
Szívességcsere Központ -  

önkéntes szolgáltatások cseréje 

 
Családoknak, családi életre készülő fiataloknak, valamint érdek-
lődő fiataloknak és idősebbeknek szóló, önkéntességre és ta-
pasztalat-szerzésre épülő klubjellegű szolgáltatás, melynek köz-
ponti témája a családi élet és gyermek a családban. 
 

A csere-bere klub funkciói: 
 termékek, tárgyak csereberéje anonim módon, 
 megszerzett és megtanult tudás és tapasztalatok cseréje, 

bemutatása 
 

 

Adni és kapni egyaránt jó dolog! 
 
Ami egyikünk számára felesleges, másnak még segítséget, ki-
kapcsolódást, örömöt okozhat! 
A tárgyak, szolgáltatások cseréjével, nem csupán pénzt spóro-
lunk, de óvjuk környezetünket, és példát mutatunk gyermeke-
inknek, hogyan érdemes tudatosabban élni és gazdálkodni a 
családban, háztartásunkban. 
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A Családi Információs Pontban dolgozó munkatársaink regiszt-

rálják a beérkező felajánlásokat, koordinálják a szolgáltatások 

cseréjének megvalósítását. 

Ha úgy érzi, hogy bármilyen hasonló típusú szolgáltatást igé-

nyelne és/vagy felajánlana, ha vannak felajánlásra váró tárgyai 

és eszközei vagy csupán szereti cserélgetni megunt dolgait, ak-

kor csatlakozzon Csere-bere Klubunkhoz! Irodánk a hét minden 

napján az érdeklődők rendelkezésére áll.  

 

Mi lehet felesleges háztartásunkban? Mit is tudnánk 
cserélgetni? 
Elsősorban ruhaneműket, lakástextileket, játékokat, könyveket 
és bútorokat. 
 
Hogyan segíthetünk szolgáltatások nyújtásával egymás-
nak? 

 szeretek gyermekekkel foglalkozni, de nincsenek a csalá-
domban olyanok, akiknek ezzel segíthetnék… 

 szeretek sütni-főzni, de kicsi a gyermekem, ki felügyeli 
közben? 
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Gyermek-felügyelet megszervezése 

önkéntes és kölcsönös alapon 

 

A gyermek felügyelet szervező szolgálat lényege, hogy a gyer-
mekek otthonukban történő felügyeletéhez segítséget nyújt-
sunk, azaz célunk, hogy önkéntes bébiszitterek „kölcsönzésére” 
nyíljon lehetőség. A programhoz a gyermek-felügyeletet igény-
bevevő családok igénye, bizalma szükséges, hiszen az otthonuk-
ba kérik és ott fogadják a gyermek felügyelőt. 
  
A gyermekfelügyelő olyan 16 év felet-
ti személy lehet, aki elvégezte bébi-
szitter képzésünket. 
Ennek érdekében a Vöröskereszt re-
gisztrált bébiszitter képzést szervez, 
mely tanfolyamra gyermektelen egyé-
nek jelentkezését várjuk. A tréning 
vizsgával zárul. A levizsgázott fiatalok 
regisztrálhatják magukat az önkéntes 
gyermekfelügyelő rendszerbe így ők 
is vállalhatnak feladatot a programok-
ban. 
 

Jelentkezz Te is önkéntes bébiszitternek! 
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Családi Információs Pont 
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. 

www.voroskeresztbaz.hu/csaladok 

www.facebook.com/CSIPMezocsat 

mezocsat@voroskereszt.hu 

Munkatársaink 

 

 

 

 
családi információs 

tanácsadó 

Molnárné Tomi Tünde 

30/8489-419 

 

koordinátor 

Molnár Ádám 

30/8489-714 


