TÉGY JÓT – EGY JÓ HELYEN!
TÁMOGASS GYERMEKOTTHONBAN ÉLŐ GYEREKEKET
SZÁLLÁS VAGY TEREMBÉRLETTEL
A Világszép Alapítvány 9 éve ad egyéni figyelmet és elfogadó szeretetet gyermekotthonban élő gyerekeknek tábor,
mesemondó, mentor, karrier, krízis programja, inkluzív óvodája és Létra Klubja által. Nyári táboraink helyszíne
Paloznaki központunk, ahol minden gyerek megélheti a nyugalmat, biztonságot, szeretetet és személyes figyelmet.
A Meseközpont vállalati események, csapatépítések, tréningek helyszíneként igyekszik bővíteni a Világszép
Alapítvány forrásait annak érdekében, hogy minél tovább jelenthessünk biztos pontot a gyerekek életében. Olyan
vállalatok, közösségek számára lehet ideális központunk, akik szeretnének kilépni a vállalati programok megszokott
sémájából és egyedi helyszínnel inspirálnák munkavállalóikat:

A két épületben összesen négy tréningterem és egy közösségi tér (étkező+szabadidős helyiség), illetve
három terasz, az 1 hektáros parkban pergola, mini-amfiteátrum, kilátó, madárház ad lehetőséget
csapatépítő, szervezetfejlesztő programok megvalósítására.
Alsó épület
Az alsó épületben két tréningterem található, illetve két
vendégszoba 2+1 fő részére. Az épület emeletén elhelyezkedő Tréningterem 1. végtelenbe nyúló kilátással
ad szárnyakat a kreativitás, szabadságérzet, és felszabadult együttlét kibontakozásának. A ház előtt kövezett
terasz ad lehetőséget outdoor program elemek meg
valósítására. A helyiségekhez két különálló mosdó
és mellékhelyiség, illetve egy fürdőszoba tartozik.

Felső épület
A felső épületben két tréningterem (33 és 36 m2), illetve,
egy hatalmas étkező-közösségi helyiség található ( ping-pong
asztallal, csocsóval, társasjátékokkal). Az épületben 8 vendégszoba van, amelyek összesen 29 fő elhelyezésére alkalmasak.
A vendégszobákhoz szintenként 2-2 fürdőszoba (és mellék
helyiség) tartozik. Az épület előtt és fölött 1-1 hatalmas
terasz terül el.
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Középső kert patakkal

Felső kert

Kilátó
Az egy hektáros, dús növényzetű parkot patak
szeli át, partján padokkal, pergolával és egy bájos
kecskepárral. Madárházunkban számos madárfaj
életébe betekinthetnek a vendégek. A helyszín
lehetőséget ad az elvonulásra, központunk közelében
emellett kiépült infrastruktúra, számos további
kikapcsolódási lehetőség (borospince, étterem,
strand, kalandpark, túraútvonal) is található.

Alsó kert

1. ALSÓ ÉPÜLET
2. ALSÓ ÉPÜLET TERASZ
3. FOCIPÁLYA (sík, füves terület)
4. MADÁRHÁZ ÉS KECSKESIMOGATÓ
5. MINI AMFITEÁTRUM

Amfiteátrum

6. FELSŐ ÉPÜLET
7. BOGRÁCSOZÓ
8. KILÁTÓ
9. FELSŐ TERASZ 1.
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10. FELSŐ TERASZ 2.
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BEJÁRAT 2.

2

BEJÁRAT 1.

ALSÓ ÉPÜLET, FÖLDSZINT

TRÉNINGTERMEK, CSOPORTOS
EGYÜTTLÉTRE ALKALMAS TEREK:
KONYHA

RAKTÁR 1.

Alsó épület
Tréningterem 1. (babzsákos)

45+30 m2

Tréningterem 2. (alsó ház nappali)

9,05 m2

RAKTÁR 2.

VENDÉGSZOBA
20 m2

38 m2
TRÉNINGTEREM 2.

38 m2

Tréningterem 3. ( mesenappali)

33 m2

Tréningterem 4. (Fabrika)

36 m2

Étkező, közösségi helyiség

68 m2

ORVOSI
SZOBA

IRODA

ALSÓ
TERASZ

KÜLTÉRI HELYSZÍNEK

Mini amfiteátrum

ELŐTÉR

KANDALLÓ

Felső épület

Pergola

FÜRDŐ,
WC

ALSÓ ÉPÜLET, EMELET

asztal és pad 15 fő számára
30 fő, napernyő

WC

Felső épület terasz 1.

WC

TEAKONYHA

ELŐTÉR
7,59 m2

SZÍNPAD
30 m2

Felső épület terasz 2.

TRÉNINGTEREM 1.
45 m2

Alsó épület terasz

Balatoni panoráma - Tréningterem 1.

Tréningterem 2.

Tréningterem 1.
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Tréningterem 3.

Tréningterem 4.

Közlekedő

FELSŐ ÉPÜLET, FÖLDSZINT

Étkező

FELSŐ TERASZ 2.

Felső épület, alsó terasz
RAKTÁR 1.

RAKTÁR 2.

KONYHA
23,31 m2

ÉTKEZŐ

68 m2

FELSŐ ÉPÜLET, EMELET
FÜRDŐ,
WC

TRÉNINGTEREM 4.
36 m2

WC
WC

FÜRDŐ,
WC

VENDÉGSZOBA
TEAKONYHA

HALL
26 m2

VENDÉGSZOBA

VENDÉGSZOBA

VENDÉGSZOBA

FÜRDŐ,
WC
VENDÉGSZOBA
FÜRDŐ,
WC

VENDÉGSZOBA
VENDÉGSZOBA

TRÉNINGTEREM 3.
33 m2
FELSŐ TERASZ 1.
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VENDÉGSZOBA

VENDÉGSZOBÁK
HELYSZÍN

FEKVŐHELY TÍPUSOK (DB)
HEVERŐ

ÖSSZ.

EMELETESÁGY

FÉRŐHELY

ALSÓ HÁZ
Rózsa szoba

2

2

Liliom szoba

1

1

FELSŐ HÁZ FÖLDSZINT
Meggy
Cseresznye

1

Szilva

3

6 + 2*

2

5

2

4

FELSŐ HÁZ EMELET
Eper

3

Szőlő

1

Dió

1

3 + 1*
1

3
1

Málna

1

2

Mandula

1

2

ÖSSZES FÉRŐHELY

29 + 3*

*pótágyon
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IGÉNYBE VEHETŐ FELSZERELÉSEK, BERENDEZÉSEK
≥ babzsákok, székek, asztalok
≥ projektor
≥ flipchart
≥ bluetooth hangfal (JBL), 2 db nagy aktív hangfal
≥ ping-pong, csocsó, tollas
≥ tutajépítő szett (külön bérleti díj ellenében)
≥ kerti bútorok, padok

OUTDOOR LEHETŐSÉGEK
≥ saját területen belül: 1 hektáros kert, füves terület, pergola, mini amfiteátrum, kilátó, patak, kecskesimogató, madárház
≥ kilátó (1900 méter, 26 p)
≥ strand (2000 méter, 24 p)
≥ Jásdi pince (350 méter, 5 p)
≥ számos túraútvonal és látnivaló ( pl. Lóczi barlang 5 km, Vadaspark 5 km)

VILÁGSZÉP SZOLGÁLTATÁSOK
≥ Expedíciós csapatépítés
≥ Mesés Lélekfrissítő csapatépítés
≥ Érzékenyítő mesemondás
Vállalatok számára kialakított szolgáltatásainkról részletesen Horváth-Kertész Noéminél érdeklődhet:
kertesz.noemi@vilagszepalapitvany.hu

CATERING
Helyi catering partnerünk 6 éve biztosít ízletes, változatos ételt programjaink alkalmával
Reggeli:

500 - 1500 Ft/fő

Meleg ebéd: 		 1500 - 2000 Ft/fő
Hideg/meleg vacsora: 		 500 - 2000 Ft/fő
Kávészünet: 		 600 - 800 Ft/fő
Gluténmentes, laktózmentes, vegetáriánius étkezés igényelhető.

További információ és kapcsolat:
Horváth-Kertész Noémi, adományszervezési és kommunikációs vezető
kertesz.noemi@vilagszepalapitvany.hu | +36706783939
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A VILÁGSZÉP ALAPÍTVÁNYRÓL
MAGYARORSZÁGON KÖZEL 24000 GYEREK ÉL GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBAN. A CSALÁDJUKBÓL
KIEMELT FIATALOK ALAPVETŐ HÁTRÁNNYAL INDULNAK AZ ÉLETBEN. MI ÉRTÜK VAGYUNK. CÉLUNK, HOGY
MINDENKI MEGTAPASZTALHASSA AZ EGYÉNI FIGYELMET, AZ ELFOGADÓ SZERETETET ÉS AZT, HOGY A VILÁG
SZÁMÁRA IS SZÉP ÉS LEHETŐSÉGEKKEL TELI.
Fontos számunkra, hogy hosszú távon legyünk jelen a gyerekek életében, biztonságos pontot adva bizonytalanságokkal
és folytonos változással teli mindennapjaikban. Igyekszünk a fiatalok életkorához, helyzetéhez és céljaihoz illeszkedő,
egyénre szabott programokat biztosítani, tevékenységi körünk így sokrétű. Táboraink, mesemondó, mentor és karrier
programunk, inkluzív óvodánk és közösségi terünk, a Létra Klub segítségével óvodásoktól kezdve kisiskolásokon,
kamaszokon át a fiatal felnőttekig tudunk kapcsolódni a gyermekvédelmi gondoskodásban élőkhöz. Újra és újra segítünk
nekik felfedezni magukban a legszebb szépet, amiről mély meggyőződéssel hisszük, hogy mindenkiben ott van.

NYÁRI TÁBOROK
Táboraink alapja, hogy minden gyerek egyéni figyelmet, illetve érdeklődésének és
életkorának megfelelő támogatást kapjon. Az együtt töltött idő lehetőséget ad arra,
hogy megéljék a feltétel nélküli elfogadást, bizalmat és szeretetet, miközben tapasztalati úton fejleszthetik készségeiket, szereznek ismereteket egyéni és csoportos
működésükről, saját határaikról. Sikerélményen és pozitív megerősítésen át fel
fedezhetik belső erőforrásaikat, amelyekre építkezve könnyebben állják meg
helyüket a hétköznapokban is.

MESEMONDÁS
Programunk önkéntesei élőszavas mesélések alkalmával töltenek minőségi
időt a gyerekekkel. A mesemondás számunkra híd a gyerekekhez és a rendszeres látogatások lehetőséget adnak arra, hogy biztos pontot jelenthessünk
folyton változó életükben. Nyitott odafigyeléssel igyekszünk meghitt, örömteli
pillanatokat csempészni a velünk együttműködő budapesti és Miskolc környéki
gyermekotthonokban élő kicsik és nagyobbak mindennapjaiba.

MENTOR PROGRAM
A gyermekvédelemben felnövő, illetve onnan éppen kikerülő gyerekek nem
részesülnek annyi folyamatos, egyéni figyelemben, mint amennyire szükségük
lenne. Az önkéntes mentorok hosszútávon, rendszeres találkozásokkal, közös
programokkal és beszélgetésekkel, az egyéni figyelem megadásával kísérik
mentoráltjaikat saját útjukon.

VILÁGSZÉP ALAPÍTVÁNY

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.
E-mail: alapitvany@vilagszepalapitvany.hu
www.vilagszepalapitvany.hu
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KARRIER PROGRAM
Karrier programunk a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy onnan
kikerülő fiatal felnőttek munkavállalását támogatja. Célunk, hogy a fiataloknak gyakorlati tudást és lelki támogatást adjunk, munkaadó partnereinket pedig érzékenyítsük a gyermekvédelem iránt, valamint folyamatos
kapcsolattartás segítségével közösen találjunk megoldást az esetleges
nehézségekre.

LÉTRA KLUB
Sokszínű közösségi terünkben inkluzív szemléletű, egyedi foglalkozások által kínálunk
tartalmas időtöltést kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Létra Klubban azért dolgozunk, hogy a hozzánk járó gyerekek és fiatalok önbizalommal teli, magukat jól ismerő,
kreatív és felszabadult emberré váljanak. Hiszünk abban, hogy a szabadság és
a pozitív megerősítés szárnyakat ad olyan képességek kibontakozásának,
amelyekről még nem is tudtunk.
További információ: www.letraklub.hu

PENDULA ÓVODA
Nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, a saját
útját járva lehet közösségünk része. A Pendula Óvodában az Alapítvány
12 gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerek óvodai nevelését támogatja
kiscsoporttól egészen az óvodáskor végéig.
További információ: www.pendulaovoda.hu

„Egész nap rohansz, teszed a dolgod, és észre sem veszed, hogy a lelked csak kullog a tested után.
Aztán elindulsz, hogy mesélj, és nagyon fáradt vagy, és nincs is igazán kedved… Odaérsz, megállsz,
a lelked utolér, megérkezel. Belépsz az ajtón, és akkor…..na akkor….az valami más. Valaki megölel,
pedig nem is ismer igazán, visszaöleled. Valaki rád néz, s tudod, hogy lát téged, mert te is látod őt.
Megjött a mesemondó – mondják. Te mesélsz, ők veled vannak, biztonságban... Már nincs fáradtság,
munka, rohanás, csak szeretet van, pillanatok, melyek élni segítenek.”
/ Draskóczyné Szabó Noémi, önkéntes /

VILÁGSZÉP ALAPÍTVÁNY

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 18.
E-mail: alapitvany@vilagszepalapitvany.hu
www.vilagszepalapitvany.hu
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