogó képet kaphatnak a vöröskeresztről, és ami mögöe van. 

Továbbképzés:

-  Csoportvezető

ESZMETERJESZTŐ:
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A csoportvezetők olyan önkéntesek, akik egy-egy helyi szervezetet, önkéntes csoportot koordinálnak, vezetnek, de 

emelle akár más nem vöröskeresztes kötődésű csoportok irányítását is rájuk lehet bízni. A képzés elsősorban 

olyan pedagógiai, pszichológiai és vöröskeresztes ismertekre épül, amik megkönnyík ezen vezetői készségek 

kialakulását, fejlesztését. Mindezt játékos formában, rengeteg szituációs gyakorlaal karöltve, de nem mentesen a 

kicsit szárazabb elmélebb oktatástól sem. A képzés nem tkolt célja, hogy az ezt elvégzők képesek legyenek 

lakókörzetükben, iskolájukban önállóan, természetesen a Vöröskereszt és a helyi közösség támogatásával saját 

prprogramokat kitalálni, megszervezni és megvalósítani, valamint a már meglévő vöröskeresztes programokban is 

szerves részt tudjanak vállalni.

CSOPORTVEZETŐ:
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Vannak tevékenységek, amikhez nem szükséges semmilyen képzés elvégzése, csak a szándék, a te vágy és persze 

némi idő és energia befektetése. A Mikulás gyári ajándékszorrozástól a nyári táborokon át egészen a véradó 

donorszervezésig az Iúsági Vöröskereszt tucatnyi rendszeres és sokszor annyi egyedi feladaal, lehetőséggel, 

tevékenységgel találkozik. A iúsági korosztályból már kiöregede, de a szervezet dolgait még mindig szívükön 

viselő veterán önkéntesek találkozójától a hétvégi közös bográcsozáson át egészen az éves balatoni elsősegély 

szolgálag rengeteg lehetőség ado az önkéntesek és érdeklődők számára, ahol bekapcsolódhatnak a szervezet 

életébe, vagy akár csak jól megnézhek maguknak mi is az az Iúsági Vöröskereszt.életébe, vagy akár csak jól megnézhek maguknak mi is az az Iúsági Vöröskereszt.

MIND E MELLETT ÖNKÉNTES:
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Az eddig felsoroltakon kívül és belül rengeteg egyéb, kategóriába nem sorolható tevékenységet kínálunk, a klub 

foglalkozásoktól a szerveze keretek közt zajló gyermek felvigyázásig. Ezért, ha a fenek közt nem talált olyan 

tevékenységet, amely az intézménye igényeinek megfelel, de van olyan ötlete, koncepciója, amely 

megvalósításában a Vöröskereszt önkéntesei és munkatársai a segítségére lehetnek, úgy ne habozzon megkeresni 

minket. Sohasem lehet tudni, mikor és mivel bővül a tevékenységi palea.

EZEKEN TÚL RENDEZVÉNY...
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VÉGSZÓ...




