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9/1. Gyermeknapok, gyermektábor 
 
Háromszor szerveztünk gyermekek részére fél napos programot, melyeken vidám éneklést, 
bábel adást, kézm ves foglalkozást, tombolasorsolást – ajándékosztást és ingyenes étkezési 
lehet séget biztosítottunk. Ezeken az alkalmakon átlagosan 30 gyermek vett részt, szüleikkel, 
nagyszüleikkel.  
 
Július 11-13-ig szerveztük a „Kincses gyermektábort” melyen 28 részben hátrányos 
helyzet  gyermek vett részt, akiknél az Alapítvány több esetben átvállalta a részvételi díjat. A 
megvalósításra Pécsett, 12 önkéntes bevonásával került sor. Naponta 9- 19 óráig 
foglalkoztattuk a gyermekeket vidám játékokkal, tanulságos történetekkel, kreatív 
foglalkozásokon hasznos alkotások készítésével, sok nevetéssel és énekléssel.  
 
9/2. Méhecske bábcsoport egész évi tevékenysége 
 
Nagyon mozgalmas évet zárt bábcsoportunk, 17 önkéntessel m ködött az év minden 
id szakában. 2011 év elején kezdtük ezt a tevékenységet, melyre egyre nagyobb igény 
mutatkozik. A gyermekek nyelvén megfogalmazott, erkölcsi értékeket hordozó tanulságos 
történetek érdekesek, színesek és figyelemfelkelt ek, a pedagógusok egész évben hívtak és 
vártak bennünket. Els sorban Pécsett, Dél-Dunántúlon és az ország más, távoli településein 
tartottunk el adásokat. A fent említett id szakban 49 el adásunk volt 31 helyszínen: 
iskolákban, óvodákban, id sek otthonaiban, városi és gyülekezeti rendezvényeken. 18 
településen – Pécsett, Bogádon, Romonyán, Kökényben, Kiskunfélegyházán, 
Mecseknádasdon, Bonyhádon, Gadányban, Nemeskisfaludon, Súron, Somogyfajszon, 
Szabáson, Kaposváron, Pellérden, Görcsönyben, Keresztespusztán, Jászladányban és Kecelen 
– összesen mintegy 3200 f t (2500 gyermeket, 200 pedagógust, 500 id s ellátottat) értünk el 
ingyenes el adásaink során. Ebben a munkában szorosan együttm ködtünk a Palánta 
Sorsfordító Alapítvány Országjáró Bábmissziójával. 
 
9/3. Ifjúsági táborok és Ifi – Klub alkalmaink 
 
Július 2-7-ig a Bakony szívében elhelyezked  Súr község impozáns kastélyában szerveztük 
meg a „Látható és láthatatlan” témát feldolgozó regionális Útjelz  Ifjúsági Tábort, 5 f  
önkéntes segít vel. A 30 fiatal táborozó részére Alapítványunk szállást, reggelit, ebédet, 
uzsonnát, és vacsorát biztosított. A programok keretében interaktív el adások, csoportos 
foglalkozások, filmvetítések, közösségi és személyiségfejleszt  játékok valósultak meg. Egy 
egész napos autóbuszos kirándulás keretében pedig a Bakony f bb történelmi, földrajzi, 
néprajzi nevezetességeit ismerhették meg a résztvev k. (Pályázaton nyert összeg: 328 978 Ft, 
ami 2013-ban került kifizetésre.) 
 



Augusztus 27-29-ig szerveztük a Tini–napokat, melyen 29 f , 12-18 éves korú fiatal vett 
részt. A megvalósításra Pécsett, 10 önkéntes bevonásával került sor. Naponta 9-19 óráig 
foglalkoztattuk a tinédzsereket interaktív el adás, filmvetítés, közösségi játékok, városnézés, 
planetáriumi el adás és mecseki kirándulás keretében. 
 
Havi rendszerességgel szerveztünk 14-22 éves fiatalok számára fél napos rendezvényeket, Ifi-
klubot, melyeken változatos programok szerepeltek: filmklub, el adás, irányított beszélgetés, 
játékok, kirándulás, kreatív foglalkozás, éneklés. Az alkalmakon átlagosan 15 fiatal vett részt. 
 
9/4. Zenetanfolyam 
 
Június 24 – július 01. között naponta 9-19 óráig Alapítványunk székhelyén 25 f  részére 7 
féle hangszeren (zongora, heged , fuvola, furulya, klarinét, mandolin, gitár) folyt hangszeres, 
kórus és szolfézs oktatás. Négy m vészi diplomás zenetanárral és két önkéntes oktatóval 
valósult meg a rendezvény.  
 
9/5. Oktatás 
 
Alapítványunk munkáját az elmúlt évben 38 f  önkéntes végezte. Számukra az alábbi 
képzéseket és továbbképzéseket biztosítottuk: 
Április 28-án és október 10-én Jöv  reménységei rendezvény keretében 1-1 napos alkalmat 
tartottunk szakmai el adó bevonásával szül knek és leend  szül knek gyermekneveléssel 
kapcsolatos témákban. Az interaktív el adások filmvetítéssel és fórumbeszélgetéssel 
végz dtek. 
7 f  önkéntes részére két hónapon át heti rendszerességgel felkészítést tartottunk az 
alapítványi és pályázat-író munkával kapcsolatban. 
 
Megújult civil támogatási rendszer tárgykörében szervezett konferencián két önkéntesünk 
vett részt.  
 
A kuratórium egyik tagja elkezdett egy másfél éves pénzügy-számviteli képzést. 
 
9/6. Szociális terület 
 
Az Alapítvány székhelyén és más bérelt helyiségben háromszor öt napon 13-18 óráig tartó 
jótékonysági ruhavásárt tartottunk, melynek keretében az általunk gy jtött 
ruhaadományokat jótékonysági ruhabörzéken értékesítettük. Az ebb l befolyt összeggel 
hátrányos helyzet  egyéneket és családokat támogattunk. 
Rászoruló nagycsaládosoknak és mélyszegénységben él  fels mocsoládi és gilvánfai 
lakosoknak 40 zsák ruhát adományoztunk. 
Tartós-élelmiszeradományt és szociális segélyt juttattunk rászoruló id s emberek részére. 
 
 
 
 
 


