
 

9. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 

BESZÁMOLÓ 

 

9/1. Gyermeknapok, gyermektábor 

 

Két alkalommal szerveztünk gyermekek részére fél napos programot, melyeken vidám 

éneklést, bábelőadást, kézműves foglalkozást, tombolasorsolást – ajándékosztást és ingyenes 

étkezési lehetőséget biztosítottunk. Ezeken az alkalmakon átlagosan 30 gyermek vett részt, 

szüleikkel, nagyszüleikkel.  

 

Augusztus 11-14-ig szerveztük a „Kincses gyermektábort” melyen 15 részben hátrányos 

helyzetű gyermek vett részt, akiknél az Alapítvány több esetben átvállalta a részvételi díjat. A 

megvalósításra Pécsett, 10 önkéntes bevonásával került sor. Naponta 9- 19 óráig 

foglalkoztattuk a gyermekeket vidám játékokkal, tanulságos történetekkel, kreatív 

foglalkozásokon hasznos alkotások készítésével, sok nevetéssel és énekléssel.  

 

Ez évtől indultak el havi rendszerességgel Gyerekkuckó alkalmaink, ahol helyet kapott többek 

között az éneklés, beszélgetés, játszás, teázás, kézműveskedés. A programmal átlagosan 15 

hátrányos helyzetű gyereket érünk el. 

 

9/2. Méhecske bábcsoport egész évi tevékenysége 

 

Bábcsoportunk ezúttal is mozgalmas évet tudhat a háta mögött: 17 önkéntessel, 33 helyen 

mintegy 54 alkalommal adtuk elő darabjainkat iskolákban, óvodákban, idősek otthonaiban, 

városi és gyülekezeti rendezvényeken. 15 településen – Pécsen, Budapesten, Bogádon, 

Romonyán, Kökényben, Gadányban, Nemeskisfaludon, Súron, Somogyfajszon, Kaposváron, 

Görcsönyben, Keresztespusztán, Birjánban, Kiskunhalason és Kecelen – összesen mintegy 

3200 főt (2200 gyermeket, 250 pedagógust, 750 idős ellátottat) értünk el ingyenes előadásaink 

során. Ebben a munkában szorosan együttműködtünk a Palánta Sorsfordító Alapítvány 

Országjáró Bábmissziójával.  

A gyermekek nyelvén megfogalmazott, erkölcsi értékeket hordozó tanulságos történetek 

érdekesek, színesek és figyelemfelkeltőek, a pedagógusok egész évben hívtak és vártak 

bennünket. (Pályázaton nyert összeg: 46 050 Ft) 

 

9/3. Ifjúsági tábor, konferencia és Ifi – Klub alkalmak  

 

A 2014-es évben két alkalommal is megrendeztük ifjúsági táborunkat. A Téli Útjelző Ifjúsági 

Tábort 2014. Február 21.-23 között tartottuk Alapítványunk székhelyén. A számos hasznos és 

informális program mellett helyet kapott a kikapcsolódás és a téli sportok megismerése is. 

Nyári Útjelző táborunkat ismét a Bakony szívében Súron rendeztük meg 2014. június 30 és 

július 5 között, „Dominó - egyik a másikból!” címmel. A 28 fiatal táborozó részére 

Alapítványunk szállást, reggelit, ebédet, uzsonnát, és vacsorát biztosított. A programok 

keretében interaktív előadások, csoportos foglalkozások, filmvetítések, közösségi és 

személyiségfejlesztő játékok valósultak meg. (Pályázaton nyert összeg: 309 330 Ft) 

 

Május 2-3. között szerveztük meg a Házas-Társas Ifjúsági Konferenciát, melyen szakmai 

előadók segítségével készülhettek fel a fiatalok a házasság-kötéssel járó változásokra, 

döntésekre és nehézségekre. A résztvevők többek között például a társas intelligenciáról, az 



udvarlás arany ABC-jéről, a házasságra való felkészülésről hallhattak előadásokat. Mintegy 

30 fiatalt értünk el ingyenes rendezvényünkkel.  

 

Havi rendszerességgel szerveztünk 14-25 éves fiatalok számára fél napos rendezvényeket, 

melyeken változatos programok szerepeltek: filmklub, előadás, irányított beszélgetés, játék, 

kirándulás, kreatív foglalkozás, éneklés. Az alkalmakon átlagosan 15 fiatal vett részt. 

 

 

9/5. Oktatás, önkéntesség 

 

Alapítványunk munkáját az elmúlt évben 42 fő önkéntes végezte, ezenkívül többen a 

középiskolai kötelező közösségi munkájukat, két fő pedig az egyetemi szakmai gyakorlatát 

töltötte nálunk. Számukra az alábbi képzéseket és továbbképzéseket biztosítottuk: 

Március 15-én és október 23-án a Jövő reménységei rendezvény keretében 1-1 napos alkalmat 

tartottunk szakmai előadó bevonásával szülőknek és leendő szülőknek gyermekneveléssel 

kapcsolatos témákban. Ezeken összesen 64 fő vett részt. Az interaktív előadások 

filmvetítéssel és fórumbeszélgetéssel végződtek. 

 

9/6. Szociális terület 

 

Az Alapítvány székhelyén négy alkalommal többnapos jótékonysági ruhavásárt tartottunk 

délutánonként, melynek keretében az általunk gyűjtött ruhaadományokat jótékonysági 

ruhabörzéken értékesítettük. Az ebből befolyt összeggel hátrányos helyzetű egyéneket és 

családokat támogattunk. 

Rászoruló nagycsaládosoknak és mélyszegénységben élő pécsi, rádfalvai, garéi, kaposvári és 

miskolci lakosoknak összesen 250 zsák ruhát adományoztunk. 

Tartós-élelmiszeradományt és szociális segélyt juttatunk rászorulók részére. Hátrányos 

helyzetű családok részére bútor, ruha és élelmiszer adományt jutattunk alkalomszerűen. 

 

9/7. Közösségi reprezentáció 

 

Az év folyamán több alkalommal lehetőséget kaptunk, hogy alapítványunk önkéntesei által 

készített ajándéktárgyak kínálásával részt vegyünk a pécsi Tüke Piac vásárain, amit a 

„Kertvárosiak az élhető Kertvárosért” szervezet kezdeményezett. Az ajándéktárgyaink 

árusításából keletkező bevétellel - alapítványunk célkitűzése szerint- a rászoruló gyermekeket 

támogattuk. 

 

 

 


