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Önkéntes képzés a közösségi térben
A fiatalok megismerhették önmagukat és a Hős utcát
Január 9-én középiskolás diákoknak és
önkénteseinknek tartottunk képzést a
közösségi térben. Csapatépítésre is
kiváló volt az alkalom, miközben
közelebb hoztuk számukra a Hős utcát
és az itteni szociális munkánkat.
Korenyák Zsófia, az iskolai közösségi
szolgálat (IKSZ) szakmai koordinátorának
vezetésével a résztvevők megfogalmazták
egyéni céljaikat, esetleges félelmeiket,
valamint feltették kérdéseiket. Örömmel
tapasztaljuk, hogy önkénteseink és a
középiskolások könnyen megtalálják a
közös hangot a gyerekekkel, így nagy
segítségünkre vannak a különféle
közösségi programjaink szervezésében
és lebonyolításában, ők pedig szociálisan
érzékenyebbé válnak, miközben hasznos
tapasztalatokra tesznek szert.

Ruhabörzét tartottunk
Az érdeklődők egyúttal hozzájárulhattak a közösségi programjaink megvalósításához
Január 19-én ruhabörzét szerveztünk a
Hős utcában. A ruhák és cipők közül
bárki elvihette a számára megfelelő
darabokat. Ezzel elő tudtuk segíteni a
helyiek ruházkodását kifejezetten a téli
hónapokban.

Az egyesület azonban nem szeretne
szimplán adományozói szerepet vállalni (a
tevékenységünk nem ezt a célt szolgálja),
ezért a lakók egyfajta „ellentételezésként”
támogatással járulhattak hozzá az egyes
gyerekprogramjaink megvalósításához.

Bár célzottan eddig ilyen jellegű gyűjtést
nem szerveztünk, az elmúlt hónapokban
sok felajánlott használt ruha érkezett
hozzánk. Ezek jótékonysági hasznosítása
nem is volt kérdéses, ezért a lakókkal
közösen megfogalmazódott bennünk egy
ruhabörze ötlete. Külön köszönjük a
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segítségét, hiszen ők tárolták a ruhákat,
amíg nem tudtuk megszervezni az akciót.

Ezáltal úgy gondoltjuk, hogy egyszerre két
célkitűzésünk is teljesült: nem zártuk ki a
rászorulókat
az
adományosztásból,
ugyanakkor minden érdeklődő tehetett
valamit azért, hogy a fontos és hasznos
közösségi
programokat
sikeresen
lebonyolíthassuk a jövőben.
Biztosra vesszük, hogy szépen-lassan
terjed majd a börze híre és legközelebb
még többen benéznek majd!
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Most már tényleg miénk itt a tér!
Önkénteseink és a gyerekek segítettek a berendezésben
Ahogy arról az előző Hírlevelünkben is
beszámoltunk, a Deményista Mentor
Klub jóvoltából egész december
hónapban kaptunk tárgyi és pénzbeli
adományokat. Összesen 550.882 forint
gyűlt össze a segítségükkel, így
megkezdhettük a Hős utcai közösségi
tér berendezését. A bútorok és
eszközök kiválasztásában a gyerekek
is aktívan részt vettek, hiszen ők fogják
használni azokat. Az összeszerelési
munkálatokba ugyancsak lelkesen
bekapcsolódtak, ezzel is segítve az
önkénteseink munkáját.
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