2017. március-április

Szerkesztette: Király László

Külföldi szakértői csoport járt a Hős utcában
A tanulmányi látogatás célja a helyi körülmények megismerése volt
A Wesley János Óvoda, Ált. Isk.,
Szakközépiskola, Szakgimnázium és
Gimnázium „iskolai zaklatás” (bullying)
témájú
nemzetközi
Erasmus+
projekttalálkozó keretében külföldi
szakértőket fogadott. Mivel sok tanuló
jár az iskolába a Hős utcából, ezért a
csapat ide is ellátogatott.
A közösségi térben a Kontúr elnöke,
Balog-Urbanovszky
Zsuzsanna
és
alelnöke, Lados Noémi osztotta meg
egyesületünk tapasztalatait, élményeit.
Bemutatták a Hős utcát, az itt végzett
közösségfejlesztő munka programjait és
ezek eddig elért eredményeit. A csoport
elsődlegesen az iskolai zaklatás
témájában gyűjtött információkat, de
kíváncsiak voltak a hátrányos helyzetű
gyerekek társadalmi integrációjára is. A
Kontúr az elmúlt években számos
programot valósított meg, az itteni
közösség pedig már számít a folyamatos
jelenlétünkre. A gyerekeket célzó
foglalkozások mellett a lakók problémáira
is igyekszünk megoldásokat keresni.

Margin projekt
Az elmúlt egy évben részt vettünk az
Országos Kriminológiai Intézet egyik
nemzetközi
kutatásában.
„A
bűnözéstől való félelem kezelése
marginalizálódott területeken” című
projekt keretén belül idén februárban
fókuszcsoportos beszélgetés valósult
meg Laposdűlő városrész intézményi
és civil szereplőinek részvételével. A
helyi közbiztonsági problémák mellett
a fiatalok szabadidős lehetőségeinek
növelése került a középpontba. A Hős
utcai családok lakhatási helyzete
kapcsán pedig az első és legfontosabb
feladat a párbeszéd megindítása.
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Színes kavalkád a közösségi térben
A Budapesti Máltai Fiatalok a Hős utcába hozták el a játszóteret
A Budapesti Máltai Fiatalok „Ide
hozzuk a játszóteret!” programjuk 7.
állomásaként a Hős utcába érkeztek.
Minden hónapban máshová látogatnak
el a tavaly szeptemberben indított a
programsorozattal. Nagyon örültünk és
köszönjük, hogy ránk esett a választás!
A foglalkozáson résztvevő gyerekek a
hősök útját járhatták be a különböző
állomásokon, de népszerű arcfestés és
csillámtetkó készítés sem maradt el.

KAP beszámolónkról
A
Magnet
Bank
Közösségi
Adományozási
Programja
(KAP)
lehetőséget biztosított arra, hogy az
ügyfelek
számukra
szimpatikus
társadalmi kezdeményt támogassanak.
Ennek köszönhetően tavaly a Hős utcai
közösségi térben folytatódhattak a
fejlesztő foglalkozások. Ezúton is
köszönjük mindenkinek a bizalmat és a
támogatást! A kedvezményezettek
beszámolói részletesen ITT olvashatók

Kirándulás a Margitszigetre

Javában zajlik a zsonglőrklub

Fontos a tapasztalatcsere

Amikor nincs iskola, akkor sem
hiányozhatnak a különféle szabadidős
és készségfejlesztő programok a Hős
utcából. A tavaszi szünet egyik napján
a Margitszigetet vehették birtokba a
gyerekek.

Az
„Adjuk
össze!”
közösségi
kezdeményezésnek
köszönhetően
folyamatosan tartunk a zsonglőr- és
drámafoglalkozásokat a Hős utcai
gyerekeknek. Előbbihez a beltéri
helyszínt a Wesley Iskola biztosítja.

Hős utca, Pécel, Bódvalenke, Pere:
mindegyik helyen civil szervezetek
tesznek aktívan a hátrányos helyzetű
gyerekek esélyeinek javításáért. Ezúttal
egymástól tanulhattunk, hogy közösen
fejlődhessünk.

Önkénteseinknek és iskolai közösség
szolgálatos diákoknak köszönhetően idén
a tavaszi szünet minden napjára tudtunk
tartalmas időtöltést kínálni a Hős utcában.
Nagypénteken a jó idő lehetővé tette,
hogy 12 gyereket el tudjunk vinni a
Margitszigetre. Ehhez a vonaljegyet és az
elemózsiát a szervezetünknek nyújtott
pénzbeli támogatásokból fedeztük. Ezúton
is köszönjük a Liferay Hungary Kft
támogatását ennek megvalósulásához!

Nagyon örülünk, hogy idén is folytathatjuk
népszerű fejlesztő foglalkozásainkat. Ezek
különösen jó hatással vannak a gyerekek
koncentrációs és ügyességi készségeinek
javítására.
Mindemellett
hasznos
szabadidő eltöltést jelent a résztvevőknek.
Külön köszönjük a Magyar Zsonglőr
Egyesület közreműködését! Emellett
kéthetente
kézműves
foglalkozás
keretében agyagozásra is lehetőség nyílik
a közösségi térben.

Bizonyos időközönként értékeljük az
eddig elvégzett munkát, kijelöljük a
jövőbeli irányokat, megbeszéljük a
felmerült problémákat. Ezúttal tettük
mindezt más civil szervezetekkel, a
Varázskulcs
Közösséggel
és
az
Indahouse
Hungary-val
közösen.
Rendkívül hasznos volt az összejövetel,
tovább erősödött a motiváció mindenkinél.
A jövőben is tervezünk hasonló
alkalmakat tapasztalatcsere céljával.
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