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BEVEZETŐ
Válságos időkben nem könnyű vállalni egy olyan tervet, mint a “Mi Házunk”, ahol több, mint 100 családdal foglalkozunk és több, mint 70 gyermeket és fiatalt
vonunk be különböző tevékenységekbe. Igazán nem
könnyű egy olyan intézményt fenntartani, amely reggel nyolctól este nyolcig nyitva tart, és amely egészségügyi, szociális segítséget, illetve oktatási-nevelési munkát nyújt, amikor a működése csak önkéntes adományoktól függ.
A Magyarországon működő Nyitott Házak, mint a miénk is, olyan megvalósulás,
amit szerzetesrendeknek köszönhetünk, mint éppen nálunk a Marista Testvérek,
vagy olyan plébániának, amely a legelhagyatottabbak szolgálatát tekintik első és
legfontosabb rangú feladatuknak. Munkánkat nem karitatív tevékenységnek tartjuk, hanem igazságszolgáltatási ügynek: a társadalmi létrán lemaradtak számára
egyenlő esélyeket teremteni, hogy jobban boldoguljanak a mai világban.
A” Nyitott Házak” hálózatban munkálkodunk. Nem vagyunk egyedülálló szigetek,
egyedül élő lények. Másokkal együtt tovább képezzük magunkat, támogatjuk egymást, cseréljük tapasztalatainkat, és megosztozunk a projektekben.
Nagyban köszönhetjük ezt anyagi támogatóinknak: Osztrák Karitász, francia marista iskola, római FMSI, Cham Katolikus Egyházközösség (Svájc), Diplomatic Spouses
of Budapest, Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend, S-IMMO, Renovabis E.V., felajánlott SZJA 1%-a, esztergomi Munkaügyi Központ és a Boldog Ceferino Intézet.
Ahogy már említettem, válságos időkben, nem könnyű létezni, de hála Nektek,
nevelői munkánkat továbbra is végezhetjük, és közelebb lehetünk a rászoruló gyerekeinkhez, illetve fiataljainkhoz.
Őszinte szívvel, nagyon köszönjük a “Határtalan Szív Alapítvány” kuratóriumi tagjai nevében!
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Jaume Bofarull, elnök

TEVÉKENYSÉGEINK
Szociális program
Szociális munkánk során a
hátrányos helyzetű családoknak nyújtunk segítséget, akik
Esztergom, a Töltés utcában,
valamint
Esztergomkertvárosban 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.

•
•

2016-ban 120 családdal álltunk rendszeres kapcsolatban.
58 alkalommal osztottunk adományt, ebből 50 alkalommal élelmiszert, 8 alkalommal ruhákat és bútorokat.

•

4 alkalommal volt egészségnapunk,
melyeken 97 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 szenvedélybetegségek ártalmairól. Ha problémát tapasztalunk, szakorvoshoz irányítjuk az embereket.
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TEVÉKENYSÉGEINK
Baba-mama klub
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi
életkorban kapjanak segítséget a hátrányok leküzdéséhez, ezért már fél éves
kortól foglalkozunk a csecsemőkkel és szüleikkel egyaránt. 2016-ban is minden hétköznap tartottunk foglalkozást, elősegítve ezzel a gyerekek szocializálódását, az óvodába
való könnyebb beilleszkedést, az önállósodást és a helyes beszéd kialakulását.

•
•
•

2016-ban 10 gyermek iratkozott be a baba csoportba.
A gyerekeknek minden nap biztosítunk étkezést az itt-tartózkodás alatt.
2016 szeptemberében 5 gyerek sikeresen beilleszkedett az óvodába.

Női program
Sikeresen folytatódott Női programunk, melynek keretén belül a baba csoportba
járó gyerekek anyukáinak, illetve a fiatal nőknek tartunk ismeretterjesztő foglalkozásokat az őket érintő fontos témákban (életvezetési tanácsadás, fogamzásgátlás, terhes gondozás, csecsemő- és gyermekgondozás, életmód tanácsadás,
egészséges ételek készítése, betegségek megelőzése), valamint kézműves foglakozásokat.

• 2016-ban átlagosan 8 fiatal nő vett részt a
programokon.

• 2016-os évben, összesen 36 alkalommal tartottunk női klub
foglalkozást.

• Rákszűrésre 6 anyukával
jutottunk el.
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TEVÉKENYSÉGEINK
Óvodás csoport
Az óvodáscsoportba összesen 22 gyermek iratkozott be
a 2016-os évben. Évközben

költözés és egyéb okok miatt
többen kimaradtak a csoportból. A
nyári napközit is kevesebben tudták igénybe venni, főként a szülők munkabeosztása miatt. Az
éves csoportátlag 13 fő volt.

• Az év folyamán 12 alkalommal voltunk sétálni a városban (Duna parton,
Duna múzeum, Bazilika, Vármúzeum).

• A nyári táborban 5-ször voltunk kirándulni
(Budapest: Állatkert, Tarzan Park, vonattal Nyugati pályaudvar, Solymár: játszóház, Visegrád: Történelmi játszótér).

• 2016-ban 4 alkalommal voltunk önkénteskedni (Máltai Szeretet Szolgálatban, Ferences Idősotthonban, Szent Vince Idősotthonban).

• 40,5 óra logopédia foglalkozást
tartott a szakember az ovis csoportnak.
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TEVÉKENYSÉGEINK
Kiscsoport
A kiscsoportot 7 és 10 év
közötti, többnyire hátrányos helyzetű, alsó tagoza-

tos gyerekek alkotják. A csoportfoglalkozás keretein belül 1 óra
tanuló időt tartottunk, ahol elkészítettük a házi feladatokat és pótoltuk a
hiányosságokat. A további időben pedig a szabadidő hasznos eltöltésére
szerveztünk foglalkozásokat. A kiscsoportba beiratkozottak száma 2016-ban
22 fő volt, az átlagos látogatottság pedig 18 fő.

• Kirándulások száma: 6 alkalom (játszóház, Állatkert, élményfürdő,
Tarzan park, Eleven park, Mátyás király játszótér)

• 3-szor voltunk önkénteskedni (Szent
Vince idősek otthonában,
Kálvária dombot takarítottuk)

• 95 órában foglalkozott a logopédus és pszichopedagógus a gyerekekkel.

• A beiratkozottak
száma 22, a látogatottság
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száma 18 fő.

TEVÉKENYSÉGEINK
Középső csoport
A középső csoportba járó, felső tagozatos gyerekek a tanulószobai foglalkozások után számos szabadidős, és hitéleti tevékenységben vettek részt a házban. Folytatódott a filmklubbunk, tavasztól pedig a kertprogramunk. A belső programjainkat (prevenciós előadások, közösségépítő játékok…) próbáltuk minél több külső tevékenységgel
színesíteni. Sokat kirándultunk. Voltunk színházban, cirkuszban, lézer harcolni, bobozni, tekézni, korcsolyázni és fürdőzni több alkalommal.
Lehetőségünk volt a házba járó gyerekeknek élelmiszer és ruhaadományokat biztosítani, új játékokat vásárolni. Nagy hangsúlyt fektettünk a gyerekek
egészséges étkezésének biztosítására.

• Szaktanárok segítették a gyerekek tanulmányi munkáját (matematika
tanár, gyógypedagógus).

• A bejáró gyerekek létszáma
átlagosan 14 fő.

• 2-szer voltunk a cigány misén a Boldog
Ceferino Intézet kápolnájában.

• 3 alkalommal az
„Otthon Segítünk
Alapítvány” tartott
foglalkozást
(családi életre nevelés)
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TEVÉKENYSÉGEINK
Külső osztály
Külső osztályunkban olyan gyerekek és fiatal
felnőttek tanulnak, akik hagyományos keretek között normál iskolában nem képesek az
alapképzést megszerezni. Itt esélyt kapnak,
hogy a tanulást gátló tényezők – szociális
háttér, magatartás, figyelemzavar – kiiktatásával be tudják fejezni a 8 általánost.
A foglalkozások kis létszámú osztályban személyre szabott tanórák keretében folynak, segítve a tanulást a tananyag elsajátításában.

Iskolánkban egy pedagógus dolgozik, munkáját egy pszichopedagógus támogatja.

• 2016-ban 6 fő tanult nálunk: 4 fő 7. osztályos, és 2 fő 8. osztályos tanuló.
• Egy fő fejezte be a 8. osztályt, ő szakiskolában tanult tovább.

16/8

TEVÉKENYSÉGEINK
Horizontális programok (1)
Megvalósult tevékenységeink:

•

Az „Ébresztő programunkkal”
reggelente 24 gyermeket viszünk
iskolába, óvodába.

•

„Higiénia programunk” segítségével naponta 10-12 fő veszi igénybe a
fürdési lehetőséget.

•

2016-ban 7843 adag uzsonnát osztottunk ki.

•

Naponta 5-6 családnak volt lehetősége
mosásra.

•

2016 nyarán háromhetes
nyári napközis tábor volt a
házban, amelyen minden beiratott gyermek részt vett 70
fő

•

Ebben a napközis táborban is
volt önkéntes foglalkozás a gyermekeinknek. Három napon keresztül a mi
gyerekeink voltak önkéntes segítők a városban /Segítettünk a Kálvária takarításában, Idősek Otthonában voltunk kézművesedni, apró versekkel, énekekkel szórakoztattuk az ott lakókat. A „Mi Házunkban” önkéntes asszonyoknak a gyerekek apró ajándékot
készítettek, ezzel köszönve meg az egész évi munkájukat.
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TEVÉKENYSÉGEINK
Horizontális programok (2)
•

Heti rendszerességgel tartottunk hittanórát az óvodás, a
kis és középső csoportban.

•

Tovább vittük szép hagyományunkat, hogy az adventi időszakban közös gyertyagyújtással és
imádsággal várjuk a kis Jézuska megszületését, a Karácsonyt.

•

Nagyböjtben minden héten közös foglalkozást
tartunk a csoportoknak, ezzel is készülve a húsvétra.

•

Mária tiszteletére májusban, illetve októberben ima alkalmakat szerveztünk.

•

Kéthetente Dr. Székely János Püspök vezetésével imaóra volt az
utcában lakó családoknak.

•

A Ház összes tanulója
részt vesz a foglalkozásokon a családokkal együtt az
ünnepeken (Gyermek jogai
nap, Mikulás, Karácsony,
Farsang, Anyák napja,
Nagyböjt, Advent, Mária
imák, stb.)
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ÖNKÉNTESEK ÉS
GYAKORLATOZÓK
2016-ban is fogadtunk önkénteseket, akik a csoport foglalkozások lebonyolításában, illetve az uzsonna készítésben segítettek.
Közösségi Házunk hivatalos szakmai terephelyként is működik. Elsősorban
szociálpedagógia szakos hallgatókat fogadunk gyakorlati idejük letöltésére.
Lehetőséget biztosítunk középiskolás diákoknak is, hogy nálunk végezhessék
közösségi közérdekű tevékenységüket.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden önkéntesnek a munkáját, akik A Mi
Házunkban segítettek a munkánkban.

• 2016-ben heti rendszerességgel 10 önkéntes segített a programok lebonyolításában.

• Nyári táborunkban 9 spanyol önkéntes dolgozott velünk.

• 1 fő vett részt féléves szakmai gyakorlaton.
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PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS
Pénzügyi tájékoztatás
„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, BASF, franciaországi Marista Iskolák. Köszönetet
mondunk mindazon magánszemélyeknek, akik adományukkal, valamint személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával 2016-ban tevékenységünket
támogatta.
Bevételeink és kiadásaink közötti különbség a
pályázatok elszámolásának struktúrájából adódik.
Egyes pályázatok finanszírozása utólag történik
(esetenként nem az adott pénzügyi évben), másokat előre finanszíroznak.
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Bevételek összesen

32 495 594 Ft

Kiadások összesen

32 666 597 Ft

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS
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PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS
KÖLTSÉGEK (magyar forint)
Bér

19 808 601

Közfoglalkoztatottak bére

7 287 877

Program

3 390 770

Működés

1 686 000

Egyéb

Program
10%

Működés
5%

Közfoglalkoztatottak
bére
9%

Egyéb
2%

493 709

32 666 957

Bér
74%

Költségvetésünk nagy részét a bérkifizetések adják, ezen úgy próbálunk csökkenteni, hogy a technikai személyzetet a közfoglalkoztatás keretein belül alkalmazzuk.
A rezsi kiadásokat próbáljuk visszaszorítani úgy, hogy korszerű kazánokat szereltünk fel, és a világítást is modernizáltuk.
A gyerekek program kiadásit nem szeretnénk csökkenteni. Nagyon örülünk,
hogy támogatóink nagylelkűségének köszönhetően év közben is, de főleg a 3
hetes nyári tábor alatt igen változatos, színes, élményekben gazdag programokat tudunk megvalósítani.
Egyéb kiadásainkból finanszírozzuk az évközben felmerülő kisebb nagyobb karbantartási munkálatokat.
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HÁLÓZATI MŰKÖDÉS
A Mi Házunk Marista közösségi
Ház a jobb és hatékonyabb
munka érdekében hálózatban
dolgozik. Elsősorban Magyarországon működő Marista
intézményekkel a Karcagi
Szent Pál Marista Általános Iskolával, és az ugyan csak Karcagon működő TIP-pel van szoros kapcsolatunk. Kéthavonta találkozunk, amikor kicseréljük tapasztalatainkat, megosztjuk gondolatainkat, nagyobb döntéseket megvitatva segítjük a hatékonyabb munkát.
A Marista intézmények nemzetközi munkájáról kapunk tájékoztatást, amikor évente
a L Hermitage tartomány Marista Intézményeinek vezetői találkozunk, és cseréljük
ki tapasztalataikat, illetve osztjuk meg egymással az új módszereket a hatékonyabb
munka érdekében.

Magyarországon belül is fontos a hálózati kapcsolat. Alapító tagjai vagyunk az Egyház Szociálpedagógiai Hálózatnak, melynek mára már tíz tagja van az ország különböző részén. A hálózat tagjai valamennyien a hátrányos helyzetű mélyszegénységben élő gyermekek és családjaik előbbre jutásáért, felzárkóztatásáért dolgoznak. A
hálózat tagjai a katolikus egyház keretein belül működnek. (Premontei Nővérek
Zsámbék, Alsószentmárton Tanoda, Gilvánfa Tanoda, Kaposfő Tanoda, Ferences
Kisnővérek Arló, Jó pásztor Nővérek Gyöngyösoroszi, Marista Rend Karcag Tanoda,
Jezsuita Rend Miskolc, Piarista Rend Sátoraljaújhely, Marista Rend Mi Házunk Esztergom). Két havi rendszerességgel találkozunk, ezeken a találkozókon közösen keresünk pályázati lehetőségeket, új szponzorokat, megbeszéljük tapasztalatainkat a gyerekekről, a lehetőségeikről és
közösen próbálunk
előbbre lépni.
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KAPCSOLATTARTÁS

Címünk: 2500 Esztergom, Lázár Vilmos utca 84.
Telefon: 06-33/403-393
Mobil: 06-30/253-8835
Email: amihazunk.esztergom@gmail.com
www.amihazunk.hu
www.facebook/hatartalanszivalapitvany
Adószám: 18611753-1-11
Bankszámlaszámunk:
12025000-00395504-00100005
Örömmel fogadjuk adó 1%-ának felajánlását.
Nyitva tartás: Hétköznapokon 9.00-19.00

HATÁRTALAN SZÍV ALAPÍTVÁNY
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