ÖNKÉNTESEK ÉS
GYAKORLATOZÓK
A 2014-ben is sok önkéntes segítette a munkánkat. Az önkéntesek főleg a délutáni uzsonnakészítésben, a csoportfoglalkozások lebonyolításában segítenek.
Különböző egyetemekről, főiskolákról jöttek hozzánk hallgatók megismerni a Ház tevékenységeit, és a szociális munkát
a gyakorlatban megtekinteni.
A közösségi ház hivatalos szakmai telephelyként is működik .





2014-ben heti rendszerességgel 10 önkéntes segített
a programok lebonyolításában
Nyári táborunkban 10 spanyol önkéntes dolgozott
velünk
1 fő vett részt féléves 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
Az adó 1% felajánlását fogadjuk.

HATÁRTALAN SZÍV
ALAPÍTVÁNY

Nyitva tartás: Hétköznapokon 9:00—19:00

„Ha jól akarjuk nevelni a
gyermekeket, szeretni kell
őket”
Szt. Marcellin Champagnat

2014. ÉVES
BESZÁMOLÓ

PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS

BEMUTATKOZÁS
„Mindenekelőtt azzal nevelünk, hogy jelen vagyunk a
gyermekek és a fiatalok számára, odafigyelünk szükségleteikre. Időt szentelünk nekik, nem csupán foglalkozásokon, hanem azon túl is, és megpróbáljuk
egyenként megismerni őket. (A Marista Nevelési
Misszió, 99 száma)

Kedves olvasók, Önök a Határtalan Szív Alapítvány beszámolóját tartják a kezükben!
A 2014-es év beszámolójában az elmúlt év programjairól, a Házban zajló munkáról,
eseményekről tájékozódhatnak. Megismerhetik a Ház gazdasági beszámolóját, valamint olvashatnak arról, hogy kik látogatják a Házat, milyen csoportokat fogadunk és
milyen önkéntes munka folyik nálunk.
Mint a „Határtalan Szív Alapítvány” képviselője, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ebben az évben is támogattak bennünket: az intézményeknek, amelyek anyagi támogatása lehetővé tette, hogy programjaink megvalósuljanak. Valamint
köszönetet mondunk a magánszemélyek adományaiért.
Köszönet a szakembereknek, akik a gyerekeknek, a fiataloknak és 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 a szabadidejüket áldozzák, hogy 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.
Köszönet az S IMMO ausztriai vállat magyar leányvállalatának, akik 2014-ben újjávarázsolták a Mi Házunk játszóterét.
Jaume Bofarull,
Határtalan Szív Alapítvány elnöke

„A Mi Házunk” Marista Közösségi Ház működését pályázati pénzekből és adományokból biztosítjuk.
A következő személyeknek és szervezeteknek köszönjük az anyagi és természetbeni
támogatást: Oszrák Caritas, Renovábis,
Mária Iskolatestvérek Szerzetes Rend,
DSB /Budapesti Nagykövet Feleségek /, SIMMO osztrák anya vállalat és a Magyar
leányvállat, Élelmiszerbank. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, Magánadományozok és mindenkinek, aki az adója 1%-ával
támogatott.
A pályázatok elszámolásának struktúrája miatt /egyes pályázatok adott pénzügyévre
vonatkoznak/ a 2014-es évben felmerült költségek egy részét, a 2013-as évről fel nem
használt bevételeinkből finanszíroztuk idén. Ebből adódott a bevételeink és kiadásaink
közötti különbözet.
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TEVÉKENYSÉGEINK
HORIZONTÁLIS PROGRAMOK
Megvalósul tevékenységeink:

 Az „Ébresztő programunk”keretében, reggelente
24 gyermeket viszünk iskolába, óvodába

 „Higiénia programunk” segítségével naponta 1012 fő veszi igénybe a fürdési lehetőséget.

 Naponta 5-6 családnak van lehetősége mosásra
 „ Szabadidős programok” lehetővé tették a foci
bajnokságot, illetve diákolimpia lebonyolítását.
Ezeken a programokon 40- 50 gyermek vett részt

 2014 nyarán négyhetes nyári napközis tábort szerveztünk, amelyen minden gyermek részt vett / 95
fő /

SZOCIÁLIS PROGRAM
A szociális tevékenység keretén belül a hátrányos helyzetű családok részére nyújtunk segítséget, segítjük a
társadalomba való beilleszkedésüket, munkahely keresésével próbáljuk a munka világába visszavezetni a
felnőtt embereket. Családsegítés főbb területei: álláskeresés, életvezetési és életviteli tanácsadás, szociális
ügyintézés, szűrővizsgálatok szervezése és lebonyolítása, adománygyűjtés és osztás.

 97 családdal tartjuk a kapcsolatot, ezek a családok rendszeresen kérik a segít


 A 2014-es napközis táborunk rendhagyóan alakult.
Egy hétig a mi gyerekeink voltak önkéntes segítők
a városban /Segítettünk a Kálvária takarításában,
az „ÖKÓ” ház kertrendezésében, a „Mi Házunkban” önkéntes segítőknek apró ajándékok készítésével kedveskedtünk, és mutattuk meg a gyerekeknek ,hogy nem csak kapni jó, de adni is/

BABA-MAMA KLUB

 Heti rendszerességgel tartunk hittanórát az óvodás, a kis és középsőcsoportban és a külső osztályban is

 Szép szokás alakult ki, hogy együtt készülünk a
karácsonyra, adventben közös gyertyagyújtással és
imádsággal várjuk, a kis Jézuska megszületést

 Nagyböjtben minden héten közös foglalkozást tartunk a csoportoknak, ezzel készülve az ünnepre

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

ségünket
26 alkalommal osztottunk adományt, ebből 17 alkalommal élelmiszert, 8 alkalommal ruhákat és bútorokat.
3 alkalommal szerveztünk egészségnapot, ahol 85 fő jelent meg / ilyen alkalommal vércukormérést, koleszterinszűrést, vérnyomás ellenőrzés végzünk,
ezen kívül az egészséges táplálkozás fontosságára hívjuk fel a figyelmet, gyakorlati tanácsokat adtunk az egészséges étkezéshez. A felmerülő problémáknál
körzeti orvoshoz irányítjuk az embereket, illetve kontrol vizsgálatra hívjuk viszsza./



Fontosnak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek minél
korábbi életkorban kapjanak segítséget a hátrányok leküzdéséhez,
ezért fél éves kortól foglalkozunk a
csecsemőkkel, és szüleikkel. A
házban keddtől péntekig minden
délelőtt tartunk foglalkozást, elősegítve ezzel gyermekek szocializálódását, az óvodába való könynyebb beilleszkedését, a helyes
beszéd kialakulását.
2014-ben 16 gyermek iratkozott be a Baba csoportba, ebből 3 elköltözött, 2 kimaradt
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TEVÉKENYSÉGEINK
 Minden nap biztosítunk számukra étkezést / reggeli, tízórai, ebéd/
 2 gyermek nyert felvételt az óvodába, a beilleszkedésük sikeres volt
 Az anyukáknak szűrővizsgálatokat szerveztünk: 6 fő


jutott el rákszűrésre, 3 édesanya mammográfiai vizsgálaton vett részt
A foglalkozások keretén belül, külső előadók bevonásával, felvilágosító programot állítottunk össze /
Nőgyógyász szakorvossal beszéltek a fogamzásról, a
szülésről. Védőnő adott tanácsot a fogamzásgátlásban. Gyermekorvossal a leggyakrabban előforduló
betegségekről, és azok kezeléséről beszélgettek,
stb./

NYITOTT HÁZ PROGRAM
A “nyitott ház” olyan program, amely szoció-pedagógiai tevékenységet végez a hátrányos helyzetű gyermek és fiatalok számára. Ez a tevékenység iskolán kívüli időben, a gyermekek szabadidejében történik. Célja, hogy erősítse a gyermekekben és
fiatalokban a meglévő értékeiket, fejlessze
készségeiket, képességeiket, előmozdítva
személyiségük fejlődését, hozzájárulva szocializálódásukhoz, hiányosságaik csökkentéséhez. Mindezt preventív céllal végzi. Tevékenységének elemei: felzárkóztató oktatás,
megfelelő érzelmi nevelés biztosítása, az
integráció elősegítése, az előítéletek csökkentése, és alternatívák biztosítása a hasznos
szabadidő eltöltésére.
A program helye „ A Mi Házunk” Marista
Közösségi Ház. A házban 2014-ben négy
csoportban volt foglalkozás: óvodás csoport,
kiscsoport /alsó tagozatos iskolások/, középsőcsoport /felső tagozatos iskolások és szakiskolások/, nagycsoport /középiskolás illetve
a dolgozó fiatal felnőttek/. A gyerekek fél
éves kortól -22 éves korig vettek részt a foglalkozásokon .

 a csoportokba naponta 95 gyermekkel foglalkoztunk,
 12.000 db uzsonnát biztosítottunk /az étkezések gazdagításában nagy segítséget




jelent az Élelmiszerbanktól kapott adomány /
30 alkalommal voltak a gyerekek házon kívül kirándulni /mozi, állatkert, cirkusz,
eleven park, csodák palotája, stb./
25 közös ünnep volt a házban /évnyitó, Játszótér átadása, anyák napja, mikulás,
stb./
Külső szakemberek 450 órát tartottak /logopédus, pszicho-pedagógus, matematika
tanár, stb. /

KÜLSŐ OSZTÁLY
Külső osztályunkban olyan gyermekeknek
adunk esélyt a nyolc általános iskola befejezésére, akik a normál iskolában erre nem képesek. A foglalkozás kis létszámú osztályban,
személyre szabott tanórák keretében segíti a
tanulókat a tananyag elsajátításában. A tanköteles tanulók mellett foglalkozunk olyan tanulókkal is, akik már nem tankötelezettek,
de a nyolc általánost még nem fejezték be.
Az iskolában egy főállású pedagógus és egy segítő tanár dolgozik, munkájukat Pszihopedagógus, műhelyvezető, és hitoktató segítette.

 2014- ben 11 fő járt az iskolába
 7 fő fejezete be a nyolcadik osztályt, 2 gyermek került szakiskolába.

JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁS
2014-ben „ A Mi Házunkhoz” tartozó játszótér megújult. A felújítást az S- IMMO cég
magyar leányvállalat végezte, melyet ez úton is szeretnénk megköszönni.
A játszótér nem csak a Ház gyermekeinek adott sportolásra alkalmas teret, de a telepen élő minden gyermek, fiatal, és felnőtt örömmel és élvezettel használja ki a lehetőségét annak, hogy itt szabadon és korlátlanul mozoghatnak.

