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Elindult az „Engedd szabadon!” adománygyűjtő kampányunk 

Célunk, hogy szakértők bevonásával segítsük a Hős utcai gyerekek fejlődését 

Hosszas előkészítő munka után 
november elején elindítottuk az idei 
„Adjuk össze!” kampányunkat 
„Engedd szabadon!” címmel. Az 
összegyűlt pénzből a korábban már 
eredményesnek bizonyult, gyerekek 
fejlődését célzó pszichodráma- és 
zsonglőrfoglalkozásokat kívánjuk 
tovább folytatni. 

Miként saját életünknek is része az 
önértékelési probléma és önbizalomhiány, 
mindez a Hős utcai gyerekeknél 
hatványozottabban érvényesül. Sikerek 
helyett gyakorta kudarcokat tapasztalnak 
és traumákat élnek meg. A feszültségük 
levezetéséhez, az önkifejezéséhez és 
kreativitásához, önképük kialakításához 
szeretnénk segíteni, hogy minél 
egészségesebb felnőttekké váljanak.  

Kérjük, támogasd a kampányunkat ITT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruhabörzét tartottunk 

Ismét nagy érdeklődés övezte az őszi 
ruhabörzénket. A felajánlott használt 
ruhákra – különösen a téli hónapokban 
– mindig nagy szükség van. Akik 
eljöttek, jelképes összeggel 
támogathatták gyermekprogramjaink 
jövőbeli megvalósulását is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hős utcai terepen 

Már elérhető az ELTE Angelusz Róbert 
Szakkollégiumának tanulmánykötete. 
Ebben három, Hős utcával kapcsolatos 
téma is olvasható. A kötetlen bemutató 
november 17-én, a Szakkollégium 
Éjszakája rendezvény keretében lesz. 

Az Angelusz Róbert Szakkollégium 
koordinálta azt a kutatást, amely a Hős 
utcában élők társadalmi helyzetét célozta. 
Ennek köszönhetően viszonylag komplex 
statisztikai képet kaphattunk az itteni 
családokról. A megállapítások nagy 
segítséget nyújtanak az egyesület 
szakmai munkájához. Ezen információkat 
projektjeink tervezésekor is fogjuk 
használni, hiszen így objektívebb 
következtetéseket tudunk levonni. 

A tanulmánykötet ITT elérhető! 

Varázskulcs Közösség 

Hátrányos helyzetű gyerekek 
felzárkóztatását tűzte ki célul Pécelen a 
Varázskulcs Közösség. A szakmai 
munkát az alapító, Battai Eszter Hős 
utcában önkéntesként szerzett 
tapasztalatai segítik. Ezúton is 
gratulálunk a kezdeményezéséhez, 
munkájához pedig sok sikert kívánunk! 

Bővebb információ ITT 
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„Ne legyenek családok lakcím nélkül!” 

A jelen helyzetben a gyermekek alapvető jogai sérülnek 

Az országban közel 4000 gyereknek (és 
családjának) nincs bejelentett lakcíme, 
míg további 1500 csak ún. település 
szintűvel rendelkezik. Emiatt nemcsak 
egészségügyi, hanem egyes szociális 
ellátásokhoz sem férhetnek hozzá úgy, 
mint bárki más. Ez a Hős utcában élők 
egy részét is érinti. 

Idén februárban a Hős utcában élő egyik 
család jelezte nekünk, hogy gondot jelent 
a gyerekük egészségügyi ellátása, mivel 
„pirosan villog” a TAJ szám, amikor 
orvoshoz viszik őket. Utánanéztünk a 
problémának és kiderült, hogy a 
társadalombiztosítási törvény bejelentett 
lakcímhez köti – többek között – az 
egészségügyi ellátást. Bár az ellátást a 
szolgáltató semmilyen indokkal sem 
tagadhatja meg, a probléma a bejelentett 
lakcím hiányára világít rá, a szülők pedig 
nem tudják, mire számíthatnak… 

Az egyes szociális ellátásokat (pl. gyes, 
családi pótlék), illetve a körzeti iskolába 
járás lehetőségét a jogszabály ugyancsak 
bejelentett lakcímhez köti, de emiatt a 
felnőttek munkavállalása sem egyszerű. 

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének 
26. cikke egyértelműen kimondja a 
gyermekek szociális biztonsághoz, így a 
társadalombiztosítás juttatásaihoz való 
jogát. Miután tájékozódtunk a témában, A 
Város Mindenkié csoport segítségét 
kértünk, majd közösen megkezdtük a 
probléma feltárását. A szervezet petíciót 
kíván eljuttatni az emberi erőforrások 
miniszterének azzal a kéréssel, hogy 
tegye meg a szükséges szakpolitikai 
intézkedéseket a helyzet mielőbbi 
megoldására. Nem kérdés, hogy itt a 
gyerekek alapvető jogai sérülnek! 

A petícióhoz ITT lehet csatlakozni. 

A probléma sajnos nem önálló jelenség, 
komplex társadalmi vetülete van. Ma 
Magyarországon a lakhatási válság 
következtében közel 100 ezer ember nem 
tud lakcímet létesíteni. Itt nem csupán az 
utcán élőkről beszélünk, hanem azokról 
is, akik nem megfelelő körülmények között 
laknak vagy olyan albérletben, ahol 
például a tulajdonos nem járul hozzá a 
bejelentéshez. 

Álláspontunk az, hogy a témában 
kezdeményezett szociális párbeszéd 
elindítása nem tűr halasztást. Éppen ezért 
kérünk mindenkit, hogy csatlakozzon a 
petícióhoz, hogy a lakásszegénységben 
élő gyerekek és családok egyenlő jogú 
állampolgárai lehessenek a 
társadalomnak, és jogszabályaink ne 
diszkriminálják még inkább a 
legkiszolgáltatottabbakat! 

Mert önkéntesnek lenni jó! 

Mindenkit várunk, aki kedvet és elhivatottságot érez 

Októberben folytatódott őszi önkéntes 
toborzásunk. Olyan elhivatott, 
szociálisan érzékeny jelentkezőket 
várunk, akik szívesen vállalnák 
foglalkozások tartását a Hős utcai 
gyerekeknek. Mindennek pedig csak a 
kreativitás szab határt! 

Már előző hírlevelünkben bővebben írtunk 
az önkéntességről, annak egyéni és 
társadalmi pozitív hatásairól. Civil 
szervezetként kiemelten fontosnak tartjuk, 
hogy minél többeket bevonhassunk 
munkánkba, ezáltal is népszerűsítve az 
önkéntességet. Akinek még kérdései 
vannak, a témáról bővebben itt olvashat: 

http://www.onkentes.hu/cikkek/mi-az-az-
oenkentesseg  

A Kontúr Egyesületben mindannyian 
önkéntes munkát végzünk, szívesen 
segítünk a hátrányos helyzetben lévőkön. 
Ezt hívjuk szakmai megfogalmazással 
társadalmi felelősségvállalásnak. Ez 
azonban nemcsak egyéni vagy csoportos 
szinten lehetséges: egyre több cég, 
szervezet gondolja úgy, hogy ebből 
valamilyen formában szeretné kivenni a 
részét. A Kontúr tevékenységét már egyre 
többen ismerik és támogatják, viszont 
munkánkhoz nemcsak adomány vagy 
pályázati pénz szükséges, hanem 
önkéntesek munkája is. Szerencsére 
eddig sokan érdeklődtek, így talán a hét 
több napján tudunk majd foglalkozásokat 
tartani a Hős utcai közösségi terünkben. 

Amennyiben úgy érzed, szívesen 
csatlakoznál hozzánk, a jelentkezéshez 
töltsd ki ezt az űrlapot: http://bit.ly/2cCinp6  

Reméljük, hamarosan a csapatunkban 
köszönthetünk! 

Foglalkozások hétköznap délutánonként, 
hétvégén és tanszünetekben vannak.  
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