ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT – A VALÓDI IKSZ FAKTOR
-kérdőív szakdolgozat elkészítéséhez1.
Személyes bemutatkozás
Gábeli Tamás, Kulturátor (1972, Pilisszentiván)
Nemzetközi barangolásaim során ébredtem öntudatomra és kerültem a vizuális kultúra kiterjedt útvesztőibe a 90-es évek
második felében, melyről a kezdetekben azt hittem, hogy csak a dokumentarista része érdekel, azután hamar rájöttem,
hogy sokkal összetettebb a képzőművészet legifjabb hajtása. Pékárus, irodista, napelem-gyártó, dokkmunkás, kertész,
bútorasztalos, hobbifilmes, hirdetésszervező, mozigépész. Aztán a saját rendezések sikertelenségein felbuzdulva az
ezredfordulón kezdtem el nemzetközi rövidfilmekkel foglalkozni civil szervezeti keretek közt. A 2004-ben létrejött
ifjúsági táborokat szervező Gombolyag Alapítvány elnökeként és a gyermekeim mellett felnevelt 18. BuSho Nemzetközi
Rövidfilm Fesztivál igazgatójaként vagyok teljesen hétköznapi.
2.
Szervezet bemutatása
A 2022-ben 18 éves Gombolyag Alapítvány célja alapvetően a fiatalok kulturált, értelmes szabadidő-eltöltésének
elősegítése, játékos formában, nem iskolarendszerű képzésben ismereteik, készségeik fejlesztése, a közös alkotás és
cselekvés megszerettetése. Fő tevékenységi területei a környezeti nevelés, a kultúra és a sport, egészségvédelem.
Tevékenységének 2 legfőbb csapásvonala a BuSho Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál és a gombolyagi táborok mentén
húzódik, melynek hatására országos és nemzetközi ismertségre tettünk szert: www.gombolyag.com
3.
Önkéntesek, önkéntes munka az IKSZ előtt
Nálunk az X előtt nem voltak önkéntesek.
4.
Önkéntesek, önkéntes munka az IKSZ óta
A létszám növekedés természetesen kézzel fogható, mert a nulláról az egyre vagy egyről a kettőre az százalékos
mutatóban is jól fest. A tanulók hozzáállása változó ezáltal a hatékonyságuk is. Van olyan, aki feltétlenül úgy érzi, hogy
ez kötelező, melynek lehetőség szerint hangot is adna, de mindenképp kimutatja. És persze van az a fajta, aki nagy
lelkesedéssel veti magát a munkába, mert logikusan és hamar ráébredt, hogy ha szenved, ha jól érzi magát, akkor is a
végére kell érni.
5.
Hasznos volt, hogy érkeztek új önkéntesek?
Természetesen, nálunk mindig rengeteg olyan feladat van, melyhez csupán 2 kézre van szükség és jókedvre bőséggel.
6.
Milyen feladatokat tudnak adni az önkéntesek számára? Volt számukra elég feladat?
Rengeteg különböző feladatot lehet adni az ifjúságnak, a konyhakerti munkáktól a gyerektábori animátorig, aki a
csoportvezető jobb kezeként segít a foglalkozások lebonyolításában. A fakerítések és a fajátszótér karbantartása
folyamatos kezelést igényelnek, de akár füvet is nyírhatnak nálunk, lényeg, hogy minden tevékenység a szabadban
történjen.
7.
Voltak olyanok, akik a kötelező óraszám megtétele után is maradtak önkéntesek?
Igen, vannak visszatérő fiatalok, akik már rég túl vannak a kötelező óraszámon, sőt már az iskolán is, de visszatérnek,
mert beleszerettek a táborba.
8.
A megkeresés személyesen a diákoktól jött vagy iskolai megkeresések is voltak?
Teljesen változó, mindkettőre volt már példa, de leginkább a diákok szülei tekintenek előre.
9.
Személyes tapasztalat és vélemény az IKSZ előnyei/hátrányairól
Hátrányról nem tudok, azonban szakmai gyakorlatra a mi középiskolai éveink alatt is kellett menni „csak ne nyúljatok
semmihez” címszóval, tehát ez nem egy új találmány. A kezdetektől azt a hitvallást követtük, hogy gyertek bátran,
szívesen látunk mindenkit, de egy dolog biztos! Senkinek nem fogjuk aláírni a kiskönyvét a kéát szép szeméért, mert ez
legyen az első dolog az életben ahol megtanulható, hogy tennem kell az eredményért.
10.
Javaslatok, hogyan működhetne jobban az IKSZ?
Mivel nálunk azért nem tömeges a jelentkezés, részünkről egyelőre minden rendben.
11.
A korona vírus alatti önkénteskedés
Változatlan
12.
Egyéb, szívesen megosztott gondolatok
Kötelező az Egy gondolat bánt engemet és esetleg a Ne gondold az Illéstől!
Gábeli Tamás, Gombolyag Alapítvány
Gombolyag, 2021. november 15.

