Szakmai beszámoló 2019

KEDVES BARÁTUNK!

I
Marton Krszita
alapítvány vezető

smét elképesztően eseménydús, álmokat megvalósító évet hagyunk
magunk mögött 2019 végével.
Tavalyi évben birtokba vett, Hűvösvölgyi úti épületünkben tavasszal
megnyitotta kapuit a Létra Klub: inkluzív közösségi terünk, ahol a családból
jövő és a gyermekotthonban élő gyerekek együtt vehetnek részt izgalmas
foglalkozás-sorozatokon. Tavasszal 4, ősszel pedig már 7 féle szabadidős
programot indítottunk el, és továbbra is teljes erőbedobással dolgozunk
azon, hogy kínálatunk és a hozzánk járók köre folyamatosan bővüljön tovább.
2019 volt Pendula óvodánk első teljes éve. Szeptemberben elindult a
harmadik csoport is 18 fővel, így összesen már 10 gyermekotthonban élő
gyereket tudunk fogadni inkluzív szemléletben működő intézményünkben.
A Pendula sikerét a gyerekek kiegyensúlyozott, boldog fejlődésén túl az
is jól mutatja, hogy óvodánkba idén ősztől már csak várólistával lehetett
bekerülni - köszönhetően az intézmény szakmai körökben is elismert, modern pedagógiai programjának, válogatott szakmai csapatának és annak az
odaadó szeretetnek, amivel a kicsiket körülveszik.
Legalább ennyire büszkék vagyunk az előző években alaposan megtervezett, és ebben az évben hivatalosan is elindított mentor programunkra.
Első körben 12, majd az újabb, őszi képzést követően már összesen 20
gyerek mellé állt 1-1 olyan mentor önkéntesünk, aki segít az egyéni figyelem további mélyítésében. Emellett a pozitív megerősítést, az elfogadó szeretet és a biztonságot célozták immár hagyományosnak mondható
programjaink: a paloznaki táborok és a heti mesemondás, melyek továbbra
is profi, megbízható módon működtek az évben.
Azért, hogy valóban hosszú távon tudjunk jelen lenni a támogatott gyerekeink életében, és biztosítsuk az elindított programjaink fenntarthatóságát, tovább fejlesztettük adományszervezési tevékenységünket. Ebben az
évben a létesítményeink bérbeadásán és a vállalati kapcsolatok építésén
volt a hangsúly, emellett számos tervünk van a következő évekre is: Világszép termékeket és szolgáltatásokat fejlesztünk, vállalati CSR programokat és pályázati forrásokat keresünk. Az ehhez kapcsolódó kommunikációs
munka a kezdetekben egyelőre plusz erőforrásokat igényel, de hiszünk
abban, hogy rövid időn belül sikerül olyan ismertséget és támogatói kört
szereznünk, akik segítségében hosszabb távon is bízhatunk.
Köszönjük, hogy figyelemmel követed munkánkat!
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VILÁGSZÉP PILLANATOK

Wirtz Ágnes
alapító
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„Nem telik el olyan hét, hogy ne tegyem fel magamnak a kérdést: elég
jó amit csinálunk? Mert persze nem
ér a nagyság, nem érnek a számok
és csodás új terek semmit, ha nem
marad meg a szíve-lelke a munkánknak. De mi is a szíve-lelke? Az
egy meg egy valódi, őszinte, szívtől
szívig érő kapcsolódása jelenti alapítványunk lényegét. Minden egyes
pillanat, mikor megélem, hogy egy
gyerek megajándékoz a bizalmával,
megnyílik felém és ezzel esélyt ad
nekem, hogy olyan tükröt mutathassak neki, amiben a „Világszépet”, az ő legszebb szépét láthatja,
tapasztalhatja meg. Megajándékoz
azzal, hogy szívből elmondjam neki,
hogy nem az ő hibája, hogy nem
a vérszerinti szüleivel él, hogy ő is
épp olyan szeretetre méltó, mint
mindenki más, hogy ő neki itt helye van és vele ezerszer szebb ez
a világ.
Már öt éve képzünk önkénteseket és minden évben sokkolóan
szép élmény a képzés első napján
az önkéntesek lelkes, kíváncsi arcaiba nézni. Ebben az évben közel
negyven elszánt felnőtt érkezett
egy esős októberi hétvégén a Létra Klubbunkba. A kollégákkal körbe
néztünk, és olyan nagy boldogság
érzés kerített hatalmába, ami váratlanul ért. Átélni azt, hogy ez a
sok ember ennyi idejét ajándékozza
azért, hogy az egy meg egy gyereknek felajánlja azt, hogy ő látja
őt, ő tudomást vesz róla, ő kíváncsi

rá… ez ritka felemelő érzés! Azért
csodálom a legjobban az önkénteseinket, mert ők egy olyan felajánlást tesznek, aminek a hatása (még)
nem mérhető, ritkán kézzel fogható, ritkán tisztán látható, mégis azt
tapasztalom, hogy aki ebbe a feltétel nélküli adásba beleengedi magát, az végül nagyon sokat kap.
Ebben az évben itt egy olyan pillanat emlékével zárok, ami kivételesen felnőttekhez, a mesélő önkénteseinkhez kapcsolódik. Egy hideg,
barátságtalan sötét novemberi este
álldogálok a vizes faleveleken, egy
budai gyermekotthon előtt, egy heti
mesélés után. A két felnőtt, új friss,
lelkes és elszánt önkéntesünket,
akik mellettem hospitálva életükben először jártak gyermekotthonban, látszólag komolyan sokkolták a
bent tapasztalt körülmények, ennek
ellenére lelkesen beszélgetnek velem. Közben belém hasít az a gondolat, hogy itt állunk egy elegáns
budai utcában hárman és ha semmi
más nem történt volna, mint hogy
mi itt hárman ebből a látszólag
szép világból tanúi vagyunk annak,
hogy itt mellettünk, közöttünk, ismeretlenül és láthatatlanul élnek
ezek az elfelejtett, ismeretlen, az
államra bízott gyerekek, akkor már
van értelme a munkánknak. Jó volt
ott azt érezni, hogy mi hárman tudjuk, hogy kik laknak és hogyan ott
a hosszú lépcső mögött megbúvó
nagy sötét villában. Hogy mi tudjuk,
ki Zsófi, Andris, Gabi...”

VILÁGSZÉP PILLANATOK
MESÉLŐKTŐL
„A Mesetáborban a délutáni csendes pihenők voltak a kedvenc pillanataim.
Olyankor a gyerekek elnyúltak a Mesenappaliban, átadták magukat a mesehallgatás teljes nyugalmának, és egy egész órán keresztül kérték egyik történetet
a másik után. Amikor már azt hittem, elaludtak, mindig megszólalt valaki, hogy
‘most olyat mesélj…’ Azokban a délutáni órákban a világ minden pénzéért sem
lettem volna sehol máshol az univerzumban.”

Zalka Csenge Virág
szakmai vezető
mesemondás

„Mese után az egyik kisfiú megkérdezte, meghallgatnám-e hogyan zongorázik. Az előtérben volt egy pianínó, elkezdett rajta játszani, és ügyes volt. Persze,
nem hibátlan, de ügyes, de láttam rajta, hogy neki az a
fontos, hogy valakinek megmutathatta. Akkor döbbentem rá, hogy ilyen apróságok, mint, hogy valaki tényleg érdeklődéssel, és figyelemmel fordul feléjük, és
afelé, ami épp őket foglalkoztatja, mennyit számít. El
is játszotta mind a három dallamot, amit ismert, és láttam, hogy boldoggá teszi, hogy én meghallgattam.”

„Amikor beléptem, épp keresztbe
rohangáltak a szobában az asztalok
tetején vagy ordítottak. Aztán leültem, mesélni kezdtem, de közbeszóltak, hogy nem ezt kérik, hanem
egy másikat. A mese közepére
csend volt, hárman néztek csillogó
szemmel és várták, hogy mi fog
történni. Ez az egyik legjobb érzés
a világon. Így velük lenni.”

önkéntes mesemondó

önkéntes mesemondó

Keresztury Ágnes

Barzsó Judit
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VILÁGSZÉP PILLANATOK
MENTOROKTÓL

Elisabeth Grabow
önkéntes mentor

„Mióta elment a nevelő, aki
fontos volt nekünk, minden nagyon rossz. Most a mentorom
az egyetlen felnőtt, akiben úgy
érzem, igazán megbízhatok és
mindent elmondhatok neki.”

mentorált fiatal

„A Világszép mentorok nem
olyanok, mint mások. Ők tényleg jönnek, lehet rájuk számítani
és nem tűnnek csak úgy el.”

mentorált fiatal
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„Mi a mentoráltammal első pillanatban
klikkeltünk. De úgy nagyon. Egymásra
néztünk és tudtuk, ez jó lesz. Idővel
egyre jobban megismertük egymást,
egyre bensőségesebb lett a kapcsolatunk. Az egyik legkedvesebb emlékem
az volt, amikor az ágyán ülve beszélgettünk, összeértek a lábaink és észrevettük, hogy mindketten felemás zokniban
vagyunk, mert egyikünk sem hajlandó
zoknit párosítani. Vannak fontosabb
dolgok az életünkben. :D Annyira tetszett, hogy le is fotóztam :) ”

VILÁGSZÉP PILLANATOK
TÁBOROKBÓL
Az ide kisiskolás korosztály a lovagkorba
utazott el, és a gyerekek a tábor folyamán
különböző Lovagi erényeket sajátítottak el
a délelőtti foglalkozások folyamán. A tábor
egyik gyönyörű pillanata az volt, amikor
a táboron végig menvén azt vettem
észre, hogy a diófa alatt a fiatalok büszkén
feszítenek frissen festett pajzsukkal.
A focipályán az egyik kislány éppen arról
győzködi csoporttársát, hogy legközelebb
ne vegye magára ha viccelődnek, és
hogy nem bántani szerették volna, és
csatlakozzon újra a csapathoz, hogy együtt
oldják meg a feladatot. A babzsákosban
pedig az egyik fiatal épp egy dráma
játék keretében átadja az ülőhelyet egy
idős hölgynek a buszon, a csapattársai
pedig lelkesen kiabálják be, hogy milyen
udvarissaágot láttak a jelenetben.

Amikor a kamaszsrácok akik egyébként elpojénkodják az esti dalt, az
utolsó estén a csillagos ég alatt
átveszik a kezdeményezést, és ők
éneklik az esti dalt a táboroztatóknak egy saját feldolgozásban.

Amikor a Napsütés táborban
az egyik fiatalnak az egyetlen
vágya az volt, hogy egy picit
egyedül lehessen és más fél
órát hintázott a napsütésben. :)

Amikor a vadon táborban az
expedíció éjszakáján 2 órán ke
resztül logikai feladványok és
vicces, ijesztegtős történetek
ben elmerült a csapat a ropogó tábortűz fényénél.
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VILÁGSZÉP PILLANATOK
LÉTRA KLUB

Potyondi Linda
operatív vezető
Létra Klub
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„Rengeteg Világszép pillanatunk van nap, mint nap… A Hangmadzag foglalkozásra járó Tifi és Vivi például sosem akarnak tőlünk elindulni a foglalkozás után, a cipőjüket sem akarják felhúzni. Ez néha nagyon nehéz,
megható. Amikor a Fairplay Focira járó Máté először belépett ide, látszott
rajta, hogy egyből otthon érzi magát. Az animációra járó Józsi fantasztikus
dolgokat csinál, pedig nehéz volt rábeszélni, hogy eljöjjön a foglalkozásra.
De a legfantasztikusabb a Gasztro Műhely, ahol egy igazi család alakult ki
a gyerekek között. Napi kapcsolatot ápolnak. Az egyik gyermekotthonban
élő kislány minden csoporttársának személyre szóló ajándékot KÉSZÍTETT
karácsonyra - ez hatalmas dolog!”

VILÁGSZÉP PILLANATOK
A PENDULA ÓVODÁBÓL

Bavalics Laura

vezető óvodapedagógus

„Óvodánk Pendula csoportjában, amelyikbe már idősebb gyerekek járnak,
Paulon Viktória Kisrigók c. könyvéből olvastunk pár fejezetet csendes pihenőben (amely három testvérről szól, akik gyermekvédelemben élnek,
egy otthonban, kettő nevelőszülőknél). A fejezetekben bemutatják, milyen
testvér, szülő nélkül, otthonban élni. A gyerekek imádták, mert mindenkit
megszólított, hiszen ez egy olyan mese, amelynek középpontjában végre
nem az ideális családkép áll, amelyben „természetes”, hogy gyermekotthonban is élnek gyerekek, és a testvérek nem együtt élnek, de varázslatos
módon tudnak egymással kommunikálni.
A mesehallgatás maga gyönyörű volt, mert láttuk a gyermekotthonos
gyerekeken azt az örömet, amivel hallgatják, hogy ez az ő meséjük. A családból érkező gyerekeken pedig azt láttuk, hogy ez a mese vagy mese
szereplő pont olyan, mint a barátja (akivel együtt játszik, és otthonból jön).
A legnagyobb csoda azonban egy hónappal a mesélés után történt velünk.
Beszélgetőkör volt. Az egyik kislány, aki gyermekotthonból érkezett,
ült a Beszélgetőkörös széken és ő mesélt arról, hogy neki nagyon hiányzik
a testvére, aki kisbaba és otthon (szülőknél) lakik és azt szeretné, ha ő
is velük lakna a gyermekotthonban. Ezután megkérdezte (úgy ahogy ezt
szoktuk): Kinek van kérdése?
Ekkor aktív, pezsgő beszélgetés indult a gyerekek között (és ez nagyon
fontos, hogy maguk a gyerekek beszélgettek egymással) arról, hogy „mi
lenne, ha addig is tudnátok együtt beszélgetni, mint a Kisrigók”? „Mi lenne, ha építenénk mi is a neked egy „hírpuskát” (ez volt a mesében a gyerekek közötti egyik kommunikációs út)?” „Mi lenne ha a kertben összegyűjtenénk minden félét a hírpuskához? Mit szólsz ehhez?” És a kertben
gyűjtötték az értékes kacatokat és így lett a kislánynak hírpuskája, hogy
tudjon a testvérével beszélgetni.
Mindenki aktív volt, boldog és tenni akart és a lehető legtermészetesebb dolog volt ez a gyerekektől, a kislány ragyogott, hogy mindenki rá
figyel és érte tesz és megérti őt. Így mi felnőttek is ragyogtunk, és csak
csodáljuk a gyerekeket, hogy milyen fantasztikusak.”
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MINŐSÉGI IDŐT ADUNK
TÁBOROK

5

7

gyermekotthon

30

résztvevő

344

tábori mese

2

Csopaki strandbelépő

4

lovagi vár

8

79

tábor

szabadban töltött éjszaka

4

tutajépítés

MESEMONDÁS

158

6

óra mesemondás

42

gyermekotthonban

118
új mese

aktív mesemondó önkéntes

311

mese a Világszép mese adatbázisban

LÉTRA KLUB

105

gyerek, akikhez
a foglalkozásokon keresztül
kapcsolódtunk

130

megtartott foglalkozás

5

köbméter kihordott sitt

9

MENTOR PROGRAM

933

óra egyéni figyelem

20
mentor

35

mentorált

PENDULA ÓVODA

∞

sok „Játsszuk azt, hogy” kezdetű mondat

>1 000 000 db cipőből kiszórt homokszem a kerti játék után
Megszámlálhatatlan

sok, égig érő KAPLA torony készült

Az egész budapesti központot ki tudnánk tapé-

tázni, Létrától a tetőtérig a sok gyerekrajzzal

Egy patakot tudnánk fakasztani a sok festékkel, amit használtunk
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…ÉS AMI SZÁMUNKRA A LEGÉRTÉKESEBB
VOLT, DE SZÁMOKBAN NEHEZEN
VISSZAADHATÓ
• az az ölelés, amikor belépsz a gyermekotthonba, mert mesélni érkeztél és az
üres folyosón egyszer csak feléd szalad egy hatéves a nevedet kiálltva, pedig
épp csak pár órája találkoztatok a Pendula Oviban
• amikor a 19 éves útógondozásban élő fiatal lány, a LÉTRA konyhájában egy
közös főzés közben egyszer csak spontán átölel
• amikor Paloznakon a Meseközpontban ragyogva szalad feléd a tízéves kisfiú,
és átölelve kiáltja: én megint itt vagyok!
• mikor a 18.évét épp betöltött csodás fiatal lány utógondozói szobájában körbenézünk, hogy mindent felcipeltünk és kezdődhet, 12 év nevelőszülővel való
élet után egy új fejezet, és akkor a nagy ölelésben, potyognak a könnyek
• az az ölelés, mikor a szökésben lévő 14 éves lány megérkezik a Létra Klubba és
az ölelés közben hirtelen dühösen törli a könnyeit: én nem akarok gyenge lenni
• amikor egy mentorált fiatal ember vár tárt karokkal a javítóintézet kapujában,
mert egy évvel a letöltendő idő előtt elengedték a jó magaviselet miatt és
az ölelés közben mondja: Csak azért nem szöktem soha el, mert ti vagytok
nekem...
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VILÁGSZÉP 2019
TÁBOROK

2

019-ben azt tűztük ki célul,
hogy a velünk kapcsolatban
álló gyermekotthonok ös�szes lakója számára lehetőséget
teremtsünk a táborozásra paloznaki Meseközpontunkban.
2018-ban kialakított táborrendszerünknek megfelelően idén is
korcsoportok szerint kínáltunk nyári
feltöltődést a különböző otthonokból vegyesen érkező gyerekeknek,
így a 4 budapesti gyermekotthon
azonos korosztályú fiataljai 6 turnusban táborzhattak együtt, az
idősebb korosztályt képviselő diósgyőri fiatalok pedig egy expedíciós
táborral csatlakoztak ehhez a rendszerhez.
Különösen nagy öröm számunkra, hogy idén először a különleges
figyelmet igénylő fiataljaink számára is lehetőséget tudtunk adni arra,
hogy eljussanak a Meseközpontba és gyönyörű nyári élményekkel
gazdagodva térjenek vissza a mindennapokba.

M

esemondóink idén is ren
dületlen lelkesedéssel vit
ték a meséket, a mosolyo
kat, az öleléseket, és a meseillatot
az otthonokba. Tavasszal közös Lélekfrissítőt tartottunk Paloznakon,
ahol mélyebbre merültük a mesékben, és felfedeztük, mik azok
a varázslatos holmik, amiket a szívünkben hordozunk, és segítenek
minket a munkánk során. Meseestjeinken nem csak gyerekek, de felnőttek is hallhatják a Világszép történeteket forró csokival, kaláccsal,
és gyertyafénnyel aláfestett, meghitt hangulatban. Vállalatok számára létrehoztuk a Mesés Lélekfrissítő
csapatépítő tréning szolgáltatást és
érzékenyítő mesemondó programokat is kínálunk.
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MESEMONDÁS

EGYÉNI FIGYELMEN ALAPULÓ PROGRAMOK

2

019 rendkívül eseménydús
volt az egyéni figyelem programok szempontjából. Első
Világszép mentor csapatunk tagjai hatalmas lendülettel végezték
a mentorálási tevékenységüket.
Átlagosan heti 2 órát töltöttek
mentoráltjaikkal, valamint minden hónapban egyszer egyéni
és csoportos szupervízión vettek
részt. Az első év tapasztalatai azt
mutatták, hogy mindez hatalmas
energiát kíván az önkéntesektől,
de a befektetett munka fantasztikus eredményeket hozott. Ezek
az eredmények nem mérhetőek
számmal - bár van olyan mentoráltunk, akinek iskolai eredményei
rengeteget javultak - inkább arról
számolhatunk be, hogy a fiatalok
többsége nyitottabbá, kiegyensúlyozottabbá vált, melyet a gyermekotthonokban dolgozó szakemberek is alátámasztottak. Előfordult
az év folyamán, hogy egy-egy
mentorált fiatal átmenetileg krízishelyzetbe került, sőt volt, hogy
az egyetlen felnőtt, akivel a fiatal
ez idő alatt kapcsolatot tartott, a
mentora volt. Ezekben az esetekben a mentor és az alapítvány
munkatársai közösen igyekeztek
megoldást találni a helyzetre. Két
esetben sajnos a mentorkapcsolat
minden igyekezet ellenére sem
volt fenntartható, így az egy éves
megállapodásuk előtt meg kellett szüntetni a folyamatot. Nem

kis feladatot kaptak tehát Világszép mentoraink, ezért különösen nagy büszkeség számunkra,
hogy egyetlen mentorunk sem
adta fel a mentorálást. Ez rendkívül fontos egy olyan világban,
ahol a gyerekek körül minden nagyon gyorsan változik és az emberi kapcsolatok kiszámíthatatlanok.
Mentoraink
sikerességének
egyik legszebb bizonyítéka, hogy
egy év elteltével egyre több fiatal jelezte, hogy ők is szeretnének
Világszép mentort. Ezért úgy döntöttünk, újabb önkéntes csapatot
képzünk, melyre októberben került sor. Új mentoraink közül ket-

ten azon régi mentoraink helyét
veszik át, akik valamilyen okból
nem tudtak újabb egy évre elköteleződni, hiszen fontosnak tartjuk,
hogy a Világszép mentor támogatás folyamatosan biztosítva legyen
annak a fiatalnak, akinek korábban
volt mentora.
Mentoraink tehát alapítványunk egyik legfontosabb értékének, az egyéni figyelemnek elsődleges biztosítói, mely a csodálatos
pillanatok mellett kihívásokat is
hordoz. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a szupervíziók mellett
kötetlenül is töltődjünk, ezért nyáron egy különleges kirándulást is
szerveztünk számukra.
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LÉTRA KLUB

019 tavaszának azzal a céllal vágtunk neki, hogy “demo” foglalkozásokat indítsunk és azokból következtetéseket vonjunk le.
A meghirdetett foglalkozások fele indult el (dráma-improvizáció,
formatervezés és építészet, hang-madzag, kórus), ami megfelelt a terveinknek, és lehetőséget adott működésünk, munkafolyamataink fejlesztésére.
Ősszel már 7 foglalkozásunk indult: gasztro műhely, hangmadzag,
gyerekjóga, dráma-improvizáció, fair play foci, animáció és kórus.
Úgy tapasztaljuk, hogy a családból jövő és állami gondoskodásban
élő gyerekek egyaránt jól érzik magukat a számukra létrehozott közösségi térben. Foglalkozásvezetőink azon szakemberek közül kerülnek ki,
akikkel már jó együttműködés alakult ki 10 éves munkánk során. Munkatársainkkal szoros kapcsolatot tartunk: a Létra Klubban dolgozó szakemberek számára szakmai támogatást, folyamatos konzultációs lehetőséget kínálunk az inklúzió megteremtése és fenntartása érdekében.
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A

PENDULA ÓVODA

Pendula csodája mellett, a nevelési év második fele több kihívás
elé állított minket. Több munkatársunk hosszú ideig beteg volt és
akadt, akivel különváltak útjaink. Egy csepp, két csoportos óvoda
számára, még egy ember hiány is nagy veszteség, hát még ha többen
is kiesnek a hétköznapokból. Ebben az időszakban a gyermekotthonban
élő gyerekek buszos kísérésének megoldása volt a legnehezebb feladat, amiben a Világszép csapat is a segítségünkre volt.
Kora tavasszal kezdett kitisztulni az ég, megérkezett egy új munkatárs a csapatba, ami fellélegzést hozott számunkra. Így megerősödve
tudtunk nekilátni a következő nevelési év előkészítésének, amelynek
célja az új, vegyes életkorú csoport beindítása volt.
A családok, gyerekek szinte pillanatok alatt megérkeztek a Pendulába. A családok nagyon jó hírét vitték az óvodánknak, így 2019 szeptemberében már három csoportban vártuk a gyerekeket, minden csoport
szinte maximális gyerek létszámmal működik, előjegyzésben és várólistán is vannak már gyerekek. Akad olyan család, aki a 2021-es nevelési
évre jelentkezett már be.
Jelenleg négy gyermekotthonból összesen 10 óvodást fogadunk,
akik biztonságban és szeretetben érezhetik magukat náluk. “Azért szeretek itt lenni, mert itt jó vagyok”
A szakmai team a Bárányfelhő fejlesztő csapattal együtt letisztult,
és egy harmonikus együttműködésben tudja a családokat, nevelőket,
gyerekeket megtámogatni.
Nagy öröm számunkra látni és megélni azt a bizalmi légkört, ami a
Pendulában megszületett, legyen szó gyerekekről, szülőkről, nevelőkről, pedagógusokról.
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TÁBOROK

020-ban megőrizzük azt a törekvésünket, hogy a gyerekeknek
és fiataloknak életkori bontásban biztosítsunk táborokat. A legidősebb korosztály számára önkéntes képzést szervezünk, melynek keretében a fiatalok már nem táborozóként, hanem szervezőként,
program-koordinátorként próbálhatják ki magukat. Szeretnénk az eddig
kialakult táboroztató csapatokat megtartani, és további szakemberek
bevonásával erősíteni a csapatokat, valamint színesíteni a táborokban
megjelenő pedagógiai módszertanokat. Fontos célunk továbbá, hogy
az újonnan csatlakozott gyermekotthon minél több fiatalja is eljusson
a táborainkba.
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MESEMONDÁS

020-ban már az újonnan képzett mesemondókkal együtt
folytatjuk a mesélést, és reméljük, hogy a csapat ősszel ismét
bővülni fog. A mesélők számára
csoportos találkozókat, lélekfrissítőket, képzéseket szervezünk, és
szeretnénk aktívan bevonni őket
a táboroztatásba is. Tovább fejlődik a meseadatbázisunk a gyerekek és a mesélők kérései, igényei
szerint, és továbbra is minden héten megjelennek belőle mesék a
Nők Lapjában. A Világszép Alapítvány képviselteti magát a 2020-as
Európai Mesemondó Konferencián. És egy különleges meglepetés: 2020-ban jelenik meg az első
Világszép könyv, „Hagyományos
mesék rendhagyó családokról”
címmel!
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MENTOR ÉS KARRIER PROGRAM

020-ban 2020-ban 19 fiatalt támogat majd mentora a saját maga által kitűzött céljában. Szeretnénk, ha
önkéntes mentoraink a lehető legjobb támogatást kapnák ehhez a feladathoz, ezért a rendszeres egyéni
és csoportos szupervíziós alkalmak mellett a régi mentorainknak lélekfrissítő hétvégét és képzést tervezünk paloznaki központunkban, új mentoraink csapatépítő napot kapnak. 2020 év végén újabb önkéntes
csapattal bővülhet mentoraink köre. Az önkéntesek mellett szeretnénk, ha egy olyan Világszép munkatárssal
gyarapodna csapatunk, aki szakértő mentorként azokat a Világszép fiatalokat támogatja, akiknek intenzívebb
vagy valamilyen különleges támogatásra van szüksége.
Kiemelt tervünk, hogy 2020-ban elindítsuk Karrier programunkat, aminek keretében Világszép fiatalok
önálló életének elindítását, elsősorban munkaerő piacra lépését támogatjuk.
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élunk, hogy 2020 szeptemberében már 10 foglalkozás-sorozat indulhasson teljes létszámmal inkluzív közösségi
terünkben. A létszám maximalizálásával így arra nyílhat lehetőségünk, hogy 95 családból érkező
és 25 gyermekotthonban élő gyerek és fiatal fejlődhessen és szórakozhasson együtt, egymástól
tanulva a Létra Klubban. Szeretnénk tovább erősíteni a Létra Klub
“közösségi tér” funkcióját, családi
és egyéb közösségi programok
szervezésével, a gyerekekre váró
szülők számára kínált elfoglaltságokkal, a szülők aktív bevonásával.

A

PENDULA ÓVODA

Pendula valóban csodával határos
módon, nagyon gyors ütemben
telt meg gyerekkel, felnőttekkel,
így most már nem a csoportok indítása a
feladat. Legfontosabb feladataink között
szerepel, hogy a magas szakmai színvonalat megőrizzük, miközben vigyázunk munkatársainkra, a gyerekekre, családokra, törekedünk az egyensúly megteremtésére.
Fontos végiggondolnunk azt, hogy a
gyermekvédelemből hogyan érkeznek majd
hozzánk még gyerekek a következő években.
További feladatnak tartjuk azt is, hogy
megfelelő ritmusban megmutassuk magunkat, egyediségünket szakmai körökben. Akár bemutatókról, szakmai napokról, konferenciákról vagy publikációkról
legyen szó.
Meg kell találnunk azt az időt, ami lehetővé teszi azt, hogy a Pendula munkatársaiként néha meg tudjunk állni a hétköznapokban, még ha csak egy pillanatra
is, hogy megéljük azt, micsoda csoda,
amit együtt alkotunk.
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KÖSZÖNJÜK!
PARTNEREINK
BÁRÁNYFELHŐ
a fejlesztő és terápiás központ szerves része Pendula óvodánk életének

NYITOTT ISKOLÁKÉRT ALAPÍTVÁNY
	abban segíti szakmai csapatunkat, hogy egyre több projektünket tudjuk
inkluzív szemléletben megvalósítani

VILLA BAGATELLE
	3 általunk támogatott fiatal kapott itt munkát, vagy lehetőséget vagy
szakmai gyakorlatra (pék és cukrász)

DEMO, HELLO WOOD
		 négy éve szerveznek velünk közösen tábort és workshopokat

FELLER ADRIENNE AROMATERAPEUTA
	állított nekünk össze olyan illóolajat, amit önkéntes mesélőink
a gyermekotthonokba minden alkalommal magukkal visznek, illetve
600 illóolajjal támogatta a Villa Bagatelle által szervezett karácsonyi,
jótékonysági akciót

KONASOFT
	Pro-bono fejlesztette és frissíti azóta is tartalommal a Létra Klub weboldalát

HINTALOVON ALAPÍTVÁNNYAL
	együttműködésben elkészült ez évben Alapítványunk gyermekvédelmi
irányelve.
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