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Mikulás és karácsony a Hős utcában
A gyerekeknek idén is szebbé tudtuk varázsolni az ünnepeket
Decemberben ismét ellátogatott a
Mikulás a Hős utcai gyerekekhez.
Támogatóinknak köszönhetően ezúttal
150 csomagot oszthatott szét. A hónap
végén pedig családias hangulatú
karácsonyi ünnepséget szerveztünk
kicsik és nagyok legnagyobb örömére.
A Hős utcai közösségi tér tavaly
novemberi megnyitása óta rendszeresen
tartunk a gyerekeknek készségfejlesztő
foglalkozásokat és különféle programokat.
Így idén is volt hol fogadni a Mikulást, de a
karácsonyra is közösen készülhettünk.
Mindez azonban nem valósulhatott volna
meg segítő önkénteseink és támogatóink
nélkül, akiknek ezúton is hálásan
köszönjük a segítséget!

Sikerrel zárult az „Adjuk össze!” kampányunk
Szabadjára engedhetjük a Hős utcai gyerekek kreativitását
Összesen 395 ezer forint felajánlás
érkezett az „Adjuk össze!” közösségi
adománygyűjtő kezdeményezésünkre.
Így jövőre folytatódhat a Hős utcai
gyerekek körében igencsak népszerű
zsonglőrklub és drámajáték. Köszönjük
mindenkinek, aki bármilyen formában
segítette a kitűzött célunk elérését!
A kirekesztés, a megbélyegzés, az
ingerszegény környezet, a motiváció és a
lehetőségek hiánya miatt a Hős utcai
gyerekek nem hisznek magukban. Nem
hiszik, hogy le tudják rajzolni, el tudják
mondani, el tudják érni, amit szeretnének.
Pedig mi látjuk bennük a lehetőségeket és
azt szeretnénk, ha ők is látnák.

Az állandó programok mellett különösen
jó eredményeket értünk el két fejlesztő
foglalkozással: a drámajátékkal és a
zsonglőrfoglalkozással. Ezek hatékonynak
bizonyultak a gyerekek indulatainak
kezelésében, érzelmeik kifejezésében,
mozgáskoordinációjuk, koncentrációjuk,
valamint együttműködési képességeik
fejlesztésében. Itt viszont nélkülözhetetlen
egy-egy szakértő vagy oktatói csapat
bevonása, ami pluszforrásokat igényel.
Ennek jegyében hirdettük meg közösségi
adománygyűjtésünket „Engedd szabadon
a Hős utcai gyerekek kreativitását!”
címmel.
A
kampány
videójának
elkészítésében pedig a gyerekek is
lelkesen segédkeztek.
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Támogatóinkhoz eljuttatjuk a gyerekek
köszönetét online képeslap formájában.
Minden 20.000 forintot vagy afeletti
összeget adományozó nagylelkűségét
pedig Erdős Virág dedikált, Világító testek
című verseskötetével háláljuk meg a
Magvető Kiadó és Virág Erdős jóvoltából.
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„R3NDSZERHIßA”
A Kontúr csapata is részt vett a Szakkollégium Éjszakáján
Az
ELTE
Angelusz
Róbert
Társadalomtudományi Szakkollégiuma
novemberi rendezvényén tematikus
előadások és a bemutatkozó civil
szervezetek várták az érdeklődőket.
Az est fénypontja a „Kötetlen” című
szakmai tanulmánykötet bemutatása volt.
Ebben olvashatunk többek között a
lakásmobilitásról, a szegregált oktatás és
kirekesztettség dimenzióiról a Hős utca
vonatkozásában, vagy épp a köznevelés
aktuális kérdéseiről, illetve az antiszociális
nagyvárosi deviáns magatartásokról is.

Az egyik tanulmány a lezárult Norvégprojektünkhöz
kapcsolódó
kutatás
eredményeit összegzi. Ezáltal átfogóbb
képet kaphattunk az itt élő családok
szociális helyzetéről. A valós problémák
azonban a számsorok mögött rejtőznek.
Egyesületünk ezért igyekszik ezeket
beazonosítani és megoldásukban érdemi
segítséget nyújtani. Példaként említhetjük
a bejelentett lakcím hiányát, amely
számos családot hoz már-már lehetetlen
helyzetbe nemcsak a Hős utcában,
hanem országszerte.

Ugyanakkor a lakhatási gondokkal vagy a
gyerekek tanulási nehézségeivel is
szembesülünk. A tüneti kezelés helyett
azonban tényleges és átfogó megoldás
lenne szükséges társadalmi szinten!

Megértés és megismerés
Az első önkéntes-felkészítő alkalmak tapasztalatai
Az ősz folyamán nagy fába vágtuk a
fejszénket: önkéntesek toborzását
tűztük
ki
célul.
Felhívásunkra
szerencsére sokan jelentkeztek. A
közös munkát egymás megismerésével
kezdtük meg, szakértőnk által vezetett
felkészítő tréningek keretében.
Az önkéntesség egyszerre felelősség és
elköteleződés. Ezt néhányan nem tartják
szem előtt, amikor jelentkeznek egy-egy
felhívásra. Sokan akarnak segíteni, de
végül nem mindenki fogja éles helyzetben
kipróbálni magát. Éppen ezért fontos
önkénteseink kellő felkészítése, külön
hangsúlyt helyezve a Hős utcai terep
sajátosságaira. Fel kell hívni a figyelmet a
szegregátum szabályaira, a jellemző
problémákra és arra, hogy az itteni munka
megkívánja a nagyfokú türelmet,
rugalmasságot és empátiát.

mellett a
jelentkezők
motivációinak, készségeinek, valamint
az esetleges félelmeik, illetve a
hasonló terepen szerzett tapasztalatok
megismerése történik. Ez elősegíti az
önkéntesek egymásra hangolódását,
hiszen siker csak csapatban érhető el.
Mindezek
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Köszönjük partnereinknek és
önkénteseinknek az egész éves
támogatást!
Békés, boldog újesztendőt kívánunk
mindenkinek 2017-re!

