
Helperek Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesülete 

!!! TOBORZÁS 2015 !!! 
Eljött a várva várt pillanat, toborzást hirdetünk a 2015-ös évre! 

 
Egy kis információ rólunk: 

A Helperek Egyesület önkéntesek szervezésével különböző zenei- és sportrendezvényeken 
nyújt teljeskörű egészségügyi biztosítást és drogprevenciót. Ilyen a legtöbb magyarországi 
fesztivál, úgy, mint a Sziget, a VOLT, a Tokaj-Hegyalja és a Balaton Sound, Strand és a B 
My Lake. Ezeken felül számos fővárosi és vidéki futóversenyen, illetve sportrendezvényen 
vették már igénybe szolgáltatásainkat, többek között a Sport Szigeten, a Balaton-Maratonon, a 
Bécs-Budapest Szupermaratonon és a Legion Run-on. Járőreink jelen vannak az Akvárium 
Klub jelentősebb koncertjein. A Sziget Fesztiválra több mint 400 önkéntest mozgatunk meg 
minden évben. 

Mentési és biztosítási rendszerünk több lépcsős, melynek alapjául az általunk specifikusan 
oktatott elsősegélynyújtó járőrök szolgálnak, akik a nap 24 órájában 8, 10 és 12 órás 
műszakokban váltva egymást figyelik a szórakozó közönséget, rádión tartva a kapcsolatot a 
koordinátorral. Velük párhuzamos drogprevenciós sátrunk működése, amely a megszokott 
kábítószerproblémák megvitatásán túl szakképzett pszichológusokkal és kortárssegítőkkel 
várja a lelki problémákkal hozzájuk fordulókat. A járőrök és pszichológusok munkáját 
egészíti ki a rendezvény teljes időtartama alatt napi 24 órás orvosi, ápolói ügyelet és a 
mentőőrség. Sokéves tapasztalat alapján kidolgozott egészségügyi rendszerünk biztosítja a 
gyorsaságot és a professzionális ellátást.  
A járőr és drogprevenció divíziókon kívül számos más divízióval rendelkezünk, ilyen a 
konyha, technika, iroda, secu, stb... 

Jelentkezőinknek tavasztól minden héten elméleti és gyakorlati képzést tartunk, melynek 
időpontjait minden héten megtalálhatják a facebook-oldalunkon, valamint a fontosabb 
információkat e-mailben kapjátok meg. A képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgákkal 
záródik. A képzéseken és az évközi munkákon való részvételek száma, valamint a vizsgákon 
való jó szereplés mind számít a fesztiválokra való bejutáshoz. 
Leendő önkénteseink számára fesztiválbelépőt, napi négyszeri étkezést, őrzött sátorhelyet, 
fiatal, lelkes dolgozói gárdát és segítőkész vezetőket biztosítunk. Önkéntes munka igazolására 
van lehetőség, amennyiben Egyesületünkkel az iskola szerződést köt (évi 25 óra). Mindezért 
cserébe elvárjuk a szívvel-lélekkel való munkavégzést. 

Ha felkeltettük érdeklődésed, várjuk jelentkezésed! 

JELENTKEZÉS: helperjarorok@gmail.com  
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. január 31.  
Az e-mail tartalmazza az alábbiakat: 
(- saját e-mail címedről jelentkezz) 
- levél/e-mail írás formai követelményeit 
- teljes név, honnan írsz 
- születési dátum 
- iskola neve (igazolás esetén) 
- milyen divízióba jelentkezel (ha már tudod) 
- a régieknek is újra kell jelentkezni! 

https://www.facebook.com/helperek?fref=nf

