2018-ben is fogadtunk önkénteseket, akik a csoport foglalkozások lebonyolításában, illetve az
uzsonnakészítésben 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.
2018-ben heti rendszerességgel 6 önkéntes segített a
programok lebonyolításában. Nyári táborunkban 11 spanyol önkéntes dolgozott
velünk két hétig.

Kapcsolattartás
• Címünk: 2500 Esztergom,

Lázár Vilmos utca 84.
• Telefon: 06-33/403-393
• Mobil: 06-30/253-8835
• Email: amihazunk.esztergom@gmail.com
•
•
•
•
•

Web: 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

Önkéntesek, Gyakorlatozók

2018 éves beszámoló

Pénzügyi tájékoztatás

Bemutatkozás

„A Mi Házunk” Marista Közösségi Ház működését pályázati forrá-

sokból, valamint adományokból biztosítjuk.

A kezedben van a Határtalan Szív
Alapítvány éves beszámolója, amelyben
“A Mi Házunk Marista közösségi Ház” által
a 2018-as évben megvalósult tevékenységekről olvashatsz.

Köszönjük minden személynek és szervezetnek, aki anyagi és természetbeni támogatás küldött részünkre.
Bevételeink és kiadásaink közötti különbség a pályázatok elszámolásának struktúrájából adódik. Egyes pályázatok finanszírozása utólag történik (esetenként nem az adott pénzügyi évben), másokat előre finanszíroznak.

Ezek a tevékenységek nem mások, mint az alapítványi célokat megvalósító cselekedetek, ezért a
profilunk nem politikai, nem profi, hanem nevelő szociális:

hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, valamint roma gyermek- és fiatalkorúak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, életminőségük javítása,

• családsegítés és az ehhez kapcsolódó szocio-karitatív módszertani
tevékenység, a tapasztalatok kidolgozása, folyamatos fejlesztése.

Kiadások

• Az Alapítvány elsődleges, közérdekű célja a halmozottan

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium
gazdálkodik.
A Mi Házunk nevelő csapata szervezte a különböző programokat, amelyek megvalósíthatóak lettek a kapott támogatásoknak köszönhetően. A pénz nélkül nem működtethetnénk az intézményt. Ezért szeretném megköszönni azoknak a szervezeteknek, akik támogatnak minket: Francia Marista Iskolák, Cham Katolikus Egyházközösség (Svájc), Diplomatic Spouses of Budapest, Mária Iskolatestvérek (Hermitage tartomány), S-immo Hungary, Renovabis E.V., TESCO, Kindermission, Magyar Főegyházmegye, és mindazoknak, aki adományokkal vagy az 1% -al segítettek minket.
Teljes szívből köszönöm!
A Határtalan Szív Alapítvány nevében,

Bofarull Jaume, elnők

Bevételek

Az alapítványi vagyon felhasználása:

Szociális csoport
Szociális munkánk során a hátrányos helyzetű családoknak nyújtunk segítséget, akik Esztergom városban, Esztergomban a 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.

· 2018-ben 120 családdal álltunk rendszeres kapcsolatban.
· 58 alkalommal osztottunk adományt, ebből 50 alkalommal élelmiszert, 10 alkalommal ruhákat és bútorokat.

· 4 - szer volt egészségnapunk ezen alkalmakon 97 fő vett részt.
Az egészség napok alkalmával 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.
Egy alkalommal az egészségnapot családi napnak
rendeztük meg. Ezen a napon nem csak a szokásos
szűrővizsgálatok voltak, hanem közös programokat
szerveztünk a szülőknek és a gyerekeknek, illetve
a szülőknek a gyermekbántalmazásról. Ez a programunk várakozáson felül jól sikerült, a szülők
bekapcsolódtak az előadásba, sok kérdést
tettek fel, és sokan mondták el saját tapasztalatukat. Ezen a programon összesen 16
család vett részt és örömmel tapasztaltuk,
hogy az apukák is bekapcsolódtak a programba.

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. 2018-ban is mindennap tartottunk foglalkozást, elősegítve
ezzel a gyerekek szocializálódását, az
óvodába való könnyebb beilleszkedést,
az önállósodást és a helyes beszéd kialakulását.
2018-ban 8 gyermeket írattak be a Baba
csoportba.
A gyerekeknek minden nap biztosítunk étkezést az itt tartózkodásuk alatt.
2018. őszén 4 gyermek sikeresen beilleszkedett
az óvodába.

Női Program
2018-ban is sikeresen folytatódott Női programunk,
melynek keretében a Baba csoportba járó gyermekek
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 foglalkozásokat.

Ovis csoport
Csoportunkba 2017. szeptemberében 18 gyermek
iratkozott be. A tanév végére a létszámunk 19-re
emelkedett. Nyári napközibe 18 gyermek iratkozott
be.
Az év folyamán ismerkedtünk környezetünkkel, sétáltunk a közeli utcákban, megfigyelve az évszakok változását. Többször jártunk játszótéren, Bazilikába, Vármúzeumba látogattunk el. Évközben 3-szor voltunk kirándulni a többi csoporttal (Állatkert, Cirkusz, Élményfürdő)
Egész évben járt hozzánk egy önkéntes a „Makarenkó”
lánynevelő intézetből.
Az idősek otthonában 5-ször voltunk látogatóba, énekeltünk, verset mondtunk az időseknek.
A nyári napköziben 5-ször voltunk kirándulni (Budapest: Cirkusz, Elevenpark, Állatkert, vonatozás a Nyugatiba, Visegrád:
történelmi játszótér).

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 az általános iskolai tanulmányaikat.
A foglalkozások kis létszámú osztályban, személyre szabott tanórák
keretében folynak, segítve a tanulást a tananyag elsajátításában.
Iskolánkban egy pedagógus dolgozik.
2018-ban összesen 8 fő iratkozott be a Külső osztályba.
Két fő fejezte be az általános iskola 8. osztályát.

Kiscsoport
Az iskolás csoportot 6 és 14 év közötti többnyire hátrányos helyzetű gyerekek alkotják.
A csoportfoglalkozás keretein belül 1 óra
tanuló időt tartottunk, ahol elkészítettük a
házi feladatokat, és az iskolai hiányosságokat pótoltuk. Logopédiai foglalkozás
volt azoknak a gyerekeknek, akiknek
szüksége volt rá.
A további időben a szabadidő hasznos
eltöltésére szerveztünk foglalkozásokat. A jeles ünnepekre is a foglalkozások alatt készültünk. Ilyen ünnep volt
az anyák napja, mikulás, advent,
karácsony.
A csoportba beiratkozottak száma
2018- ban 25 fő volt. Átlagos látogatottság 19 fő. A kirándulások
száma kb. 8 alkalom volt. Eleven
park, Állatkert, Hetedhét palota, Színház, Élményfürdő.
Az nyári tábor Balatonszemesen volt, nyaraláson az iskolában jó eredményt elérő és
jó magaviseletű gyerekek
vehettek részt rajta.

