
sorszám
együttműködő 

intézmény 
cím Feladatok

1.

"AZ ÉN Ovim" 

Alapítvány

7100 Szekszárd,     

Fürt u. 6       

levelezési cím: 

Szd, Mérei u. 9

óvodás korú gyermekekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, fa- és növényültetése, avar összegyűjtése, 

kerítésfestés; kultúrális és közösségi: kulturális programok 

szervezésében, lebonyolításában való közreműködés

2.

"Clark Ádám" 

Flottilla Egyesület

7100 Szekszárd,      

Alisca utca 4

rendezvényszervezés, versenyszervezés, szervezet honlapjának 

frissítése, adminisztrációs feladatok

3.

"JASZLICE" 

Családsegítő 

Közhasznú 

Alapítvány

7100 Szekszárd, 

Kálvin tér 5
gyermek gondozás területen folytatható tevékenység

4.

Alapítvány a 

Diákközpontú 

oktatásért

6772 Deszk, 

Kertész u. 2.
oktatási, kulturális és közösségi

5.

Alsónyéki Község 

Önkormányzat 

fenntartásásban 

Alsónyéki Kultúrház-

IKSZT

7148 Alsónyék,         

Fő u. 6

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása



6.

Aparhanti Általános 

Iskola

7186 Aparhant, 

Rákóczi u. 4

korrepetálások, szakköri munkában nyújtott segítség; 

sportrendezvények, tanulmányi versenyek, iskolai 

rendezvények, ünnepélyek, szertárrendezés; udvarrendezés, 

közösségi terek tisztán tartása, tárolók javítása, festése, 

virágültetések, avar összegyűjtése; környezettudatosságra, 

fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel 

(intézményen kívül is), szelektív hulladékgyűjtésben való 

részvétel; iskola alapítványának népszerűsítése, szórólap 

terjesztése, informatikai segítségnyújtás területeken folytatható 

tevékenység

7.

Aparhanti Község 

Önkormányzata

7186 Aparhant, 

Kossuth utca 34
játszótéri fajátékok festése, mázolása, karbantartása

8.

AQUA Szolgáltató 

Kft

9200 

Mosonmagyaróvá

r, Timföldgyári u. 

4

környezet- és természetvédelmi területen folytatható 

tevékenység

9.

Babits Mihály 

kulturális Központ

7100 Szekszárd, 

Szent István tér 

10. 28.

rendezvényszervezés

10.

Bácsalmás Körzeti 

Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola Madarasi 

Petőfi Sándor 

Általános Iskolája és 

Alapfokú Művészeti 

Iskoláj

6456 Madaras, 

Nagyboldogasszon

y utca 1

Sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelem: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése, 

kerítésfestés;  kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása, közösségi programok, táborok 

szervezésésben való részvétel; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon



11.

Bácsalmás Város 

Önkormányzat

6430 Bácsalmás,       

gr. Teleki József u. 

4-8

Kulturális és közösségi: kulturális program, rendezvények 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában segédkezés; 

környezet- és természetvédelem: közösségi terek tisztítása, 

rendezése, fa- és növényültetése, avar összegyűjtése, 

állatmegóvás

12.

Bácsalmási Önk.-i 

Közszolg.-i 

Közhasznú 

Nonprofit  Kft

6430 Bácsalmás,  

Bezdán utca 10.
szociális és jótékonysági tevékenység

13.

Balatonendrédi 

Kerekerdő Óvoda

8613 

Balatonendréd, Fő 

utca 77.

óvodáskorú, SNI gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös szabadidős-és sportprogram

14.

Bartina Néptánc 

Közhasznú 

Egyesület

7100 Szekszárd,  

Szent István tér 10
környezet- és természetvédelem

15.

Bartók Béla 

Művelődési Ház

7095 Iregszemcse, 

Bartók u. 1

óvodás korú gyermekekkel való foglalkozás: játszófoglalkozás, 

étkeztetés, ügyességi versenyek lebonyolításánál való segítség

16.

BátaapátiKözség 

Önkormányzata
7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4.

kulturális és közösségi élet szervezése, lebonyolítása: kézműves 

táborokban gyermekfoglalkozások( kézműves tevékenységek és 

drámajátékok vezető melletti aszisztálása

17.

Bátai Pitypang 

Óvoda

7149 Báta,            

Óvoda u. 4

szociális, kulturális, és közösségi, környezet-és természetvédelmi 

tevékenység

18.

Bátyai Óvoda
6351 Bátya,              

Kiss E. u. 1-3

óvodás korú gyermekekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, fa- és növényültetése, avar összegyűjtése, 

kerítésfestés; kultúrális és közösségi: kulturális programok 

szervezésében, lebonyolításában való közreműködés



19.

Bezerédj Pál 

Szabadidőközpont 

és Könyvtár

7130 Tolna,                          

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre u. 73/A.

Szociális területen végezhető tevékenységek: 

a, részvétel a fogadó szervezet tevékenységében, akcióiban 

(élelmiszergyűjtés, adományrendezés, karácsonyi cipős doboz 

akció megszervezése, élelmiszerosztás, rászorulók irányítása a 

szolgálathoz, a szeretetszolgálat népszerűsítése a segítségre 

szorulók körében)

Kulturális és közösségi: 

a, Kulturális program (Máltai bál) előkészítése, szervezése, 

lebonyolítása

b, Közösségi sportprogram előkészítése, szervezése 

lebonyolítása

20.

Bogár István 

Hagyományőrző 

Egyesület

7143 Őcsény, 

Hősök tere 3.

környezet- és természetvédelem: közösségi terek tisztítása, 

rendezése, fa- és növényültetése, kerítésfestés;  kulturális és 

közösségi: kulturális program szervezése, lebonyolítása; 

sportversenyen való közreműködés, ügyelet

21.

Bogyiszlói 

Kistarisznya Óvoda

7132 Bogyiszló, 

Petőfi u. 16
kulturális és közösségi

22.

Bogyiszlói Község 

Önkormányzata

7132 Bogyiszló 

Kossuth L. u. 28

A gyermekekkel közös sport- és szabadidő tevékenység: 

ismeretterjesztő sétákon, rendezvényeken való közreműködés. 

Környezet- és természetvédelem: az óvoda környezetének 

rendbe tartása, takarítási feladatok; teremrendezési feladatok. 

Oktatási feladatok: -gondozási feladatokban való besegítés; - 

foglalkoztatási eszközök elkészítésében való közreműködés; - 

gyermekcsoporttal való együttjátszás, gyermekkíséret

23.

Bonyhád VLC
7150 Bonyhád, 

Madách utca 1

Bogyiszló település közterülete, a település által fenntartott 

intézmények, a település rendezvényeinek színterein való 

részvétel

24.

Bonyhádi Ált. Isk. 

Bezerédj Amália 

Tagintézménye

7122 Kakasd, 

Rózsadomb u. 55.

Sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelem: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, fa- és növényültetése, kerítésfestés; 

kulturális program szervezése, lebonyolítása; oktatási: 

korrepetálás alsóbb évfolyamokon



25.

Bonyhádi 

Kosárlabdázó 

Sportegyesület

7150 Bonyhád, 

Madách utca 1

szociális és jótékonysági, nem okt. célú admin., kulturális és 

közösségi, környezet- és term.véd., SNI tanulókkal közös sport- 

és sazabdidős tev.

26.

Bonyhádi 

Varázskapu 

Bölcsöde és Óvoda

7150 Bonyhád, 

Széchenyi tér 3

kultúrális program előkészítése, szervzése, lobonyolítása; 

közösségi sportprogram előkészítése, szervezése lebonyolítása

27.

Borota Községi 

Önkormányzat

6445 Borota, 

Szent István utca 

43.

Sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelm: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, kerítésfestés; kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: az óvodai nevelési 

programjának megismerése

28.

Cikádor Kft

7056 Szedres,      

Apáti puszta 

043/96 hrsz

kulturális és közösségi

29.

Családsegítő 

Központ 

7130 Tolna, Bajcsy-

Zs. Utca 96.

óvodáskorú, SNI gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös szabadidős-és sportprogram

30.

Csemő Község 

Önkormányzata

2713 Csemő, 

Petőfi Sándor u. 1.
kulturális és közösségi tevékenység

31.

Csiga-Biga Mozgás 

és képességfejlesztő 

Alapítvány

7100 Szekszárd, 

Bródy S. u. 21

Sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelem: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, fa- és növényültetése, kerítésfestés; 

32.

Dávodi Forrás 

Általános Iskola

6524 Dávod, 

Dózsa György u. 

66.

kulturális programok, táborok, nyári játszóházi programok, 

családi napok szervezésében, lebonyolításában való részvétel 

(animátori feladatok);

konferenciák, képzések lebonyolításában való részvétel;

terápiás kutyák számára előírt vizsgára való felkészülésben 

közreműködés

33.

Decs Nagyközség 

Önkormányzata

7144 Decs,                   

Fő u. 23
oktatási



34.

Decs Nagyközség 

Önkormányzata

7144 Decs,                   

Fő u. 23

kulturális és közösségi: különböző rendezvények, kulturális 

programok, előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában 

segédkezés; környezet- és természetvédelem: parkrendezés, 

közösségi terek tisztítása, rendezése, fa- és növényültetése, avar 

összegyűjtése, állatmegóvás

35.

Dorogfarm Termelő 

Szociális 

Szövetkezet

7100 Szekszárd, 

Bartina-hegy

szociális és jótékonysági, környezet-és természetvédelmi 

tevékenység

36.

Dunaszentgyörgyi 

Óvoda

7135 

Dunaszentgyörgy, 

Várdomb utca 26

óvodás korú gyermekekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenység

37.

Dunaújvárosi 

Egyetem

2400 

Dunaújváros, 

Táncsics Mihály u. 

1/A

szakmai gyakorlat biztosítása

38.

Dúzsi Tamás és 

Családja Kft

7100 Szekszárd,      

Bor utca 47

környezet - és természetvédelmi: fa- és növényültetés; avar 

összegyűjtése; kerítésfestés; Sióagárd-Lányvár pincefaluban 

úttisztítás, vízelvezető- és csatornatisztítás; kulturális és 

közösségi: kulturális program szervezése, lebonyolítása

39.

Dynamic Triatlon 

Club

7100 Szekszárd, 

Keselyűsi út 3
rendezvények szervezése, lebonyolítása

40.

Egyesített Szociális 

Intézmény

7200 Dombóvár, 

Arany j. tér 2

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és 

növényültetés, avar összegyűjtése; kerítésfestés; kulturális 

program szervezése, lebonyolítása; korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

41.

Együtt Domboriért 

Egyesület

7133 Fadd- 

Dombori, Akác u.9

közösségi és kulturális: rendezvényszervezés, kertgondozás, 

szemétszedés



42.

Életút Kistérségi 

Közhasznú 

Családsegítő 

Egyesület

7150 Bonyhád, 

Perczel Mór u. 27

óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, 

az idős emberekkel közös sport- szabadidős tevékenység

43.

Esélyt a Teljes Életre 

Közhasznú 

Egyesület

6300 Kalocsa, 

Katona István utca 

15.

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: Közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

44.

Esőmanók Tolna 

Megyei Autistákért 

Egyesület

7100 Szekszárd, 

Szent István tér 

10.

oktatási feladatok segítése

45.

Fadd Nagyközség 

Önkormányzata

7133 Fadd,           

Dózsa Gy. u. 12

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, avar összegyűjtése; kerítésfestés; kulturális közösségi: 

kulturális programok szervezése, lebonyolítása; oktatási: 

korrepetálás alsóbb évfolyamokon

46.

Faddi Kismanók 

Óvoda

7133 Fadd, 

Templom u. 3.

sport és szabadidősport program, tábor, túra, a tájékozódási 

futás népszerűsítésére irányuló esemény szervezése, 

lebonyolítása

47.

Falunk 

Értékmegőrző 

Közhasznú 

Egyesülete

7172 Harc,                   

Fő utca 18

környezet-és természetvédelmi: fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése; kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális 

program szervezése, lebonyolítása

48.

Fehérlófia 

Sportegyesület

7100 Szekszárd 

Patak utca 13/B
tanulókkal közös sport- és szabadidős tevékenység

49.
Fekete Borpince

7100 Szekszárd, 

Zápor utca 3 környezet- és természetvédelem



50.

Férfi Kosárlabda 

Sportegyesület 

Szekszárd

7100 Szekszárd 

Keselyűsi út 3. 

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

51. Ferropatent ZRT.

7100 Szekszárd, 

Bátaszéki út 70.

környezet és természetvédelmi: közösségi terek tisztítása, 

rendezése; fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális- és közösségi kulturális program 

szervezése, lebonyolítása

52.

Forster Gyula 

Nemzetközi 

Örökséggazdálkodás

i és szolgáltatási 

Központ

1014 Budapest, 

Táncsics M. u. 1
szociális, kulturális, és közösségi tevékenység

53.

Gerjen Község 

Önkormányzata

7134 Gerjen,         

Béke tér 1 környezet- és természetvédelem

54.

Gerjeni Református 

Missziói 

Egyházközség

7134 Gerjen, Béke 

tér 3.

Idős emberek gondozása: ünnepélyeken való részvétel, 

beszélgetés az idős emberekkel, kerekesszékes lakók kísérése, 

felolvasás az ágyhoz kötött lakóknak, dekorációk készítése

55. Gerjeni SportKlub 7134 Gerjen, Sport tér 2.

A szervezet 12 db, vonalkóddal ellátott GREENPET elektromos 

háztartási PET palack zsugorító készüléket helyez ki az iskolába. 

A közösségi szolgálatra kötelezett tanulók ezekkel a 

készülékekkel az általuk begyűjtött PET palackokat 

összezsugorítják a lehető legjobb újrahasznosíthatóságuk 

érdekében. A zsugormányokat a készülékhez adott - 

beazonosítható - zsákokban gyűjtik. A zsákokat a szervező 

költségére a Magyar Postahivatalaiban adhatják fel. 1 óra 

közösségi szolgálat teljesítéséhez 60 db PET palackot kell 

összezsugorítani és leadni ahhoz, hogy a szervezet a teljesítést 

igazolja.



56.

Gondviselés 

Időskorúak Otthona

7150 Bonyhád,     

Bank u. 3 

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése,; kerítésfestés; kulturális programok szervezése, 

lebonyolítása; korrepetálás alsóbb évfolyamokon

57.

GREENPET 

Nonprofit Kft

2422 Mezőfalva, 

Páskomrét 1

óvodás korú gyerekekkel mindennapi tevékenységekben, 

játékokkal való részvétel; környezet- és természetvédelmi: 

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése, kerítésfestés; kulturális közösségi: kulturális 

program szervezése, lebonyolítása

58.

Györe Község 

Önkormányzata

7352 Györe,        

Petőfi Sándor utca 

3

idős emberek gondozása: felolvasás idős embereknek

59.

Györkönyi Napsugár 

Óvoda Kindergarten

7045 Györköny,         

Fő út 477

óvodás korú gyermekekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezésében, lebonyolításában való közreműködés

60.

Gyulaji Idősek 

Gondozó Otthona 

7227 Gyulaj, 

Magyar u. 9 kulturális, és közösségi tevékenység

61.

Hajósi Óvoda és 

Bölcsöde

6344 Hajós,             

Jókai u. 1

szociális-jótékonysági, kulturális-közösségi, idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős tevékenységek 

62.

Hajósi Óvoda és 

Bölcsöde

6344 Hajós,            

Jókai u. 1

kulturális és közösségi területen folytatható tevékenység az 

alábbi:  kulturális: rendezvények szervezését megelőző 

munkálataiban - 2016. évben: Kardos Fesztivál, Egyesületek 

napja, Családi gyermeknap, Hidasi Bányásznapok, Idősek napja, 

Szüreti Fesztivál, Adventi vásár, Falusi Karácsony, stb.-

Közösségi munkák: helyi újság hajtogatásában, kihordása, 

hivatal és intézményeinek (óvoda, Tájház, Művelődési Ház) 

kisebb felújítási munkálataiban segédkezés



63. Happy Stars Nyelviskola

7100 Szekszárd, 

Babits Mihály 

Kulturális Központ

óvodás korú gyermekekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezésében, lebonyolításában való közreműködés

64.

Hidas Polgármesteri 

Hivatal

7696 Hidas, 

Kossuth Lajos u. 

50/2.

kulturális és közösségi: közgyűjteményben önkéntes feladatok 

ellátása, állományvédelem, közösségi programok, táborok 

szervezésében, lebonyolításában való részvétel, közösségi terek 

tisztítása, rendezése

65.

Hidasi 

Polgármesteri 

Hivatal

7696 Hidas, 

Kkossuth Lajos 

utca 50/II

szociális tevékenység: prevenciós, szabadidős (kézműves 

szakkör, családi nap…), tevékenység lebonyolításáhot való 

tevékenység

66.

Hőgyész Somvirág 

Óvoda

7191 Hőgyész,           

Fő utca 27

természetjáró-; sport- és turisztikai programok szervezése, 

lebonyolítása, azok előkészítésében és utómunkálataiban való 

részvétel; közösségi programok, táborok szervezésében való 

részvétel, közösségi terek állagmegőrzése, karbantartása, 

adminisztratív feladatok ellátása, egyéb, az egyesület 

tevékenységeivel kapcsolatos feladatok ellátása

67.

Hőgyészi Könyvtári, 

Információs és 

Közösségi Hely

7191 Hőgyész,           

Fő u. 3

közösségi és kulturális: bútorpakolás, takarítás, helyszín 

előkészítése

68.

Humánszolgáltató 

Központ

7100 Szekszárd, 

Vörösmarty u. 5

szociális és jótékonysági tevékenység; oktatási, kulturális és 

közösségi

69.

Humánszolgáltató 

Központ 

7100 Szekszárd, 

Vörösmarty u. 5
szociális és jótékonysági, kulturális és közösségi

70.

Ifjúsági Unió 

Szekszárd

7100 Szekszárd, 

Szent István tér 10

szociális és jótékonysági, nem okt. célú admin., kulturális és 

közösségi, környezet- és term.véd., óvodás korú SNI tanulókkal 

közös sport- és sazabdidős tev.

71.

Ifjúsági Unió 

Szekszárd

7100 Szekszárd, 

Szent István tér 10
kulturális program szervezése, lebonyolítása



72.

Kajdacs 

Gyermekekért és 

ifjúsági Alapítvány

7051 Kajdacs, 

Petőfi S. u. 1/B
katasztrófavédelmi területeken folyatható tevékenység

73.

Kajdacsi 

Százszorszép Óvoda, 

Mini Bölcsőde és 

Konyha

7051 Kajdacs, 

Arany János utca 

122.

45 perces foglalkozás megtartása a gyerekeknek, a segítő/tanuló 

által választott területen (kézműves-; sport-; dráma; 

zenefogllakozás stb) a vezetőkkel előre megbeszélt és 

egyeztetett tematika alapján

a táborozó gyerekekkel való közös, kötetlen játék az iskolában, 

ill. a játszótéren, biztonsáhuk felügyelése

a gyerekek segítése különböző kézműves- ill. sport- 

feladatoknál, kézműves feladatok előkészítése közösen a 

gyerekekkel

a gyerekek motiválása, biztatása az angol nyelv használatára

az ovisk orú gyerekek mosdóba való kísérése, a délutáni csendes 

pihenő alatt mese felolvasás

74.

Kakasd Község 

Önkormányzata

7122 Kakasd, 

Rákóczi u 285.
kulturális és közösségi 

75.

Kakasdi Bezerédj 

Amália Óvoda

7122 Kakasd, 

Rákóczi u 253.
szociális- jótékonysági tevékenység

76.

Keresztély Gyula 

Városi Könyvtár

7140 Bátaszék,    

Budai u. 2

kulturális és közösségi: kulturális program szervezése 

lebonyolítása; oktatási: egyéb oktatási tevékenység

77.

Kétyi Tűzoltó 

Egyesület

7174 Kéty,            

Petőfi u. 72

könyvtári rend fenntartásában való segítség; kisebb gyermekek 

felügyelete segítése az informatikai ismeretek elsajátítása; 

könyvtári rendezvények előkészítése és lebonyolításában való 

részvétel; iskolai szünetekben kézműves foglalkozásokon segítés

78.

Kids Club 

Nyelviskola

7100 Szekszárd, 

Szent István tér 10

Kulturális rendezvények (Flunap) előkészítéséhez, 

szervezésében, lebonyolításában való részvétel



79.

Kisvejke Község 

Önkormányzata

7183 Kisvejke, 

Rákóczi utca 95.

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, avar összegyűjtése; kerítésfestés; kulturális közösségi: 

kulturális programok szervezése, lebonyolítása; oktatási: 

korrepetálás alsóbb évfolyamokon

80.

Klodker Kft.
7759 Lánycsók, 

Virág u. 4/A.

A Kristály Lélekvédő Egyesület által szervezett mentálhigiénés, 

pszichológiai tárgyú előadások plakátjainak, szóróanyagainak 

kijuttatása Szekszárd város iskoláiba és intézményeibe, valamint 

az előadásokon használatos technikai berendezések 

összeállítása, szétszerelése, a résztvevők fogadása, 

teremrendezés

81.

Kosárlabda Sport 

Club Szekszárd

7100 Szekszárd, 

Keselyűsi út 3

Kulturális és közösségi: 

1. aktív segítő részvételével az intézmény közösségi 

rendezvényein (iskolai ünnepélyek, kulturális bemutató, farsang)

2. aktív segítő részvétel a Diákönkormányzat rendezvényein 

(Farsang, Tátika, sportrendezvények)

82.

Könyvtári 

Információs és 

Közösségi Hely

7087 Fürged,    

Kossuth Lajos utca 

39

szociális-jótékonysági, kulturális-közösségi, óvodás korú, sajátos 

nevelési igényű gyermekekke, tanulókkal, idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős tevékenységek 

83.

Községi 

Önkormányzat 

Pácsony

9823 Pácsony, 

Kossuth L. u. 9/A

sport: hajópakolás, hajókarbantartás, rendezvényszervezés és 

lebonyolítás, sportnépszerűsítő tevékenységek

84.

Kränzlein 

Néptáncegyüttes

7150 Bonyhád, 

Bartók Béla u. 

20/A

A Laurus Alapítvány rendezvényein, ügyviteli és szervezési ill-. 

lebonyolítási feladatainak ellátása, környezetvédelmi akciók 

lebonyolítása, archiválás területen folytatható tevékenység

85.

Kristály Lélekvédő 

Egyesület

7100 Szekszárd, 

Semmelweis u. 

3/b

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetése, avar 

összegyűjtése; kulturális program szervezése, lebonyolítása; 

számítógép- internet megismertetése hátrányos helyzetű 

gyermekeknek; könyvtári feladatokban való segítés



86.

Kurdi Körzeti 

Általános Iskola

7226 Kurd,        

Rákóczi tér 6

Igazgatóságon dolgozó munkatársak gyermekei részére 

megszervezésre kerülő játékos nyári gyermekfelügyelet során a 

játékos foglalkozásokban való aktív közreműködés, amely 

magában foglalja a társasjátékot, egyéb ki- és összerakó játékot, 

rajzolást, színezést, meseolvasást, versolvasást, mesenézést stb.       

kulturális és közösségi

87.

Lánycsók Községi 

Önkormányzat

7759 Lánycsók, 

Kossuth u. 3.
kulturális és közösségi

88.

LapáTolna 

Sárkányhajó Club 

7130 Tolna,         

Bartók Béla utca 

88

kulturális és közösségi

89.
Laurus Alapítvány

7150 Bonyhád, 

Fáy ltp. 9. II/9
szociális és jótékonysági, kulturális és közösségi

90.

Lengyel Község 

Önkormányzata

7184 Lengyel,     

Petőfi u. 53

szociális területen végezhető tevékenység: kapcsolattartás idős 

emberekkel közös szabadidős tevékenységben való részvétel 

(látogatás szociális otthonba, kórházba, felolvasás, beszélgetés); 

részvétel a fogadó szervezet tevékenységében, 

akcióiban(élelmiszergyűjtés, adományrendezés, karácsonyi cipős 

doboz akció megszervezése, élelmiszerosztás, rászorulók 

irányítása a szolgálathoz, a szeretetszolgálat népszerűsítése és 

segítésre szorulók körében;

kulturális és közösségi tevékenység: együttműködés más 

segélyszervezetekkel; kulturális programok (máltai 

rendezvények, bál) előkészítése, szervezése, lebonyolításának 

segítés;

oktatási tevékenység: rászoruló gyerekek tanulmányi 

munkájának segítése (korrepetálás)

91.

Magyar 

Államkincstár TM 

Igazgatóság 

Pénzügyi és 

Koordinációs Iroda

7100 Szekszárd, 

Széchenyi u. 48-

52./Pf. 48.

kulturális program szervezése, lebonyolítása



92.

Magyar Honvédség 

Katonai Igazgatási 

és Központi 

Nyilvántartó 

Parancsnokság (10. 

Katonai Igazgatási 

és Érdekvédelmi 

Iroda - Szekszárd)

1134 Bp., Dózs Gy. 

út 51.  (7100 Szd., 

Bezerédy u. 27-

31.)

kulturális és közösségi

93.

Magyar 

Kábeltelevíziós és 

Hírközlési Szövetség

1081 Budapest 

Kiss József u. 5.                                             

postacím: 1476 

Budapest, pf. 

216/1

kulturális és közösségi feladatok segítése

94.

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Egyesület

1125 Budapest 

Szarvas Gábor u. 

58-60

oktatási, kulturális és közösségi

95.

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Szekszárdi Csoportja

7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4

rendezvényszervezés, versenyszervezés, szervezet honlapjának 

frissítése, adminisztrációs feladatok; idős emberek segítése

96.

Magyarkeszi Község 

Önkormányzata

7098 Magyarkeszi, 

szabadság u. 2
kulturális, és közösségi tevékenység

97.

Maszat 

Óriáspalacsintázó 

7133 Fadd, Hajnal 

u. 10.
kulturális és közösségi: templomi szertartásokon orgonálás

98.

MBM Sport és 

Szabadidő Egyesület

7150 Bonyhád, 

Szabadság tér 

8/27

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon



99.

Medina Község 

Önkormányzat

7057 Medina, 

Kossuth L. u. 59.

kulturális és közösségi: közgyűjteményben önkéntes feladat 

ellátás; különböző rendezvények (pl. Múzeumok Éjszakája, nyári 

táborok) lebonyolításában segítség nyújtás; a szervezet 

honlapjának frissítésében segítségnyújtás

100.

Mentálhigiénés 

Műhely

7100 Szekszárd, 

Szent István tér 10
kulturális, és közösségi tevékenység

101.

Nagybaracska 

Község 

Önkormányzata

6527 

Nagybaracska, 

Szabadság tér 10.

aktív részvétel a települési értékek gyűjtésében; 

rendezvényeken való közreműködés (felmenő rendszerű 

versenyek, Kapunyitogató…); segítségnyújtás ifjúsági programok 

megvalósításéban; részvétel integrációs projektek 

kivitelezésében; részvétel közösség- és településfejlesztő 

folyamatokban; kommunikációs feladatok ellátása

102.

Nagymányok- 

Váralja Evangélikus 

Egyházközség

7354 Váralja,   

Kossuth L. u. 117

környezet- és természetvédelmi: közösségi terek tisztítása, 

rendezése; fa- és növényültetés, avar összegyűjtése, 

kerítésfestés

103.

Nagymányoki II. 

Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola

7355 Nagymányok

kulturális és közösségi: kulturális program előkészítése, 

szervezése, lebonyolítása; természetjáró-, sport-, turisztikai-és 

kulturális programok szervezésében, lebonyolításában, valamint 

azok előkészítésében és utómunkálataiban való részvétel; 

közösségi programok, táborok szervezésében való részvétel; 

adminisztratív feladatok ellátása; egyéb, az egyesület 

tevékenységeivel kapcsolatos feladatok ellátása

104.

Nagymányoki 

Közművelődési 

Központ

7355 

Nagymányok, 

Petőfi u. 71

A szervezet vállalja, hogy a Program keretében az Iskola által 

szervezett szemétszedéshez kesztyűt, zsákot és kötöző anyagot 

biztosít, és gondoskodik az összeszedett szemét elszállításáról a 

regisztráció során előre bejelentett helyekről

105.

Németh László 

Kulturális és Ifjúsági 

Egyesület 

7017 Mezőszilas, 

Petőfi u. 58.
kulturális, és közösségi tevékenység



106.

Nemzeti 

Művelődési Intézet

1011 Budapest, 

Corvin tér. 8

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

107.
Nova-Top Bt

7100 Szekszárd,   

Sport u. 1

óvodás korú, SNI gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős fogl.

108.

Nyitottság a Világra 

Alapítvány

7623 Pécs Tompa 

Mihály u. 20
kulturális és közösségi

109.

OHÜ Országos 

Hulladékgazdálkodá

si Ügynökség 

Nonprofit Kft

1055 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 

11

idős emberekkel közös szabadidős tevékenység (látogatás 

szociális otthonokba); szociális területen végezhető 

tevékenységek: részvétel a fogadó szervezet tevékenységében, 

akcióiban (élelmiszergyűjtés, adományrendezés, karácsonyi 

cipősdoboz akció megszervezése, élelmiszerosztás, rászorulók 

irányítása, a szeretetszolgálat népszerűsítése a segítségre 

szorulók körében); kultúrális és közösségi: kultúrális program 

(Máltai bál) előkészítése, szervezése, lebonyolítása; 

természetjáró- ,sport-, turisztikai- és kultúrális programok 

szervezésében, lebonyolításában, valamint azok előkészítésében 

és utómunkálataiban való részvétel; közösségi programok, 

táborok szervezésében való részvétel; közösségi terek 

állagmegőrzése, karbantartása; adminisztratív feladatok 

ellátása; egyéb, az egyesület tevékenységeivel kapcsolatos 

feladatok ellátása

110.
Ozora Község Önkormányzata

7086 Ozora, 

Szabadság tér 1.
kulturális és közösségi

111.

Őcsény Község 

Önkormányzat

7143 Őcsény,             

Fő u. 35
idős emberek gondozás: ügyintézés, bevásárlás

112.

Őcsényi Horgász 

Egyesület 

7143 Őcsény, 

Repülőtér
kulturális és közösségi tevékenység



113.

Őcsényi Perczel Mór 

Általános Iskola

7143 Őcsény, 

Perczel u. 1.
EFOP-3.4.4-16-2017-00002

114.

Őcsényi Repülőklub 

Sportegyesület

7143 Őcsény 

Repülőtér Pf.:6.
"PTE Partnerintézménye" pályázat

115.

Őcsényi Tarkabarka 

Óvoda és Családi 

Bölcsőde

7143 Őcsény,             

Fő u. 42-44

szociális és jótékonysági, kulturális és közösségi, környezet és 

természetvédelem, óvodás korú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekke, tanulókkal, idős emberekkel közös sport- és 

szabadidős tevékenységek

116.

Önkormányzat 

Palotabozsok

7727 

Palotabozsok 

Kossuth u. 73

óvodás és kisiskolás korú gyerekekkel mindennapi 

tevénységekben, játékokkal való részek; környezet és 

természetvédelmi: közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és 

növényültetés, avar összegyűjtése, kerítésfestés; kulturális és 

közösségi: kulturális programok szervezése, lebonyolítása; 

kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása

117.

Paks Kistérségi 

Szociális Központ 

Idősek Nappali 

Ellátása

7051 Kajdacs, 

Kossuth Lajos u. 

586

Sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelm: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, kerítésfestés; kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

118.

Paksi 

Sportegyesület

7030 Paks, 

Fehérvári u.29.
kulturális és közösségi tevékenység, szabadidős-és sportprogram

119.

Pannon Egyetem
8200 Veszprém, 

Egyetem u. 10

sajátos nevelés igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, fa-és növényültetés, avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

120.

Pécsi 

Tudományegyetem

7600 Pécs,          

Vasvári P. u. 4

Sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelem: közösségi terek 

tisztítása, rendezése;  kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; 



121.

Platán Idősek 

Otthona

7191 Hőgyész Ady 

u. 4.

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

122.

PTE IGY 

Gyakorlóiskola, AMI 

és Gyakorlóóvoda

7100 Szekszárd, 

Mátyás király u. 5

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

123.

Római Katolikus 

Plébánia

7191 Hőgyész,     

Zrínyi u. 3

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

124.

Római Katolikus 

Plébánia

7121 Szálka,    

Kossuth u.78

kulturális program szervezése, lebonyolítása; egyéb kisegítő 

könyvtári tevékenység

125.

Rózsa Tanya
7172 Őcsény, 

Szekszárdi u. 7

kulturális, és közösségi tevékenység; óvodáskorú, SNI 

gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel közös szabadidős-és 

sportprogram

126.

Sárpilisi Község 

Önkormányzata

7145 Sárpilis,        

Béke tér 1 

Sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelm: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, fa- és növényültetés , kerítésfestés; 

kulturális program szervezése, lebonyolítása; oktatási: 

korrepetálás alsóbb évfolyamokon

127.

Shlossgarten Óvoda 

és Bölcsőde

7695 

Mecseknádasd, 

Liszt Ferenc u. 

75/2.

oktatási, kulturális és közösségi



128.

Sióagárd Község 

Önkormányzata

7171 Sióagárd, 

Kossuth L. u. 9
rendezvények lebonyolításában való segítség

129.

Sióagárdi Polgárőr 

Egyesület

7171 Sióagárd, 

Kossuth L. u. 9

kulturális és közösségi, sport és szabadidős tevékenység: 

kulturális program szervezése, lebonyolítása; közösségi 

szabadidős program szervezése, lebonyolítása; sportprogram 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: egyéb oktatási, 

ismeretterjesztő tevékenység

130.

Solymár Imre Városi 

Könyvtár

7150 Bonyhád, 

Perczel M. u. 50
szociális, kulturális, és közösségi tevékenység

131.

Sport Egyesület 

Bátaszék

7140 Bátaszék, 

Szabadság u. 4.

Kulturális és közösségi: kulturális program, rendezvények 

előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában segédkezés; 

környezet- és természetvédelem: közösségi terek tisztítása, 

rendezése, fa- és növényültetése, avar összegyűjtése, 

állatmegóvás

132.

Sportélmény 

Alapítvány

7100 Szekszárd, 

Kölcsey ltp. 1

óvodás korú gyermekekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezésében, lebonyolításában való közreműködés

133.
Sükösdi ÁMK

6346 Sükösd,                       

Dózsa Gy. u. 183.

óvodáskorú, SNI gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös szabadidős-és sportprogram

134.

Szakmár Község 

Önkormányzata

6336 Szakmár,     

Bajcsy Zs. U. 24 kulturális, és közösségi tevékenység

135.

Szálkai 

Sportegyesület

7121 Szálka,   

Napfény u. 38

környezet- és természetvédelem: közösségi terek tisztítása, 

rendezése, fa- és növényültetése, avar összegyűjtése, 

parkrendezés; kulturális és közösségi: katonai sírok gondozása

136.

Szászvári Római 

Katolikus Plébánia

7349 Szászvár. 

Május 1. tér 4.

Sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport-és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelm: közösségi terek 

tisztítása, rendezése, kerítésfestés; kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon



137.

Szedres Község 

Önkormányzata

7056 Szedres,     

Arany J. u. 2

a környezet- és természetvédelmi tevékenység: nagyvadetetés, 

cserkész utak tisztítása, karbantartása, magasles építés;

Szekszárd-Szálkai vadásztársaság területén folytatható 

tevékenység

138.

Szekszárd 2. számú 

Óvoda, Bölcsöde és 

Családi Napközi

7100 Szekszárd, 

Mérey u. 37-39

környezet- és természetvédelem: közösségi terek tisztítása, 

rendezése, fa- és növényültetése, avar összegyűjtése, 

kerítésfestés; egyéb környezetvédelemmel kapcsolatos 

tevékenység;  kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása, közösségi program szervezése, 

lebonyolítása, sport- és egyéb közösségi tevékenységek

139.

Szekszárd és 

környéke Társult 

Evangélikus 

Egyházközség 7100 Szekszárd, Luther tér 1.

óvodás korú, SNI gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős fogl.

140.

Szekszárd Megyei 

Jogú Város 

Önkormányzata

7100 Szekszrd,       

Béla király tér 8

óvodás korú gyermekekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezésében, lebonyolításában való közreműködés

141.

Szekszárd 

Sportközpont NKft

7100 Szekszárd, 

Keselyűs út 3

A nevelőmunka kiegészítéséhez szükséges tevékenységekbe 

való bevonódás. 

Pl.:  -ünnepélyekre való felkészülés során díszítő, dekorációs 

tevékenységek végzése, 

-eszközkészítés, illetve szóköz előkésztése a különböző neveli 

területek tevékenységeihez

-különböző programokra az óvodai csoportok kísérője

-udvar- és tereprendezési teendők elvégzése

-iratmegsemmisítés

142.

Szekszárd- Szálkai 

Vadásztársaság

7100 Szekszárd,  

Cinka u. 30

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése; kerítésestés



143.

Szekszárd UFC
7100 Szekszárd, 

Keselyűs út 3

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése, kerítésfestés; kulturális program szervezés, 

lebonyolítása; korrepetálás alsóbb évfolyamokon

144.

Szekszárdi 2. sz. 

Óvoda, Bölcsőde és 

Családi Napközi

7100  Szekszárd, 

Mérey u. 37-39
szociális, kulturális, és közösségi tevékenység

145.

Szekszárdi 2. számú 

Óvoda. Egységes 

Óvoda-Bölcsöde, 

Bölcsőde és Családi 

Napközi

7100, Szekszárd 

Mérei u 37-39

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése; kerítésfestés; kulturális program szervezése 

lebonyolítása; korrepetálás alsóbb évfolyamokon

146.

Szekszárdi 

Gyermeklánc Óvoda

7100 Szekszrd,       

Perczel M. u. 2

idős emberekkel szabadidős tevékenység, látogatás szoc. 

otthonba; Szociális területen végezhető tevékenységek: 

részvétel a fogadó szervezet tevékenységében, akcióiban 

(élelmiszergyűjtés, adományrendezés, karácsonyi cipős doboz 

akció megszervezése, élelmiszerosztás, rászorulók irányítása a 

szolgálathoz, a szeretetszolgálat népszerűsítése a segítségre 

szorulók körében); Kulturális és közösségi:  Kulturális program 

(Máltai bál) előkészítése, szervezése, lebonyolítása, Közösségi 

sportprogram előkészítése, szervezése lebonyolítása; környezet- 

és természetvédelem: közösségi terek rendezése, dekoráció, 

installáció, parkápolás, madáretetés, akvárium, terrárium, volier- 

gondozás, állatvédelem

147.

Szekszárdi 

Kerékpáros S.E.

7100 Szekszárd, 

Akácfa u. 12
szociális, kulturális, és közösségi tevékenység

148.
Szekszárdi KGKC

7100 Szekszárd, 

Széchenyi u.23

közösségi és kulturális: szervezés, program megvalósításában 

való eyütműködés

149.

Szekszárdi Kutató-

Mentő Egyesület

7100 Szekszárd, 

Szőlőhegy u. 28.
katasztrófavédelmi tevékenység



150.

Szekszárdi Római 

Katolikus Plébánia

7100 Szekszárd, 

Béla király tér 9.

környezet- és természetvédelmi: közösségi terek tisztítása, 

rendezése, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése, 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása

151.

Szekszárdi 

Rosszcsontok 

Amerikai Futball 

egyesület

7100 Szekszárd,  

Sport u. 3
kulturális, és közösségi tevékenység

152.

Szekszárdi 

Rosszcsontok 

Amerikai Futball 

egyesület

7100 Szekszárd,  

Sport u. 3
különböző rendezvények szervezése és lebonyolítása

153.

Szekszárdi 

Sportközpont NKft.

7100 Szekszárd, 

Keselyűsi út 3.

idős emberekkel közös szabadidős tevékenység (látogatás 

szociális otthonokba); szociális területen végezhető 

tevékenységek: részvétel a fogadó szervezet tevékenységében, 

akcióiban (élelmiszergyűjtés, adományrendezés, karácsonyi 

cipősdoboz akció megszervezése, élelmiszerosztás, rászorulók 

irányítása, a szeretetszolgálat népszerűsítése a segítségre 

szorulók körében); kultúrális és közösségi: kultúrális program 

(Máltai bál) előkészítése, szervezése, lebonyolítása; 

természetjáró- ,sport-, turisztikai- és kultúrális programok 

szervezésében, lebonyolításában, valamint azok előkészítésében 

és utómunkálataiban való részvétel; közösségi programok, 

táborok szervezésében való részvétel; közösségi terek 

állagmegőrzése, karbantartása; adminisztratív feladatok 

ellátása; egyéb, az egyesület tevékenységeivel kapcsolatos 

feladatok ellátása

154.

Szekszárdi 

Szabadidős 

Kerékpáros 

Egyesület

7100 Szekszárd, 

Petőfi u. 13

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése; kerítésfestés; kulturális program szervezése, 

lebonyolítása



155. Szent Asztrik Katolikus Általános iskola

6336 Szakmár , 

Erzsébet u. 15.
kulturális és közösségi tevékenység

156.

Szent József 

Iskolaközpont

7100 Szekszárd,   

Garay tér 9

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység

157. SzentVér Gondnokság

7149 Báta, 

Hunyadi János u. 

17.

idős emberekkel közös szabadidős tevékenység (látogatás 

szociális otthonokba); szociális területen végezhető 

tevékenységek: részvétel a fogadó szervezet tevékenységében, 

akcióiban (élelmiszergyűjtés, adományrendezés, karácsonyi 

cipősdoboz akció megszervezése, élelmiszerosztás, rászorulók 

irányítása, a szeretetszolgálat népszerűsítése a segítségre 

szorulók körében); kultúrális és közösségi: kultúrális program 

(Máltai bál) előkészítése, szervezése, lebonyolítása; 

természetjáró- ,sport-, turisztikai- és kultúrális programok 

szervezésében, lebonyolításában, valamint azok előkészítésében 

és utómunkálataiban való részvétel; közösségi programok, 

táborok szervezésében való részvétel; közösségi terek 

állagmegőrzése, karbantartása; adminisztratív feladatok 

ellátása; egyéb, az egyesület tevékenységeivel kapcsolatos 

feladatok ellátása

158.

Szép Gyermekkor 

Nonprofit Kft.

7100 Szekszárd, 

Csatári utca 49.
kulturális, és közösségi tevékenység

159.

Színfoltok Bt.
7100 Szekszárd    

Cseri J. 69

kulturális és közösségi: különböző rendezvények, kulturális 

programok, táborok előkészítésében, szervezésében, 

lebonyolításában segédkezés; környezet- és természetvédelem: 

parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése, fa- és 

növényültetése, avar összegyűjtése, parkrendezés; 



160.

Szociális Központ
7100 Szekszárd, 

Mérey u.33-35

sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport-és szabadidős 

tevékenység;

környezet-és természetvédelmi: közösségi terek tisztítása, 

rendezése; fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; az udvari 

játékok, eszközök javításában, felújításában való közreműködés; 

segítségnyújtás a nyári nagytakarításban; 

kulturális és közösségi: kulturális program szervezése, 

lebonyolítása pl. mese délelőtt szervezése; dekoráció, 

illusztráció készítése; kirándulás, sportnap szervezése;

oktatási: az óvoda nevelési programjának megismerése; az 

óvodai gondozási feladatokban való rézvétel: öltözködés, 

tisztálkodás, étkezés; játéktevékenységbe, kézműves 

tevékenységbe való bekapcsolódás

161.

Szőlő- Szem Civil 

Bűnmegelőzési 

Egyesület

7100 Szekszárd, 

Csokonai u. 9
kulturális, és közösségi tevékenység

162.

Tamási Város Roma 

Nemzetiségi 

Önkormányzata

7090 Tamási, 

Szabadság u. 46-

48

oktatási, kulturális és közösségi

163.

Teleház Bátaapáti 
7164 Bátaapáti, 

Petőfi utca 4

környezet- és természetvédelem: közösségi terek rendezése, 

dekoráció, installáció, parkápolás, madáretetés, akvárium, 

terrárium, volier- gondozás, állatvédelem

164.

Tengelic Község 

Önkormányzata

7054 Tengelic, 

Rákóczi u. 11 

postacím ; 7054 

Tengelic, Pf.: 9

egészségügyi

165.

Tengelici 

Mézeskalács Óvoda

7054 Tengelic,     

Aradi u. 6
egészségügyi

166.

Tevel Község 

Önkormányzata

7181 Tevel, Fő u. 

288.
egészségügyi



167.

Teveli Szivárvány 

Óvodák és Konyha

7181 Tevel, Petőfi 

u. 135-136.

Különböző rendezvények szervezése; int. környezetének 

rendezése; idős és szociálisan rászorult emberek segítése, 

sajátos nevelési igényű tanulókkal, idős emberekkel közös sport- 

és szabadidős foglalkozás

168.

Tolna Megye Állat- 

és Természetvédő 

Alapítvány

7100 Szekszárd, 

Kilátó u. 31

óvodás korú, SNI gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős fogl.

169.

Tolna Megyei Állat- 

és Természetvédő 

Alapítvány

7100 Szekszárd, 

Bogyiszlói út 8
szociális, jótékonysági tevékenység

170.

Tolna Megyei 

Balassa János 

Kórház

7100 Szekszárd, 

Béri Balogh Á. 

utca 5-7.

közgyűjteményben önkéntes feladatok ellátása (technikai 

előkészítés felnőttképzésekhez, könyvtári foglalkozásokhoz, író-

olvasó találkozásokhoz, segítségnyújtás, idősebb olvasók 

kísérése

171.

Tolna Megyei 

Család, 

Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház

7100 Szekszárd,    

Béla kiráy tér 6

ellátottakkal való törődés, beszélgetés, felolvasás;

az ellátottak szabadidős tevékenységéhez szükséges eszközök 

előkészítése, a szabadidős tevékenység - szakképzettséget nem 

igénylő - segítése (labdázás, rajzolás, festés, társas)

segítség az intézmény rendezvényeihez, eseményeihez történő 

felkészülésben, lebonyolításban

172.

Tolna Megyei 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény

7100 Szekszárd, 

Bartina 2. 21

Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körök 

tekintetében a közösségi szolgálat végrehajtására

173.

Tolna Megyei 

Gyermekvédelmi 

Központ

7100 Szekszárd, 

Széchenyi u. 48-

52.

Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körök 

tekintetében a közösségi szolgálat végrehajtására

174.

Tolna Megyei Illyés 

Gyula Könyvtár

7100 Szekszárd, 

Széchenyi u. 51

Lehetőséget biztosít az általa meghatározott tevékenységi körök 

tekintetében a közösségi szolgálat végrehajtására



175.

Tolna Megyei 

Integrált Szociális 

Intézmény

7100 Szekszárd, 

Szentmiklósi u. 9

Bűn- és baleset-megelőzési (rendőri) területen végezhető 

tevékenységek 

176.

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

7100 Szekszárd, 

Mikes u. 16-22

Közösségi terek tisztítása, rendezése; fa-és növényültetés, avar 

összegyűjtése, virágágyás gondozása; kerítésfestés; épület 

karbantartás, rendbetétel; kulturális program szervezése, 

lebonyolítása; gyermektábor programjainak szervezése, 

lebonyolítása

177.

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

7100 Szekszárd, 

Mikes Kelemen 

utca 16-22

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

178.

Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

7100 Szekszárd, 

Mikes u. 16-22
kulturális és közösségi; kiközvetít más intézményekhez is

179.

Tolna Megyei 

Kézilabda Szövetség

7100 Szekszárd, 

Augusz I. u. 9-11.

óvodáskorú, SNI gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös szabadidős-és sportprogram

180.

Tolna Megyei 

Rendőr-

főkapitányság

7100 Szekszárd 

Mészáros L. u. 19-

21.

kulturális és közösségi 

181.

Tolnai MO-ZA-IK 

Egyesület

7100 Szekszárd, 

Kossuth L. u. 37

sajátos nevelési igényű tanulókkal közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés,avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezése, lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb 

évfolyamokon

182.

Trambulin 

Tehetségtámogató 

Alapítvány

7171 Sióagárd, 

Kossuth L. u. 2
környezet- és természetvédelem; kulturális, és közösségi 

tevékenység



183.

Új Nemzedék 

Központ Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság

1134 Budapest, 

Váci út 49.

kulturális és közösségi: kulturális program szervezés, 

lebonyolítása; sport-és szabadidőd programok szervezése, 

lebonyolítása; oktatási: korrepetálás alsóbb évfolyamokon, az 

iskolai könyvtár adminisztrációs munkájának segítése, tartós 

tankönyvekkel kapcsolatos feladatok segítése

184.

Vajtai Elit Lovas 

Club Egyesület

7041 Vajta 

Lovasmajor

közgyűjteményben feladatok ellátása; teremőrzés, technikai 

előkészítés könyvtári foglalkozásokhoz, rendezvények 

lebonyolításában segítségnyújtás; fotógyűjtemény 

modernizálása

185.

Vak Bottyán Óvoda 

7081 

Simontornya, 

Mátyás király u. 7

óvodás korú gyermekekkel közös sport- és szabadidős 

tevékenység; környezet- és természetvédelmi: közösségi terek 

tisztítása, fa- és növényültetés, avar összegyűjtése; 

kerítésfestés; kulturális és közösségi: kulturális program 

szervezésében, lebonyolítása

186.

Vakok és 

Gyengénlátók Tolna 

Megyei Egyesülete

7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4.

egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, kulturális és 

közösségi tevékenység, kulturális, és közösségi tevékenység; 

óvodáskorú, SNI gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös szabadidős-és sportprogram

187. Varsád Község Önkormányzata

7067 Varsád, Ady 

Endre utca 4.
kulturális és közösségi: hangosítás, felszolgálás, rendezvény 

szervezés segítés, területen folytatható tevékenység

188.

Wosinsky Mór 

Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti 

Iskola

7130 Tolna,         

Bartók Béla utca 

23

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése; az udvari játékok, eszközök javításában, 

felújításában való közreműködés; kulturális programok 

szervezése, lebonyolítása; az óvoda nevelési programjának 

megismerése; az óvodai gondozási feladatokban való részt vétel: 

öltözködés, tisztálkodás, étkezés; játéktevékenységbe való 

bekacsolódás

189.

Wosinsky Mór 

Megyei Múzeum

7100 Szekszárd,    

Szent István tér 26

kulturális és közösségi: felszolgálás, hangosítás, rendezvény 

szervezésben segítés

190.

Wosinszky Mór 

Óvoda

7130 Tolna,         

Bartók Béla u. 41

verseny előkészítés/lebonyolítás, program szervezés területen 

folytatható tevékenység



191.

Wunderland 

Kindergarten a 

Szekszárdi Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

Óvodája

7100 Szekszárd 

Wessrlényi u. 19.

szociális-jótékonysági, kulturális-közösségi, óvodás korú, sajátos 

nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős tevékenységek , környezet-és 

természetvédelmi és szabadidős programok

192.

Zomba Község 

Önkormányzata

7173 Zomba, 

Főtér 1

kulturális és közösségi: felszolgálás, hangosítás, rendezvény 

szervezésben segítés

193.

Zombai Körzeti 

Óvoda Felsőnánai 

Tagóvoda

7175 Felsőnána, 

Rákóczi u. 4

közösségi terek tisztítása, rendezése; fa- és növényültetés, avar 

összegyűjtése; az udvari játékok, eszközök javításában, 

felújításában való közreműködés; kulturális programok 

szervezése, lebonyolítása; az óvoda nevelési programjának 

megismerése; az óvodai gondozási feladatokban való részt vétel: 

öltözködés, tisztálkodás, étkezés; játéktevékenységbe való 

bekacsolódás

194.

Zombai Lovasklub 

Egyesület

7173 Zomba, Dőry 

Ádám u. 50

verseny előkészítés/lebonyolítás, program szervezés területen 

folytatható tevékenység


