HATÁRTALAN SZÍV ALAPÍTVÁNY
2019 éves beszámoló

Az Határtalan Szív Alapítvány Alapító okiratában az alábbi célok és eszmék fogalmazódtak meg:
„Veszélyeztetett és roma fiatalok oktatása-nevelése iskolai felzárkóztatása, az általános iskola sikeres befejezése érdekében"
„A hátrányos helyzetű illetve roma fiatalok körében a tanulás, továbbtanulás, a munkavállalás fontosságának tudatosítása.
„A fiatalok számára célirányos, programokkal egybekötött
foglalkozások indítása"
„Szociális tevékenységekkel: családsegítés, gyermek és
ifjúságvédelem, gyermekjóléti alapellátás, a gyermekek napközbeni ellátása”
A fenti célok és eszmék sikeressége érdekében 2019-ben
elindítottuk a "TANODA" programot. A program a Belügyminisztérium (Magyar állam) támogatásával működik. A
támogatás megszerzése reményt és előrelépést jelentett nekünk.
Ezért tisztelettel szeretnék köszönetet mondani: Belügyminisztérium (Magyar állam)nak és a munkánk további támogatóinak: Franciaország Marista Iskoláknak, A Svájci
Cham Katolikus Egyházközösségnek, A Diplomatic Spouses of Budapest-nek, Mária
Iskolatestvéreknek (Hermitage tartomány), Renovabisnak, Ceferino Intézetnek, Tesco
-nak, Illetve a magánszemélyeknek, akiktől adományt kaptunk.
A Mi Házunkban a korábbi megszokott rendszer szerint folytatjuk a munkánkat. A
programjaink: ébresztő program, baba-mama klub, óvodai foglalkozás kis és középsőcsoportos foglalkozás Tanodai program keretében nyári időszakban napközis tábor, kirándulások és illetve egyéb szabadidős külső programok. „Nyitott szem, nyitott
szív” gyermekvédelmi – bántalmazás prevenciós program. Mindezek a higiéniai, lelkipásztori és a családi gondozási lehetőségekkel kiegészülve.
Támogatóink és intézményünk nevelőinek köszönhetően fenntarthatjuk nevelési
projektünket, és támogathatjuk a rászoruló gyermekeket és családjaikat.
Teljes szívből köszönöm szépen!

Bofarull Jaume, elnők

Bemutatkozás
A MI HÁZUNK- ban összeszokott, családias légkörben dolgozunk. Elhívatottak vagyunk, a Marista
Rend szellemi örökségét követjük.
Pedagógia hitvallásunk:
„Ha jól akarod nevelni a gyermeket, szeretni kell
őket” Marcellin Champagnat
Munkatársaink:

• Mészárosné Nagy Angéla—Igazgató (Mesterpedagógus-szakértő, gyógypedagógus)

• Lévay Edit—Igazgató helyettes (Védőnő)
• Balogh Józsefné—Óvodás csoport mentor
• Bofarull Jaume testvér—Hitoktató
• Catalá Péter testvér—Pedagógus
• Horváth Melinda—Kiscsoport mentor
• Keszeli Ágnes—Középső csoport mentor
• Kovács Sándor—Sofőr és karbantartó
• Lakatosné Nyári Brigitta—Baba-mama csoport mentor
• Mártonné Kovács Brigitta—Baba-mama csoport vezető
(Szociálpedagógus)

• Neiser Klára—óvodás csoport vezető (Óvoda pedagógus)
• Rajczy Péter—Külső osztály tanár (Pedagógus)
• Sándor Nikolett— (Pedagógus-szociálpedagógus)

Baba-Mama klub
Csoportunk fontos feladata, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket minél korábbi életkorban karolja fel, és kezdje el a felzárkóztatásukat, hogy a hátrányaikat minél előbb le
tudják küzdeni. Csoportunk fél éves kortól három
éves korig fogadja a babákat, és az anyukákat. A hét
minden napján van foglalkozás, mind a gyerekek,
mind az anyukák számára. Foglalkozásainkkal elősegítjük a szocializációjukat, az óvodába való könnyebb
beilleszkedésüket.

Megtanítjuk

őket az önálló öltözködésre, étkezésre,
szobatisztaságra, a helyes, magyar beszédre.
• Naponta reggelit, és ebédet biztosítottunk a gyere-

keknek.
• A 2019-es évben 10 beíratott gyermek volt.
• Az év folyamán több alkalommal voltunk kirándul-

ni / Eleven park, Élményfürdő, Cirkusz, Balaja játszóház, Városi séta fagylaltozással/.

Női program
2019-ben folytattuk a női programunkat, ahol a baba csoportba járó anyukákkal foglalkozunk, illetve a fiatal nőknek
tartunk ismeretterjesztő foglalkozásokat az őket érintő fontos témákban/ életvezetési tanácsadás,
egészséges ételek készítésze, életmód tanácsadás,
szűrővizsgálatok fontossága, terhesgondozás, fogamzásgátlás, egészséges ételek készítése, betegségek megelőzése/, évszakhoz, és ünnepekhez

kapcsolódó kézműves foglalkozásokat is tartunk.
A Külső osztályban lehetőséget biztosítunk a fiatal
anyukáknak , hogy általános iskolai tanulmányaikat befejezhessék.
• 2019-ben 9 fiatal nő vett részt a progra-

mokon.
• Egy fiatal anyuka fejezte be a nyolc álta-

lánost iskola tanulmányait, és egy anyuka
fejezte be az 5. osztályt.
• Összesen 30 női programot tartottunk.
• 6 anyuka vett részt rákszűrésen.

Külső osztály
A Mi Házunk Külső osztályába 16. életévüket betöltött, fiatal anyukák és a normál iskolarendszerből kiesett fiatalok járnak, akik még nem végezték el az általános
iskola 8 osztályát. Esélyt adunk arra, hogy a szociális hátrányok, kompenzálásával, egyénre szabott
tanrendben, támogató közegben tanulhassanak.
Célunk, hogy hozzásegítsük őket az általános isko-

lai tanulmányaik befejezéséhez ezzel segítve őket
az előnyösebb munkaerő piaci érvényesülésben. Iskolánkban egy pedagógus dolgozik, munkáját önkéntes szakos pedagógusok segítik.
• 2019-ben egy tanuló végezte el a 8. osztályt, két tanuló 5. osztályból

tette le az évzáró vizsgát.
• 2019./20. tanévben beiratkozottak:
• 1 fő 8. osztály
• 2 fő 6. osztály

Óvodás csoport
Az óvodás csoportot 20 fős létszámmal indítottuk,
de sajnos a költözések miatt néhány gyerek lemorzsolódott. A nyári napközit is kevesebben tudták sajnos igénybe venni. Itt főként a szülők munkaidő beosztása jelentett problémát.
Az éves csoportátlag 15 fő volt.
Az elmúlt évben 12 alkalommal voltunk sétálni a város szebbnél, szebb látványosságainál: Duna part, Duna múzeum, Bazilika, Vármúzeum.
A megmozgató kirándulások persze nemcsak a látványosságokról, de a szórakozásról is szóltak. Az időbe mindig belefért egy kis fagylaltozás
vagy más édes kitérő.

A nyári táborban 6-szor voltunk a kicsikkel, az ő szemükkel nézve „nagy” kiránduláson Budapesten:
Állatkert, Eleven park, Tarzan park
A változatos és sokszínű programok mellett a gyerekeknek nagy élmény volt maga az utazás is. A
vonatozás a Nyugati pályaudvarra és Visegrádra felkeltette az érdeklődésüket. Így látogatták
Történelmi játszóteret is.
Rendszeresen járunk a Ferences Idősek Otthonába, ünnepek alatt mindig aktuális műsorral vagy
meglepetéssel készülünk.
Igyekszünk kiemelten foglalkozni az iskolába készülő ovisokkal, iskolaelőkészítő, fejlesztő, logo-

pédiai foglalkozásokat szervezünk számukra.

meg a

Szociális tevékenység
A szociális munkánk célcsoportja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok. Területileg az Esztergom Töltés utca, illetve Esztergom-kertváros Sátorkői úton lakó családokra fókuszálunk, de gyakorlatilag minden hozzánk forduló krízishelyzetben lévő embernek se-

gítséget nyújtunk.
A támogatás kiterjed a deprivált családi élet minden területére, lakhatási lehetőségek, álláskeresés, orvosi ellátáshoz való juttatás, szűrővizsgálatok
szervezése, lebonyolítása, adománygyűjtés és osztás.
2019-es évben 105 családdal volt szoros kapcsolatunk. Sikernek könyveljük
el, hogy ebben az évben a Töltés utcai cigány telep felszámolásra került, és az
itt lakó családoknak jobb, élhetőbb lakhatási lehetőséget tudtunk kiharcolni.
65 alkalommal osztottunk adományt, ebből 56
alkalommal élelmiszert, 5 alkalommal bútort, 4szer textil adományt (ruhát, ágynemű, törölközőt)

219-ben családi programok keretében 4-szer szerveztünk egészségnapot, ahol szűrővizsgálatokat végeztünk/vérnyomás, vércukor, koleszterinszűrés,/. Meghívott szakemberek életvezetési és egészséges táplálkozással kapcsolatos
tanácsokat adtak. Felvilágosító előadások keretében a dohányzás, az alkohol
káros hatásáról, és más szenvedélybetegségekről is beszéltünk.

Tanoda
Több éves kihagyás után 2019-ben sikeresen pályáztunk tanodai szolgáltatás
megvalósítására. Minden tanuló gyermekünk részt vesz a Tanodai programban, ezzel segítjük őket az iskolai tanulmányaik sikeresebb teljesítésében. Vállalt létszám 25 fő, de az év
folyamán a beiratkozások és lemorzsolódások
függvényében átlagosan 30 fő volt a létszám.
A program keretében felmérjük a gyermekeknél a tudásszintjüket és képességstruktúrájukat, ehhez igazítottan egyénre szabott fejlesztési-motivációs tervet készítünk. A fejlesztési terv
alapján egyéni fejlesztést, felzárkóztatóhiánypótló foglalkozást biztosítunk szakemberek
(pedagógus, gyógypedagógus) vezetésével.
A kiemelt fejlesztés kompetencia területei: Szövegértés, idegen nyelv, matematika, informatika
A tanodában alkalmazott szakemberek(óraadók):
• 2 fő tanító
• 1 fő szociálpedagógus
• 1 fő óvodapedagógus
• 1 fő mérnök- matematika szakos
• 1 fő német szakos tanár

A Tanoda a tanulás támogatáson kívül szabadidős programokat is szervez,
támogatja a szülői részvételt, családi és nyitott napokat.

Tanoda—Kiscsoport
A kiscsoportot 7-10 év közötti, hátrányos helyzetű, alsó tagozatos gyerekek alkotják. A csoportfoglalkozások keretein belül egy óra tanuló időt tartunk, ahol lehetőség van a házi feladatok elkészítésére, a hiányosságok pótlására, felzárkóztatásra.
A tanulásban szaktanárok, és fejlesztők segítenek,

egyéni, személyre szabott feladatokkal készülnek, ezzel nagyban segítik a csoportban dolgozók munkáját,
és a gyerekek iskolai előmenetelét. Hetente egy
alkalommal hittan foglalkozás keretében a gyerekek nyelvén beszélünk Istenről, és éneklünk. A
délutánok további részében a szabadidő hasznos
és tartalmas eltöltésére foglalkozásokat, játékokat
szervezünk.
A kiscsoportba beiratkozottak létszáma 2019-ben 18
fő volt, átlag látogatottság 15 fő.
• Kirándulások száma: 6 alkalom (Eleven park, Állatkert, Csodák Palotája,

Élményfürdő, Cirkusz, Parlament)
• Havonta legalább két alkalommal szervezünk a házban olyan programot,

ahol minden ide járó gyermek részt vesz. Ezzel a csoportok kapcsolatát
erősítjük, illetve együtt játszunk, „dolgozunk”. (Digitális kaland, Okoskodó
délután, Márton nap, Béke napja, Gyerekjogok napja, Logikaland, Tök jó
nap, Játszótér takarítása, Otthon Segítünk Alapítvánnyal, Szociális cirkusz.)
• Minden nap uzsonnát biztosítunk a gyermekek számára.
• A gyermekek családjainak rendszeresen adunk élelmiszer és ruha adományokat.

Tanoda—Középsőcsoport
2019-ben a kiscsoport gyermekeiből „felnőttek” a gyermekek így a középső csoportot ismét beindítottuk. 4.7. osztályos gyermekekkel. Tanodai keretek közt működő csoportban nagy hangsúlyt fektettünk házi
feladatok elkészítésére, tanulástámogatásra, egyéni felzárkóztatásra, fejlesztésre. A délutáni időszakban kiscsoportos formában, szaktanárok, nyelvtanárok, tanítók, gyógypedagógus segítették a gyermekek eredményesebb iskolai munkáját. A napi
rendszeres tanulási tevékenységet követően tematikus szabadidős és kézműves foglakozásokat, játékokat,
sportot szerveztünk a gyermekek számára. Életkorukból adódóan kiemelten fontosnak tartottuk az online bántalmazás, bullying megelőzését szolgáló felvilágosító tevékenységet.

Kirándulásokat szerveztünk 12 alkalommal: Élményfürdőbe, Főváros Nagycirkuszba, Elevenparkba, Tarzan parkba, Állatkertbe, Országházba,
Csodák Palotájába
Heti rendszerességgel tartottunk hittanórákat,
az ima napokat és szentmisén is részt vettünk a
Boldog Ceferino Roma templomban..
Nyáron 3 hetes napközis tábort szerveztünk ahol a
Spanyol Önkéntesek és Péter Testvér segítették a programok megvalósulását. Az erdei tábor programjának keretein
belül az önkéntesek segítségével épült indián sátor, és tábor. A program kiváló alkalom volt arra, hogy a gyerekek csapatban dolgozzanak. A hosszú és
dolgos napi programok után mindenkinek jólesett a tábortűz melege, és az
éhség elűzésére a saját maguk által sütött ropogós szalonna.
Egész évben lehetőségünk volt arra, hogy a házba járó gyerekeknek élelmiszer és ruhaadományokat biztosítsunk, valamint karácsonyra, húsvétra, gyermeknapra és mikulásra ajándékokat tudjunk adni.
A bejáró gyerekek létszáma átlagosan 19 fő.

Együttműködés
2019-ben is több esztergomi szervezettel együttműködve végeztük munkánkat.
Együttműködő partnereinek:
• Boldog Ceferinó Intézet - 2 fő köz-

munkást biztosítanak számunkra.
• Boldog Ceferino Misszió- közös

misék és első áldozásra felkészítés.
• Otthon Segítünk Alapítvány- Prog-

ramok biztosítása (Logi kaland),
Felvilágosító előadások a baba –
mama csoportban
• Máltai Szeretet Szolgálat- Sátorkői

telepen- közös programok, Egész-

ségnap- adományosztás
• Máltai

Szeretet Szolgálat Esztergom-kertvárosi Sátorkői telep rehabilitálási program- együttműködési szerződés- (oktatás és
szabadidős programok)

• Temesvári Pelbárt Idősek Otthona
• Szt. Rita Gyermekotthon
• Családok Átmeneti Otthona

Pénzügyi tájékoztatás
A „MI HÁZUNK” Marista Közösségi Ház működését pályázati forrásokból, valamint adományokból biztosítjuk.
Köszönjük minden támogatónknak, személyeknek és szervezeteknek, akik
anyagi és természetbeni támogatást nyújtottak részünkre.
2019-ben sikeresen pályáztunk TANODA szolgáltatás működésének finanszírozására. A pályázati összegből pedagógusok és mentorok bérét fizettük, nyári napközit és kirándulásokat szerveztünk.
Bevételek összesen: 33 946 248 Ft.
Kiadások összesen: 30 681 435 Ft.

Önkéntesek
2019-ben is fogadtunk önkénteseket, akik a csoportfoglalkozások lebonyolításában, közösségi
programok szervezésében és tanulás támogatásában segédkeztek.
A nyári napközis táborunkban 4 fő spanyol önkéntes segítette a tábor programjainak megvalósítását.
Együttműködési szerződést kötöttünk a Temesvári
Pelbárt Ferences Gimnáziummal, ahonnan 2 fiatalt fogadunk az 50 órás iskolai közösségi szolgálat keretében.
Szoros a kapcsolatunk az Esztergomi Hittudomány Főiskola hallgatóival rendszeresen segítenek a gyermekprogramok lebonyolításában, Mikuláskor csomagot hoztak a gyermekeknek, karácsonykor adományt gyűjtöttek rászoruló
családjainkat, amit személyesen vittünk el az érintettekhez. A baba csoportnak ruhaadományt gyűjtöttek.

Kapcsolattartás
2500 Esztergom, Lázár Vilmos utca 84.
06-33/403-393 Mobil: 06-30/253-8835

Nyitva tartás: Hétköznapokon 9.00-19.00
amihazunk.esztergom@gmail.com
facebook/hatartalanszivalapitvany
www.amihazunk.hu
hatartalanszivalapitvany

Bankszámlaszámunk:
12025000-00395504-00100005
Örömmel fogadjuk adó 1%-ának
felajánlását.
Adószám:
18611753-1-11

