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BEVEZETŐ
A 2017-ben volt a Marista Szerzetes Rend megalapításának bicentenáriuma. "A Mi Házunk, a Marista közösség Ház" nevét a
központ építői adták: Mária Iskolatestvérek, a Maristák. Ők mutatják az utat pedagógiánkban és nevelési stílusunkban
2017. január 2-án megnyílt a Marista Bicentenárium éve az Esztergomi Szent Anna (kerektemplom) plébánián. Az ünnepség
megrendezését a „Mi Házunk” pedagógusai vállalták. A ünnepségen a gyerekek adtak egy kis műsort, Marcellin életéről.
A francia Marista iskolák pénzügyi támogatásának köszönhetően a Házba járó gyerekek eljutottak a Balaton mellé négy napra
nyaralni. Ezen kívül nagyon gazdag nyári napközis programot
tudtunk biztosítani minden hozzánk járó gyermeknek. Ez a tábor
háromhétig tartott.
Köszönjük az önkénteseknek, akik segítettek a tábor lebonyolításában.
Köszönjük a Nagykövetasszonyok támogatását, mind a pénzbeli
adományt (amit résben a gyermekek uzsonnáz, tatására fordítunk), mind azt a lehetőséget, hogy az éves karácsonyi vásárukon részt vehetünk.
Köszönet a Szent Anna Karitas önkénteseinek, akik az uzsonna elkészítésében segítenek.
Köszönetet mondunk az S IMMO Hungary-nak a pénzügyi támogatását, és azt a lehetőséget, hogy a Mi Házunk
prospektusainak nyomdai költségeit kifizeti.
A Marista Rend a Mi Házunk fent tartója, Ők teszik lehetővé a Ház minden napi működtetését.
A Magyarországon élő Marista Iskolatestvérek támogatása tette lehetővé a Bicentenárium megünneplését.
Jelentős támogatást kapunk Felajánlásokból, adó egy százalékból. Köszönjük minden támogatónknak az adományt.
A 2017-es évben sok felújítást tudtunk elvégezni, illetve új programokat tudtunk elindítani. Az FMSI- támogatásából
kert programot indítottunk, aminek keretében a középső csoport, és a mama klub anyukáinak próbáljuk megtanítani a kerti munkát.
A Mi Házunk 2002-ben indult az, elmúlt évek alatt sok minden elromlott, elavult, cserére szorult. A KINDER MISSIO
Támogatásából korszerűsíteni tudtuk a világítást, és modernizáltuk a Ház fűtését. Ezeknek a beruházásoknak következtében a rezsi csökkent.
A Katolikus Egyháztól a tető felújításához kaptunk támogatást.
A Határtalan Szív Alapítvány vezetői szeretnének köszönetet mondani a Ház vezetőinek és a Házban dolgozó minden munkatársnak, azért a sok erőfeszítésért, amit nap, mint nap végeznek a Házban és a gyerekek között, azok
fejlődésének érdekében.
A Mi Házunk munkájában minden év új kihívást jelent, azért hogy milyen módon tudjuk a gyerekeket bevonni a
programokba, hogyan tudjuk őket motiválni, új lehetőségeket kínálva az egészséges fejlődésük, beilleszkedésükhöz.
A pedagógusok előre gondolkodnak, hogy a gyerekek többek legyenek, mint a szüleik. Boldogabb, szebb jövőt építhessenek, tudják álmaikat valóra váltani.
A Kuratórium nevében mindent köszönök.
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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. 2017-ben
is minden hétköznap tartottunk

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

SZOCIÁLIS PROGRAM
Szociális munkánk során a hátrányos helyzetű családoknak nyújtunk segítséget, akik Esztergom
városban, Esztergomban a Töltés
utcában, valamint Esztergomkertvárosban laknak.
A szociális segítés az élet minden

foglalkozást, elősegítve ezzel a
gyerekek szocializálódását, az
óvodába való könnyebb beilleszkedést, az önállósodást és a helyes beszéd kialakulását.
· 2017-ben 1o gyermek iratkozott
be a baba csoportba.
· A gyerekeknek minden nap biztosítunk étkezést az itt tartózkodásuk alatt.

· 2017 szeptemberében 3 gyerek
sikeresen beilleszkedett az óvodába.

gondozás, csecsemő- és gyermekgondozás, életmód tanácsadás, egészséges ételek készítése, betegségek megelőzése), valamint kézműves foglakozásokat.
· 2017-ben átlagosan 8 fiatal nő
vett részt a programokon.
· 2017-es évben, összesen 21 alkalommal tartottunk női klubfoglalkozást.

területére kiterjed: lakhatási lehetőség keresése, álláskeresés,
segítség orvosi ellátáshoz jutásban, egészségnapok szervezése,
szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása, adománygyűjtés és osztás.
· 2017-ben 125 családdal álltunk
rendszeres kapcsolatban.
· 58 alkalommal osztottunk adományt, ebből
50 alkalommal élelmiszert, 8 alkalommal ruhákat és bútorokat.
· 4 - szer volt egészségnapunk ezen alkalmakon 97
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fő vett részt, illetve egy alkalommal rendeztünk fesztivált, ahová
nemcsak a roma lakosokat hívtuk
meg, hanem a környék lakóit is.
A rendezvény nagyon jól sikerült,
összesen 71 fő vett részt. Az
egészségnapok 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.

OVODÁS CSOPORT
Az óvodáscsoportba összesen 18
gyermek iratkozott be a 2017-es
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 14 fő volt.
· Az év folyamán 10 alkalommal voltunk sétálni a városban (Duna
parton, Duna múzeum,
Bazilika, Vármúzeum,
Fagylaltozni, Városi játszótereken
szórakoztunk.).

· A nyári táborban 6- szor voltunk
kirándulni (Budapest: Állatkert,
Tarzan Park, vonattal Nyugati
pályaudvar,
Visegrád: Történelmi játszótér,
Természettudományi Múzeum).

KISCSOPORT
A kiscsoportot 7 és 10 év közötti,
többnyire hátrányos helyzetű,
alsó tagozatos 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 2017-ben 21 fő volt,
Az átlagos látogatottság pedig 18
fő.
Kirándulások száma 10 alkalom

(Játszóház, Állatkert, Élményfürdő, Tarzan park, Eleven park, Mátyás király játszótér - Visegrád)
Az idei nyáron ott alvós tábort is
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szerveztünk. A tábor jutalom volt
a jó tanuló és jó magaviseletű
gyermekek számára. Összesen 15
gyermeket táboroztattunk.

KÖZÉPSŐ CSOPORT

A középső csoportba járó, felső
tagozatos gyerekek a tanulószobai foglalkozások után számos
szabadidős, és hitéleti tevékenységben vettek részt a házban.

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 iskolát.

Folytatódott a filmklubunk, 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 gyere-

kek
tanulmányi
munkáját
(matematika tanár, gyógypedagógus).
A bejáró gyerekek létszáma átlagosan 16 fő.
Nyári tábor keretén belül 12
gyermekkel üdültünk Balatonakaliban.

tanulást a tananyag elsajátításában.

pedagógus támogatja.

Iskolánkban egy pedagógus dolgozik, munkáját egy pszicho-

Két gyermek fejezte be az általános iskola 8. osztályát.

A foglalkozások kis létszámú osztályban személyre szabott tanórák keretében folynak, segítve a
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2017-ben 6 fő tanult nálunk.

HORIZONTÁLIS PROGRAMOK
Megvalósult tevékenységeink:
• Az „Ébresztő programunkkal” reggelente 22
gyermeket viszünk iskolába, óvodába.
• „Higiénia programunk” segítségével naponta
10-12 fő veszi igénybe a fürdési lehetőséget.

•

2017-ben 7510 uzsonnát osztottunk ki.

• Naponta 5-6 családnak volt lehetősége mosásra.
• 2017-ben ott alvós tábort is tudtunk szervezni, 27-gyermeket vittünk üdülni Balatonakali
községbe négy napra.
• 2017 nyarán három hetes nyári napközis tábor volt a házban, amelyen minden beíratott 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 éves munkájukat. /
•

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.
• Új hitéleti programunk, hogy minden hónapban minden csoport szentmisén vesz részt.
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ÖNKÉNTES
GYAKORLATOZÓK
2017-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 végezhes-

sék közösségi közérdekű tevékenységüket.
2017-ben heti rendszerességgel
6 önkéntes segített a programok
lebonyolításában.
• Nyári táborunkban 9 spanyol
önkéntes dolgozott velünk két
hétig
• Karcagi Marista Iskolából a
nyári táborunkban 2 fő segített
egy héten át.
• 1 fő vett részt féléves szakmai
gyakorlaton.

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
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