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BEMUTATÁS 
A Kedves Olvasó a „Határtalan Szív” Alapítvány 2012-es évi összefoglaló 
jegyzékét olvassa. A „Határtalan Szív” Alapítvány egy közhasznú alapít-
vány, amely szociális és oktatási tevékenységeket folytat díjmentesen.    

Amikor a marista testvérek Esztergomba érkeztek, szükségét érezték 
annak, hogy segítséget nyújtsanak a város hátrányos helyzetű gyerekei-
nek és fiataljainak. Marcellin Champagnat eszméi által ösztönözvén, 
amely szerint „jó keresztényeket és jó polgárokat kell nevelni”, illetve 
„Ha jól akarjuk nevelni a gyerekeket, szeretni kell őket”, létrehoztak egy 

központot, „A Mi Házunk” Marista Közösségi Házat.  

Ennek már 10 éve!  

2012-ben, a közösen eltöltött 10 esztendőt ünnepeltük meg a testvérekkel, pedagó-
gusokkal, családokkal, gyerekekkel és fiatalokkal. „A Mi Házunkat” 2002. március 2-
án adták át, Máté testvér és a Marista testvérek kezdeményezésére. Új lehetőség 
volt ez a gyerekek számára: „kinyitottak egy ajtót, ahonnan ki lehet tekinteni az 
egész világra”. Így lehetőségük volt -és van- felnőni egy szeretetteljes közegben. 
Mindez idő alatt a Ház és tevékenységei is folyamatosan gyarapodtak, bővültek. 
Köszönettel tartozunk Péter testvérnek az általa kialakított családias és derűs légkö-
rért és Pau testvérnek a projektek megszilárdításáért. 

Válság idején nem könnyű a szolidáris programok 
megvalósítása, ezért a „Határtalan Szív” Alapítvány 
teljes szívéből hálás mindenféle együttműködésért. 
A kis változások azok, amelyek előbbre viszik a vilá-
got. 

„Sok kis ember, kis helyen, kis dolgokat cseleked-
vén, meg tudja változtatni a világot” (afrikai köz-
mondás). 

Jaume Bofarull testvér 

Kuratórium elnöke 



 

 

MISSZIÓ ÉS VÍZIÓ 

A Marista Rend, úgy gondolta, hogy meg kell határozni és nyilvánossá kell tenni a 

misszióját. Ezért több nyelven is leírta a marista intézményeknek a misszióját és 

vízióját.  

MISSZIÓ 

Olyan átfogó nevelési szolgálatot kínálunk fel gyerme-

kek és fiatalok számára, melyet a marista eszmény ihle-

tett, és amelyben együttműködnek testvérek és világiak; 

példájukkal és a másik ember felé forduló figyelmükkel 

biztosítják ennek megvalósítását; különös odaadással fordulva a nehézségekkel küz-

dő gyermekek felé, bármely országban működjék is az adott intézmény, és bármiféle 

intézményről legyen is szó. 

Odafigyelünk a mai világ változásaira és kihívásaira, saját nevelési elképzeléseink 

szempontjából tekintve azokra, hogy előmozdítsuk a megújulást hozó kezdeménye-

zéseket. 

Küldetésünket a Tartomány Intézményeinek összességével egységet alkotó háló-

zatban és együttműködésben bontakoztatjuk ki, melynek alapja a L’Hermitage euró-

pai kiterjedése és annak sokszínűsége.   

VÍZIÓ 

Olyan Intézményeket szeretnénk, melyekben odafigyelünk a gyermekek és a fia-

talok szükségleteire, s amelyekben érzik, hogy befogadják, meghallgatják, és elisme-

rik őket. 

Olyan Intézményeket szeretnénk, melyekben a családok, akik gyermekeik első 

számú nevelői, érzik, hogy odafigyelnek rájuk és kísérik őket, ők pedig aktív módon 

vesznek részt gyermekeik nevelésében. 

Olyan Intézményeket szeretnénk, melyek nyitottak a világra és annak átalakulásá-

ra; érzékenyek a leginkább rászorulók iránt; odafigyelnek arra, hogy fölállítsák azo-

kat a szabályokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy olyan, a közös felelősségben 

résztvevő személyeket alakítsanak ki, akik rendelkeznek a mai társadalommal szem-



 

 

MISSZIÓ ÉS VÍZIÓ 

beni kritikai érzékkel, tisztelik a természetet, hatékony közreműködőik saját nevelé-

süknek, és dolgoznak a nagyobb társadalmi igazságosságért. 

Olyan Intézményeket szeretnénk, melyek tekintetbe veszik a személy globális 

dimenzióját, annak spirituális érzékéről sem feledkezve meg; melyek segítenek fel-

fedezni és elmélyíteni az Evangélium szeretet üzenetét; melyekben a gyermekek és 

a fiatalok a marista értékek tanúságtevői, és hitüket ökumenikus nyitottsággal élik 

meg. 

Olyan Intézményeket szeretnénk, amelyekben felismerhető a hitét megélő ke-

resztény közösség, ami tanúságot tesz, ami közösségként képes ünnepelni hitét, és 

ami a nevelői közösség mozgatójaként nyilvánul meg. 

Olyan Intézményeket szeretnénk, melyekben támogató stratégiák bontakoznak ki 

az igazgatásban résztvevő felelősök iránt, felszítva bennük az odatartozás érzését.   

Olyan Intézményeket szeretnénk, melyekben továbbadhatjuk Champagnat kariz-

máját, és üzenetének egyetemes voltát. 

Olyan Intézményeket szeretnénk, melyek viszonyítási alapként szolgálhatnak a 

nevelői és vallási intézmények számára a maguk marista identitásával, és amelyek 

nevelésük és javaik kezelésének színvonalával elismerést váltanak ki, és megújulást 

hoznak. 

Olyan Intézményeket szeretnénk, melyek nyitottak minden értékre, amit a körü-

löttünk lévő mindazon civil és vallási szervezetek nyújtanak, akikkel kapcsolatban 

állunk.  



 

 

A TEVÉKENYSÉGEINK 

BABA-MAMA KLUB 

A Baba-Mama klub a családok élethelyzetének javítása érdekében indult be, mint 

olyan ellátási forma, melynek keretében a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ne-

velése megoldódik . 

A Mi Házunkban hétköznaponként biztosítjuk a csecsemőknek és a kisgyermekeknek 

a játékos fejlesztő foglalkozást, a szobatisztaságra szoktatást, az étkeztetést, a nyu-

godt pihenést, és a fürdetés lehetőségét.  

• 2012-ben 10 gyermeket írattak be a programba, 

• a beíratott gyereknek biztosítottunk reggelit, tízórait 
és ebédet, 

• Minden 3 éves gyerek sikeresen beiratkozott óvodába, 

• 30 foglalkozást tartottunk az anyukáknak, 

• 6 anyukával eljutottunk nőgyógyászati szűrővizsgálat-
ra. 

 

NYITOTT HÁZ PROGRAM 

A Nyitott Ház olyan program, amely szociálpedagógiai tevékenységet végez a hátrá-

nyos helyzetű gyermekek és fiatalok számára. E tevékenységek az oktatási intézmé-

nyeken kívül eltöltött időben történnek. A célja, hogy erősítse a gyermekekben és 

fiatalokban meglévő értékeiket, fejlessze készségeiket, képességeiket, továbbá elő-

mozdítsa személyiségük fejlődését. A Nyitott Ház hozzájárul a fiatalok szocializációjá-

hoz, ellensúlyozza a hiányosságaikat, mindezt problémamegoldó és preventív céllal. 

Tevékenységének elemei a felzárkóztató oktatás, a megfelelő érzelmi nevelés biztosí-

tása, az integráció elősegítése, az előítéletek csökkentése, valamint alternatívák biz-

tosítása a szabadidő hasznos eltöltésére.  

• 90 gyerekkel foglalkoztunk naponta, különböző életkor szerinti csoportokban, 

• 10.500 db. uzsonnát biztosítottunk,  

• 36 alkalommal vittünk kirándulni különböző helyekre a csoportokat (mozi, 
állatkert, cirkusz, erdő, stb.), 

• éves szinten 353 órát tartottuk külső szakember segítségével (Pszichológus, 
logopédus, matematika tanár, stb.) 



 

 

A TEVÉKENYSÉGEINK 
SZOCIÁLIS PROGRAM 
A szociális programban hátrányos helyzetű családoknak nyújtunk segítséget. Támo-
gatjuk a családokat társadalmi beilleszkedésben, a szociális hátrányokból adódó prob-
lémák kezelésében. Segítünk az egészség megőrzésében, és a betegségek megelőzé-
sében. A családsegítés területei: életvezetési tanácsadás, szociális ügyintézés, álláske-
resés, adományosztás, szűrővizsgálatok.  

• 96 családdal tartunk kapcsolatot 

• 22 alkalommal volt adományosztás (14-szer volt 
élelmiszer és 8-szor volt ruha adomány) 

• 90 ember jelent meg az egészségnapokon. 
 

KÜLSŐ OSZTÁLY 
A „Külső osztály”, a nyolc általános iskoláról szóló bizonyítvány megszerzését célzó kis 
létszámú, személyre szabott nevelő-oktató munkát megvalósító, a tantervi minimum 
elsajátítását lehetővé tevő projekt nem sérült gyermekek és felnőttek számára. A 
projekt keretében a Külső osztály azokkal a gyerekekkel foglalkozik, akik az általános 
iskolai oktató-nevelő munka hatásköréből kikerültek, vagy annak hatékonysága szá-
mukra kívánni valót hagy maga után, de vizsgálati eredményeik vagy életkoruk miatt 
nem kerülhetnek a speciális iskolába, valamint 18. életévét betöltött fiatal felnőttek 
számára ad lehetőséget bizonyítvány megszerzésére. 

• 2012-ben két felnőtt szerzett 8. osztályos bizonyítványt, 

• 12 fő járt rendszeresen az iskolába, 

• a nevelési programot fejlesztőpedagógus és műhelynevelő segítette. 
 

HORIZONTÁLIS PROGRAMOK 
A Horizontális programok keretén belül a következőket valósítottunk meg: 

• Reggelente 22 gyermeket vittünk iskolába-óvodába, 

• naponta 6-8 felnőtt vette igénybe a fürdési lehetőséget, 

• naponta 4-5 család számára biztosítottunk mosást, 

• a nyári szünetben 4 hetes napközis táborra és 4 napos 
nyaralásra volt lehetőség, 

• heti rendszerességgel tartottunk hittan órákat és kéthe-
tente ima órát, 

• 34 gyerek és fiatal részt vett a foci bajnokságban, 

• minden szombaton szabadidős foglalkozást tartottunk. 



 

 

PÉNZÜGYI TAJÉKOZTATÁS 
Nem könnyű működtetni egy olyan projektet, ami nem rendelkezik állandó támoga-
tással,  és nincs olyan tevékenysége, mely profitot termel. A Ház működését pályá-
zati pénzekből és adományokból biztosítjuk. 

A pályázatok elszámolásának struktúrája miatt (egyes pályázatok adott pénzügyi 
évre vonatkoznak) a 2012-es évben felmerült költségek egy részét, a 2011-es évről 
fel nem használt bevételeinkből finanszíroztuk. Idén, ebből adódott a bevételeink és 
kiadásaink közötti különbözet. 

Mindig próbáljuk takarékosan működtetni a házat, ezért több felújítási munkát vé-
geztünk el, például kicseréltük korszerűre a kazánt, a zuhanyzókban takarékos csa-
pokat szereltünk fel.  

Köszönjük, mindenkinek a támogatást, különösen 
az Osztrák Caritasnak, a Renovabisnak Németor-
szágból, a Mária Iskolatestvéreknek, a DSB-nek 
(Diplomatic Spouses of Budapest, Budapest 
Nagykövetfeleségek), a  Kindermissinonswerknek 
Németországból, és mindenkinek, aki az adója 
1%-val, adományaival segített minket. 

 

BEVÉTELEK forintban  
Osztrák Caritas 10.803.057 

Marista rend 6.919.800 

Renovabis 6.662.570 

Munkaügyi központ 3.565.814 

Kindermissionswerk 1.254.285 

DSB 560.000 

Egyéb bevétel 551.822 

Adományok 509.320  

30.826.668  

KÖLTSÉGEK forintban 

Bérek 23.198.680 

Működés 4.526.048 

Programok 4.765.173 

Egyéb költségek 40.020 

 32.529.921 



 

 

ÖNKÉNTESEK-GYAKORLATOZÓK 

2012-ben is sok önkéntes segítette a munkánkat. Különböző főiskolákról jöttek hall-

gatók látogatni a missziónkat. 

• A egész év során 10 önkéntes heti rendszerességgel járt „A Mi Házunk”-ba, 
• nyáron 9 spanyol és 2 magyar önkéntes segített a napközis tábor programjaiban, 
• Házunkat 18 iskola, főiskola, egyetem, illetve vállalat (vállalkozó) látogatta meg, 
• A múlt évben 306 fő érdeklődött a Ház munkájáról. 
 

KAPCSOLATTARTÁS 

Amennyiben a beszámoló elnyerte tetszését, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.  

Elérhetőségeink: 33/403-393  mobil: 30/253-8835 

Székhelyünk: 2500 Esztergom, Lázár Vilmos u. 84. 

E-mail: hatartalansziv@vnet.hu 

Honlapunk: www.amihazunk.hu 

Adószámunk: 18611753-1-11  

Bankszámlaszámunk: 21025000-00395504-00100005 

Nyitva tartás:  Hétköznap: 9:00-19:00 

   Szombat: 10:00-15:00 


