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A Határtalan Szív Alapítvány bemutatja a 2015-ös év 
összefoglalóját. Alapítványunk az esztergomi „A Mi 
Házunk” szociális központon keresztül végzi társa-
dalmi és oktatási tevékenységét. Az egész városból 
fogadunk gyermekeket, elsősorban azonban az 
esztergomi Töltés utca környékére, valamint az 
Esztergom-kertvárosi részre összpontosítunk.  

Minden olyan családot befogadunk, akik szociális 
segítségre szorulnak, és minden olyan gyermekkel és 
fiatallal foglalkozunk, akik szeretnék folytatni tanulmá-
nyaikat és integrálódni a társadalomba. 

A következő oldalakon mutatjuk be a napi szinten végzett tevékenységeinket, és a 
rendelkezésünkre álló anyagi lehetőségeket.  

A költségvetés számadatai mögött sok támogató van jelen, mint például a CARITAS 
Ausztria, francia Marista Iskolák tanulói, a RENOVABIS, a Svájci parókiák, a 
L’HERMITAGE Marista Tartomány, cégek, mint például az S-IMMO, DSB, magánsze-
mélyek, Magyar Élelmiszer Bank, Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE). Ala-
pítványunk programjai csak a pályázati források és a felajánlott adományok segítsé-
gével valósulhatnak meg. 

Fontos a Nevelők csapatának áldozatkészsége és kreativitása, ami lehetővé teszi a 
mindennapi tevékenységek megvalósulását, ezzel növelve a gyerekek önbizalmát és 
kompetenciáját.  

2015-ben sikerült az ISO 9001 akkreditációját megszerezni, ami tovább javítja a ház 
munkájának minőségét. 

Elismerő köszönet azoknak az önkénteseknek, akik a napi munkájuk mellett a sza-
badidejüket áldozzák fel a Ház programjainak megvalósítására. 

Köszönöm mindenkinek az erőfeszítését: 

 

 

 

 

 Jaume Bofarull 

Határtalan Szív Alapítvány  

 elnöke  



Szociális program 
Szociális munkánk során a hátrányos helyzetű csalá-
doknak nyújtunk segítséget, akik Esztergom, Töltés 
utcában, valamint Esztergom-kertvárosban laknak. 
 
A szociális segítés az élet minden területére kiterjed: 
lakhatási lehetőség keresése, álláskeresés, segítség 
orvosi ellátáshoz jutásban, egészségnapok szervezése, 
szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása, adománygyűjtés 
és osztás. 

 A múlt évben 96 családdal álltunk rendszeres kapcsolatban. 

 28 alkalommal osztottunk kenyeret, tartós élelmiszert 12, ruhaadományt 5,  
bútort 3 alkalommal tudtunk osztani. 

 Egészségnap 2015-ben 4 alkalommal volt, melyeken összesen 101 fő jelent 
meg. Mindenkinek vérnyomást, vércukorszintet, koleszterinszintet ellenőriztünk. 
Ezen alkalmakon felhívjuk a figyelmet az egészséges étkezésre, külső szakemberek 
adnak tanácsot az egészséges életmódra, tájékoztatnak a dohányzás és más szenve-
délybetegségek ártalmairól. Ha problémát tapasztalunk szakorvoshoz, irányítjuk az 
embereket. 

 Fontos feladatunk a szűrővizsgálatok szervezése, amit a női klubbal közösen 
végzünk (rákszűrés, mammográfia). 
 

Baba-mama klub 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi élet-
korban kapjanak segítséget a hátrányok leküzdéséhez, ezért már fél éves kortól 
foglalkozunk a csecsemőkkel és szüleikkel egyaránt. Minden hétköznap tartunk fog-

lalkozást, elősegítve ezzel a gyerekek szocializálódását, az óvodába 
való könnyebb beilleszkedést, a helyes beszéd kialakulását. 

 2015-ben 10 gyermek iratkozott be és később még 
ketten csatlakoztak a csoporthoz. 

 A gyerekeknek minden nap biztosítunk reggelit, tíz-
órait és ebédet. 

 2015 szeptemberében 2 gyerek sikeresen 
beilleszkedett az óvodába. 

 

 



Női program 
Sikeresen indult Női programunk, melynek kere-
tén belül a baba csoportba járó gyerekek anyukái-
nak, illetve a fiatal nőknek tartunk ismeretterjesz-
tő foglalkozásokat az őket érintő fontos témákban 
(fogamzásgátlás, terhes gondozás, csecsemő- és 
gyermekgondozás, életmód tanácsadás, egészsé-

ges ételek készítése, betegségek megelőzése). 

 2015-ben átlagosan 8 fiatal nő vett részt a 
programokon. 

 Szeptembertől 10 alkalommal tartottunk női klubot 
vendégelőadó meghívásával. 
 

Óvodás csoport 
Az óvodáscsoportba összesen 24 gyermek iratkozott 
be. Évközben költözés és egyéb okok miatt többen 
kimaradtak a csoportból. A nyári napközit is keveseb-
ben tudták igénybe venni főként a szülők munkabeosz-
tása miatt. Az éves csoport átlag 18 fő volt. 

 Az év folyamán 8 alkalommal voltunk sétálni a városban 
(Duna parton, Duna múzeum). 

 A nyári táborban 4-szer voltunk kirándulni (Budapest, Állatkert, Közlekedési mú-
zeum, Vajdahunyad vára). 
 

   Kiscsoport 

A kiscsoportot 7 és 14 év közötti többnyire hátrá-
nyos helyzetű alsó tagozatos gyerekek alkotják. 
A csoportfoglalkozás keretein belül 1 óra tanu-
ló időt tartunk, ahol elkészítjük a házi feladato-
kat és pótoljuk a hiányosságokat. A további 
időben pedig a szabadidő hasznos eltöltésére 

szervezünk foglalkozásokat. A kiscsoportba be-
iratkozottak száma 2015-ben 20 fő volt.  Az átla-

gos látogatottság pedig 18 fő .  

 Kirándulások száma: 7 alkalom (játszóház, Duna 
Múzeum, Vadaspark, mozi, Eleven park, erdei kirándulás, 

fürdőzés). 



Középső csoport 
A középső csoportba járó - felső tagozatos és 

középiskolás - gyerekek a tanulószobai foglal-
kozások után számos szabadidős, és hitéleti 
tevékenységben vettek részt a házban. A 
nagy ünnepeken kívül prevenciós előadáso-
kat hallgattunk és közösségépítő játékokat 

játszottunk. Sokszor végeztünk önkéntes 
munkát a kisebb gyerekeket tanítva, óvodá-

soknak mesét olvasva és más intézményeket 
segítve külső helyszínen. Idén beindult a kertprog-

ramunk is, és bevezettük a filmklubot. Emellett sokat 
kirán- dultunk. Voltunk színházban, cirkuszban, lézer harcolni, bo-
bozni, tekézni, korcsolyázni és fürdőzni több alkalommal.  
Lehetőségünk volt a házba járó gyerekeknek élelmiszer és ruhaadományokat biz-
tosítani, új játékokat vásárolni. 

 10 alkalommal mentünk kirándulni a középső csoportos gyerekekkel. 

 Matematika korrepetálásra 34 alkalommal került sor. 

 A bejáró gyerekek létszám átlaga 20 fő volt. 

Külső osztály 
Külsőosztályunkban esélyt adunk azoknak a 
gyerekeknek és fiatal felnőtteknek befejez-
ni a nyolc általános iskolát, akik más 
körülmények között nem tudnák az 
alap kompetenciát megszerezni. A 
foglalkozások kis létszámú osztályok-
ban, egyénre szabottan folynak. 
Iskolánkban egy fő állású pedagógus 
és egy segítő tanár dolgozik, munká-
jukat egy pszichopedagógus támo-
gatja. 

 2015-ben 12 fő tanult nálunk. 

 4 fő fejezte be a tanulmányit, ebből 
3 fő szakiskolába került. 
 



Horinzontális programok 

Megvalósult tevékenységeink: 

 Gyógypedagógiai foglalkozás 68 alkalommal volt. 

 Logopédiai foglalkozásokat heti rendszerességgel 
tartottunk (34 alkalom). 

 2015-ben összesen 10426 uzsonnát osztottunk ki. 

 A házban 31 alkalommal volt közös ünnepségünk : 
(évnyitó, farsang, gyermeknap, gyermekjogok napja, közös 
imák, zsonglőrködés, csoportbemutatkozás, mikulás, kará-
csony stb.). 

 Az „Ébresztő programunk”keretében, reggelente 
20 gyermeket vittünk iskolába, óvodába. 

 „Higiénia programunk” segítségével naponta 10-
12 fő vette igénybe a fürdési lehetőséget. Emellett 15 
családnak volt lehetősége mosásra. 

 Heti egyszer jártak a gyerekek fociedzésre, hivatalos 
edző segítségével készültek bajnokságra a Ceferino Roma Csa-
pattal együttműködve. 

 2015 nyarán háromhetes nyári napközis tábort szer-
veztünk, amelyen minden gyermek részt vett (85 fő). 

 Napközis táborunkban a gyerekek az elmúlt évek-
hez hasonlóan három napot önkéntes segítőként töl-
töttek el (Kálvária takarítás, iskolaudvar rendbetétele 
stb.). Új programként jelent meg, hogy idősotthonban 
voltunk, kézműveskedni és kis műsorral kedveskedtünk.  

 Heti rendszerességgel tartottunk hittanórát az óvodás, 
valamint a kis és középső csoportunkban és a külső osztály-
ban is. 

 Szép szokás alakult ki, hogy csoportjaink 
együtt készültek a karácsonyra és a húsvéti 

ünnepekre.  

 Kéthetente Dr. Székely János Püs-
pök vezetésével imaóra volt az utcában 
lakó családoknak 



„A Mi Házunk” Marista Közösségi Ház működését pályázati forrásokból, valamint 

adományokból biztosítjuk.  

A következő szervezeteknek köszönjük az anyagi és természetbeni támogatást: 

Caritas Austria, Erste Stiftung, Renovabis, Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend, DSB 

(Diplomatic Spouses of Budapest), S IMMO AG, S IMMO APM Hungary Kft., Pfarrei 

St. Jakob Cham Katolikus Egyházközség (Svájc), Magyar Élelmiszerbank Egyesület, 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Esztergom Város Önkormányzata. Köszönetet 

mondunk mindazon magánszemélyeknek, akik adományukkal, valamint személyi 

jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával 2015-ben tevékenységünket támogatta.  

Bevételeink és kiadásaink közötti különbség a pályázatok elszámolásának struktúrá-

jából adódik. Egyes pályázatok finanszírozása utólag történik (esetenként nem az 

adott pénzügyi évben), másokat előre 

finanszíroznak.  

KÖLTSÉGEK 

Működés 2 562 998 

Program 5 128 655 

Egyéb 116 620 

Bérek 23 972 004 

Közfoglalkoztatottak bére 4 330 033 

 36 110 310 
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BEVÉTELEK  

Adományok (magán személyek, 
Marista Francia Iskolák) 570 176 

Mária Iskolatestvérek 13 059 713 

DSB 1 910 000 

S-IMMO 1 806 059 

Egyéb (Önkormányzat, SZJA 1%) 255 518 

Renovabis 5 374 620 

Osztrák Caritas 12 692 447 

Munkaügyi központ 4 578 497 

Cham katolikus Egyházközösség 1 990 287 

 42 237 317 



2015-ben is fogadtunk önkénteseket, akik a csoport 
foglalkozások lebonyolításában illetve az uzsonna 
készítésben segítettek. 
Közösségi Házunk hivatalos szakmai terep-
helyként is működik. Elsősorban 
szociálpedagógia szakos hallgatókat foga-
dunk gyakorlati idejük letöltésére. Lehető-
séget biztosítunk középiskolás diákoknak 
is, hogy nálunk végezhessék közösségi 
közérdekű tevékenységüket.  

 2015-ben 9 önkéntes segítette az évkö-
zi programok lebonyolítását. 

 A nyári táborban 11 spanyol önkéntes dol-
gozott nálunk. 

 Egy fő volt fél éves szakmai gyakorlaton. 

Kapcsolattartás 
Címünk: 2500 Esztergom, Lázár Vilmos u. 84. 

Telefon: 06-33/403-393 

Mobil: 06-30-253-8835 

Email: hatartalansziv@vnet.hu 

Web: www.amihazunk.hu 

Facebook: www.facebook/

hatartalanszivalapitvany 

Adószám: 18611753-1-11 

Bankszámlaszámunk: 12025000-00395504-00100005 

 
Örömmel fogadjuk adó 1%-ának felajánlását. 
 
Nyitva tartás: Hétköznapokon 9:00—19:00 


