ÖNKÉNTESEK
GYAKORLATOZÓK

„Ha jól akarjuk nevelni
a gyermekeket, szeretni
kell őket”

2013-ban is sok önkéntes segítette a munkánkat. Az ország különböző
főiskoláiról, egyetemeiről érkeztek hallgatók, hogy megismerjék a missziónk tevékenységeit. Közösségi házunk hivatalos szakmai terephelyként is működik.

Szt. Marcellin Champagnat

 Az egész év során 12 önkéntes heti rendszerességgel segítette a programjainkat
 Nyáron 13 spanyol fiatal önkéntes vett részt a
napközis táborba
 1 fő végzet féléves szakmai gyakorlatot „A Mi
Házunk”-ban
 16 fő végzett csoportos gyakorlatot
 224 fő érdeklődött a Ház munkájáról az elmúlt
évben.
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2013. ÉVES
BESZÁMOLÓ

Nyitva tartás: Hétköznapokon 9:00—19:00

HATÁRTALAN SZÍV
ALAPÍTVÁNY

BEMUTATKOZÁS
“Amikor Marcellin megalapította a Marista Testvérek Rendjét,
elsősorban a leghátrányosabb helyzetű fiatalokra gondolt.
Őt követve, mi is a társadalomból kirekesztettek felé fordulunk, és azok felé,
akik szegénységük miatt hiányt szenvednek egészségügyi ellátásban,
meg vannak fosztva a kiegyensúlyozott családi élettől,
nem részesülhetnek oktatásban és értékekre történő nevelésben”
(A Marista Nevelési MIsszió, 54 száma)

Kedves Olvasóink, akik a Határtalan Szív Alapítvány beszámolóját olvassátok!
A 2013-as év beszámolóját tartjátok kezetekben. A következő négy részből áll: Hálózati munkánk, beszámoló a 2013-as év programjairól és eseményeiről, 2013 gazdasági
beszámolója valamint beszámoló a Házba ellátogató csoportokról: önkéntes és egyéb
látogatókról.
Mint a „Határtalan Szív Alapítvány” képviselője, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az évben támogattak bennünket: az intézményeknek, amelyek
anyagi támogatása lehetővé tette, hogy programjainkat megvalósítsuk. Valamint köszönetet mondunk a magánszemélyek adományaiért.
Köszönet a szakembereknek, akik a gyerekeknek, a fiataloknak és a családoknak szentelik munkájukat nap mint nap, és lehetővé teszik, hogy ez a ház számukra gyarapodást hozzon és életüket jobbá tegye! Ugyanúgy köszönet az önkénteseknek, akik évről évre szabadidejüket áldozzák, hogy velünk dolgozhassanak! Köszönet azoknak a
csoportoknak, akik benéznek hozzánk, hogy lássák milyen itt az élet és kérdeznek
bennünket! Köszönet az Egyházi Szociálpedagógiai Hálózatnak, mert annak ellenére,
hogy Magyarország különböző pontjain, de velünk együtt dolgoznak, ugyanazokért a
célokért, egy közös álomért!
Belső szervezeti szinten az alapítvány tagjai hozzájárultak ahhoz, hogy megújítsák
tagságukat, amelyet a Tatabányai Törvényszék 2013 decemberében elfogadott.

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS
„A Mi Házunk” Marista Közösségi Ház működését pályázati
pénzekből és adományokból biztosítottuk az elmúlt évben
is.
A következő személyeknek és szervezetek köszönjük az
anyagi és természetbeni támogatását: A kisbuszunk megvásárlását Bettina Glatz-Kremsner, Klaus Boehler tette lehetővé; Osztrák Caritas, Renovabis, Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend, DSB (Budapesti Diplomata Feleségek), FMSI-onlus,
SED, S-IMMO, Maintal plébániai közösség, Élelmiszerbank, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Magán adományozók és mindenkinek aki adója 1%-val támogatott.
A pályázatok elszámolásának struktúrája miatt (egyes pályázatok adott pénzügyi
évre vonatkoznak) a 2013-es évben felmerült költségek egy részét, a 2012-es évről
fel nem használt bevételeinkből finanszíroztuk. Idén, ebből adódott a bevételeink és
kiadásaink közötti különbözet.

Bevételek
Osztrák Caritas
Marista Rend
Renovabis
Munkaügyi Központ
DSB
Adományok
Egyéb
Kisbusz felajánlás
FMSI
S-IMMO
SED

13 039 523
6 795 000
5 244 660
1 251 749
874 998
1 070 500
406 495
6 681 541
1 109 904
2 680 380
817 043
39 971 794
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Költségek
Működés
4 063 888
Programok
5 703 193
Egyéb
790 944
Közfoglalkoztatási bérek 1 189 038
Bérek
23 605 157
Felújítások
755 965
6 525 645
Kisbusz
42 633 830

TEVÉKENYSÉGEINK
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. Az osztály azokkal a gyerekekkel
foglalkozik, akik az általános iskola oktató-nevelő
munka hatásköréből kikerültek, vagy annak hatékonysága számukra kívánni valót hagy
maga után, de vizsgálati eredményeik alapján vagy életkoruk miatt nem kerülnek speciális iskolába, valamint a 16. életévüket betöltött fiatalok számára ad lehetőséget a bizonyítvány megszerzésére.
Az iskolában egy főállású tanárnő tanít, munkáját pszicho-pedagógus, műhelyvezető,
hittantanár, egy önkéntes tanítónő, és három önkéntes főiskolai hallgató segít.
 2013-ban 16 fő járt iskolába
 8-an végezték el a nyolc osztályt, ebből 4-en szakiskolába járnak.

HORIZONTÁLIS PROGRAMOK
Megvalósult tevékenységeink:
 Az „Ébresztő programunkkal” reggelente 24 gyermeket vittünk óvodába és iskolába.
 „Higiéniai programunknak” köszönhetően, naponta 8-10 fő vette igénybe a fürdési
lehetőséget.
 Hetente 8-10 családnak biztosítottunk mosási lehetőséget.
 „Szabadidős programunk” lehetőséget adott 24 „házi” focibajnokság megszervezésére, amelyen 34 gyerek és fiatal vett részt.
 Tavasszal „A Mi Házunk” focicsapata részt vett egy nagyobb focibajnokságon.
 2013 nyári szünetében 4 hetes nyári napközis táborra volt lehetőségünk, 70 gyermek és fiatal részvételével.
 Júliusban egy hetes romániai táborra volt lehetősége
a középső, illetve ifjúsági csoportba járó fiataloknak,
 Heti rendszerességgel tartottunk hittan órákat az
óvodás, kis-és középső csoportosoknak.
 Kéthetente, Dr. Székely János püspök atya vezetésével családi imaórákat tartottunk.

HÁLÓZATI MUNKÁNK
2010 óta nemzetközi szinten együtt dolgozunk
(Franciaország, Görögország, Katalónia) a
Marista Rend L’Hermitage-i tartományához tartozó intézményeivel. Közös projektek kidolgozását kezdtük, melyek minden intézménynek segítséget nyújtanak. 2013 folyamán a következő
feladatok valósultak meg:
· A francia L’Hermitage-ban nemzetközi igazgatói gyűlést szerveztek, több mint
100 intézményvezető részvételével. Közös témákon dolgoztunk és tapasztalatokat cseréltünk.
· Kaptunk 4 keretdokumentumot: különös figyelem a hátrányos helyzetű gyermekek felé, a nevelők marista képzéséről, a pasztorális tevékenységekről,
valamint a hivatásgondozásról.
· Egy új szakaszt indult el a tartományi stratégiai tervezésben. Hat fővonal kidolgozását kezdtük el: nemzetközi együttműködés, gyermekvédelem,
pasztoráció, munkaerőforrás menedzsment, gazdaságos működtetés, valamint pedagógiai fejlesztési projektek.
· 2013 óta részt veszünk egy minőségirányítási képzésben, hogy 2015-ben megszerezhessük az ISO9001 tanúsítványt.
Magyarországon alapító tagok vagyunk az „Egyházi Szociálpedagógiai Hálózat” nevű
egyesületben. Ehhez a hálózathoz nyolc katolikus intézmény tartozik, akik, iskolán
kívüli tevékenységeket végeznek a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok nevelése, szocializálása céljából. Idén elkészült a „Nyitott Ház koncepciója”,
valamint a „Nyitott Ház alapvető
iránynyelvei koncepciója” nevű
dokumentum, amivel kialakítottunk egy közös pedagógiai
keretet, hogy minden intézmény jobban, eredményesebben tudja végezni a munkáját.

TEVÉKENYSÉGEINK
SZOCIÁLIS PROGRAM
A szociális programban a hátrányos helyzetű
családoknak nyújtunk segítséget. Támogatjuk a
családokat társadalmi beilleszkedésben, a szociális hátrányokból adódó problémák kezelésében, az
egészség megőrzésében.
A családsegítés területei: Életvezetési tanácsadás,
életviteli tanácsadás, szociális ügyintézés, álláskeresés, adományosztás, szűrővizsgálatok szervezése lebonyolítása.
Főbb feladatai: családgondozás (segítségnyújtás az ügyintézésekben, krízishelyzet
elkerülésére való törekvés), segítségnyújtás az álláskeresésben, az otthonteremtésben, adományosztások szervezése.
 95 családdal tartottunk kapcsolatot, ezek a családok rendszeresen felkerestek
bennünket
 30 alkalommal osztottunk adományt, ebből 20 alkalommal élelmiszert, 10 alkalommal ruhát
 3 alkalommal szerveztünk egészségnapot, ahol 90-en jelentek meg /ezeken a
napokon vércukormérés, koleszterinmérés, vérnyomás ellenőrzés történt,
emellett az egészséges táplálkozásra is felhívtuk a figyelmet, illetve gyakorlati
ételkészítési tanácsot is adtunk/

BABA-MAMA KLUB
A gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével,
odaforduló szeretettel, a kompetenciák figyelembe vételével harmonikus fejlődést biztosítunk a csoportba járó kisgyermekek számára. A házban hétfőtől péntekig tartunk foglalkozásokat, elősegítve ezzel a gyermekek szocializálódását, az óvodába való beilleszkedését, a helyes beszéd kialakulását.





2013-ban 8 gyermeket írattak be a programba
Minden nap biztosítottunk étkezést a gyerekeknek (reggeli, tízórai, ebéd)
Szeptemberben 3 gyermek sikeresen beiratkozott és beilleszkedett az óvodába
5 anyukával eljutottunk nőgyógyászati szűrővizsgálatra

TEVÉKENYSÉGEINK
NYITOTT HÁZ PROGRAM
A nyitott Ház olyan program, amely
szociálpedagógiai tevékenységet végez a hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok számára.
E tevékenység oktatási intézményen kívül, a
gyermekek szabadidejében történik. Célja,
hogy erősítse a gyermekekben és fiatalokban a
meglévő értékeiket, fejlessze készségeiket,
képességeiket, előmozdítsa személyiségük
fejlődését, hozzá járulva a szocializálódásukhoz, hiányosságaik csökkentéséhez. Mindezt problémamegoldó és preventív céllal végzi. Tevékenységének elemei a felzárkóztató oktatás, a megfelelő érzelmi
nevelés biztosítása, az integráció elősegítése, az előítéletek csökkentése, valamint
alternatívák biztosítása a hasznos szabadidő eltöltésére.
A program helyszíne „A Mi Házunk” Marista Közösségi Ház. A házban jelenleg 5
csoportban folyik a munka: baba-mama klub, óvodás csoport, kis csoport /alsó
osztályos tanulók/, középső csoport /felső tagozatos iskolások/, nagy csoport /
általános iskolát befejezett gyerekek/. A gyerekek életkora 6 hónapos kortól 23
éves korig.
 73 gyermekkel foglalkoztunk naponta a
különböző életkorú csoportokban,
 12. 775 db uzsonnát biztosítottunk, (az
Élelmiszerbank segítségével az uzsonnát
gazdagítottunk)
 42 alkalommal vittük őket házon kívüli
programokra /kirándulás, mozi, állatkert, cirkusz, stb./
 11 közös ünnepünk volt: mikulás, gyermek jogai napja, gyermek
napja, stb..
 éves szinten 490 órát tartottak
külső szakemberek /pszichológus,
logopédus, matematika tanár, stb./

