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B E V E Z E TŐ

A 2020-as év a legtöbb szervezetet merőben más kihívások elé 
állította, mint amire előzetesen, tervei alapján számított. Így vol-
tunk ezzel mi is a Világszép Alapítványnál. Számtalanszor kény-

szerültünk feladataink újratervezésére, kényszerszünetek áthidalására 
vagy hirtelen felbukkanó, sosem látott problémák megoldására. Év köz-
ben többször úgy éreztük, lehet, hogy ez lesz alapítványunk történetének 
legrosszabb éve.Visszagondolva azonban 2020 sokkal több jót hozott 
nekünk!

Végre volt időnk kidolgozni és kipróbálni régóta dédelgetett ötleteket. 
Így lettek például nyári napközis táboraink a Létra Klubban, ráadásul nagy 
sikerrel! Mindeközben olyan remek szakembereket ismertünk meg, akik-
kel a későbbiekben biztosan tovább folytatjuk majd a közös munkát. Me-
semondóink ugyan nem tudtak annyit járni a gyermekotthonokba, mint 
máskor, de cserébe elindítottuk a Meseposta szolgáltatást, online mesé-
léseket szerveztünk, és nem utolsósorban született egy újabb gyönyörű 
mesekönyvünk. A karantén alatt a mentorok sem látogathatták a gyere-
keket, viszont mi szállítottuk minden nap a gyermekotthonokba az ebé-
det. A kenyérpostával együtt Karantén Kalandok néven minden nap tré-
fás feladatokat és apró ajándékokat vittünk, hogy tartsuk a gyerekekben 
– és sokszor az ott dolgozó felnőttekben is – a lelket. Eszközadományok 
gyűjtésével segítettük a fi atalok digitális tanulását és a külvilággal való 
kapcsolattartást. Szintén nekik szánt tartalommal elkészültek a Világ-
szép Magazin első számai. A háttérben ezalatt pontot tettünk a mentor 
és karrier program pilot szakaszának végére, véglegesítettük a szakmai 
koncepciót. Nyáron szerencsére megtarthattunk minden Paloznakra ter-
vezett tábort, és talán az eddigi legjobb szezonunkat zártuk. Az őszi ön-
kéntes képzést egy megújított tematikával indíthattuk, így év végére újabb 
mentorokkal és mesemondókkal bővült a csapatunk. A Pendulások a rö-
vid kényszerszünet alatt is folyamatosan foglalkoztak az óvodásokkal ‒, 
igazi csoda volt azt a sok fi nomságot online térbe varázsolni ‒ majd egész 
nyáron fogadták a gyerekeket. Felsorolni is sok, pedig a lista közel sem 
teljes…

Bár szakmai feladatokban sem akadt hiány, volt lehetőségünk átgon-
dolni több operatív folyamatot, és megszabadultunk jó pár csontváztól. 
A hab a tortán, hogy végre alaposan átbeszéltük, majd formába öntöttük 
a középtávú stratégiákat! Terveink megalapozásaként együtt fogalmaz-
tuk meg azokat az értékeket, amik a legfontosabbak számunkra: Sok-
színűség, Jelenlét, Hosszú távú kapcsolatok, Támogató közösség, Kere-
tek. Ugye milyen gyönyörű? Minden benne van, amit a gyerekeknek és 
egymásnak adunk! 

Rettentő büszke vagyok a Világszép csapatra! Miközben rengeteg 
mindent tettünk, legalább annyi energiát fordítottunk egymásra is. Furán 
hangzik, de talán több megbeszélést tartottunk Zoomon, mint azelőtt élő-
ben – adott pillanatban tán néha utáltuk, de most utólag jó érzéssel tölt 
el, ahogyan tartottuk egymásban a lelket, a lelkesedést. 2020 nehézségei 
még erősebbé, még ütőképesebbé, még összetartóbbá tették az amúgy 
is szuper csapatot.

Kedves Partnereink, Önkénteseink, Támogatóink! Kedves Baráta-
ink! Köszönjük, hogy mindebben mellettünk álltatok, számítunk rátok 
a következő években is!

Marton Kriszta
alapítvány vezető
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V I L ÁG S Z É P  P I L L A N ATO K

10 évvel ezelőtt, 2010. szeptember 30-án több mint kétszáz lel-
kes vendég társaságában férjemmel, Albrechttal megalapí-
tot tuk ‒ akkor még Meseterápia névvel ‒ alapítványunkat, 

és aznapra már majdnem elkészültünk a két telekből egybenyitott, mára 
so kunk nak legendás paloznaki Meseközpont átépítésével. Az első tábort 
2011 nyarára szerveztük, így jövőre, 2021-ben ünnepeljük majd a 10 éves 
születésnapot, hiszen 2011 júniusában érkezett az első gyerekcsoport egy 
10 napos táborba a Meseközpontba. Ez év, 2020 végére pedig összesen 
63 tábort tartottunk itt.

Most dicsekedni szeretnék, mint egy büszke édesanya. RÓLUK szeret-
nék mesélni. Továbbra is idegesíteni minden kedves rokonomat, barátomat, 
ismerősömet, mikor áradozom, hogy „…és képzeld, J. azt mondta, L. ezt tet-
te…” Mert ez is jár nekik, ugyanúgy, mint az ölelés és az elfogadó, feltétel nél-
küli szeretet. Erre egyszer egy csodás mentoráltam hívta fel a fi gyelmemet, 
mikor elmeséltem neki, hogy egy ismerősnek, eldicsekedtem róla valamit. 
L. meg állt és ragyogva kérdezte: Te meséltél RÓLAM?

ŐKET nem vérszerinti szüleik nevelik, hanem az állam által megbízott nénik 
és bácsik. Micsoda mérhetetlen kincse is van az ÁLLAMNAK! 24 000 csoda. 
RÓLUK szeretnék mesélni a világnak. 24 000 Lócit az égbe emelni, és kiál-
tani: Nézzétek! Csodáljátok őket!!! Nem az ő hibájuk, hogy nem a szüleik ne-
velik őket! Nem az ő hibájuk, hogy „állam bácsi” nem tudja őket, mint valódi 
kincseket óvva vigyázva, védve, szeretve kivezetni az átélt traumákból, ami 
aztán újabb és újabb traumákkal sújtja őket. „Pedig bennük laknak a galam-
bok…” Én nekik köszönhetem, hogy boldog ember lettem és a leggazdagabb 
ember a világon. Mert ha elkezdem lelki szemeim előtt azt a több mint száz 
nevet sorolni, ami mögött szempárok néznek rám, akkor valami olyan mér-
hetetlen boldogság tölt el, hogy én ŐKET ismerhetem, hogy engem min-
den egyes gyerekkel hány időtlen boldog pillanat köt össze. Ennél nagyobb 
kincset nem tudok elképzelni. Hálás vagyok, hogy ismerhetem ŐKET. Mert 
megmutatták nekem, hogy milyen széles és színes a világ. Hogy megfér 
egymás mellett a mély fájdalom és az öröm. Megtanították nekem, hogy egy 
gyerek egy egész világ. És megajándékoztak azzal, hogy magamat is el tu-
dom helyezni ebben a nagy széles világban, hogy megtaláltam a helyem. 
Mert az utolsó tíz évben meg sem tudom számolni, hányszor gondoltam 
egy-egy pillanatban, hogy én most a világon sehol máshol nem szeretnék 
lenni, hanem pont itt, így, VELE, VELÜK. Megtanították a lényeget látni. 
A pillanatokat megfogni. 

Ülök egy budai gyermekotthon szobájában a szőnyegen, és ringatok egy 
hétéves kislányt délelőtt 10 órakor. „Aludj baba, aludjál, nyuszika is alszik…” 
„Ágnes, lejárt a három perc, most én jövök!”, szól rám az ötéves kishúga. 
Csere. Most őt ringatom és nővére tartja a telefonomat, és ügyeli az időzítőt. 
Két napja érkeztek a gyermekotthonba. Négy különböző nevelőszülőn van-
nak túl. Egy fekete szemeteszsákkal adták le őket. Nem mesélem el, hogy 
milyen bántalmazásokon estek át. Most maradok a pillanatnál. Mert ha ott 
van az ölemben A., és ringatom, akkor csak arra tudok gondolni, hogy én 
most a világon sehol máshol nem szeretnék lenni, csakis ebben a pillanatban 
VELE.

Négy évvel az előbb leírt pillanat után egy nagyon nehéz krízishelyzet 
közepette öleltem át ŐT, mikor egyszer csak a fülembe énekelte súgva: 
…aludj baba aludjál… Emlékszel, Ágnes? Onnantól tudtam, hogy értelme van 
a munkánknak.

Wirtz Ágnes
alapító
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V I L ÁG S Z É P  P I L L A N ATO K 
M E S É LŐK TŐL

Zalka Csenge Virág
szakmai vezető
mesemondás

Nagyon jó volt az egész napos őrület után meg-
érkezni hozzájuk. A csoportban béke volt és 
nyugalom. Túl voltak a vacsorán, volt, aki segí-
tett a nevelőnek pakolni, volt, aki csak heveré-
szett a kanapén. Megörültek, amikor megláttak, 
„Mese!!!” és azonnal kaptam is a nyakamba pár 
lelkes mesehallgatót. ☺

Elindultam kifelé. Összefutottam egy kamasz 
lánnyal, és beszédbe elegyedtünk. Sok mindenről 
szó esett, az önkénteskedésről is. Hogy én miért 
csinálom, és hogy tényleg csak miattuk tanultam 
meg a mesét? És volt már olyan, hogy senki nem 
jött a mesélésre? Jót beszélgettünk. Aztán meg-
kérdezte, hogy milyen hosszú a mese. Mond-
tam, hogy 10 perc és ez nem kicsiknek való. Azt 
mondta, hogy ha senki nem jön, akkor ő szívesen 
meghallgatja, csak menjünk ki az udvarra. Így 
tettünk. Elmondtam a mesét. A felénél egy ka-
masz fi ú is leült velem szembe, és fi gyelmesen 
hallgatott. Nagy élmény volt.

Sosem fogom elfelejteni az első mesélésemet.
Kísérőként érkeztem meg, de a sors úgy hozta, 
hogy mesélnem kellett: A garabonciás és a sár-
kányt.

Remegett a hangom. A gyerekek megkérdez-
ték, hogy izgulok-e.

Azt feleltem, hogy borzasztóan.
Ekkor az egyik fi ú a vállamra tette a kezét, 

rám nézett, majd azt mondta:
‒ Nem lesz semmi baj, jó leszel!

A kicsik igazi cukorbombonok. Épp mondókáztak 
a nevelővel, ami kor odaértünk.

Belépve az ajtón az egyik kisfi ú emlékezett, 
hogy (két hónappal azelőtt) bokamerevítővel 
mentem, így most az első kérdése az volt, hogy 
meggyógyultam e. Hihetetlen milyen memóri-
ával, fi gyelemmel és fi gyelmességgel vannak 
megáldva ezek az apróságok. ☺
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V I L ÁG S Z É P  P I L L A N ATO K 
M E N TO R O K TÓ L

Tarcsa Tímea
szakmai vezető egyéni 

fi gyelem program

Sok körön túl vagyunk már, 
hogy ne engedje el a suli, az-
tán ír nekem, hogy „bemen-
nék hozzád, hogy eldicseked-
jek a bizonyítványommal.”

Fiatal felnőtt mentoráltam, 
a neki kézzel készített, apró 
ka rá csonyi meglepetés át-
adása után azt mondja: Ezt 
nevezik fel tétel nélküli sze-
retetnek, ami kor csak úgy 
gondoltok rám? Még meg kell 
szoknom, de nem rossz.

Eljátszotta, hogy nem találja 
a karácsonyra tőlem kapott 
apró angyalt és titkos üzene-
tet. Pár perc után: haha, át-
vágtalak, és előhúzta a párná-
ja alól.

Az év eleji vírus időszak vége 
felé az egyik fi ú azt kérdezte: 
Most már nagyon megérdem-
lünk egy nem virtuális ölelést, 
ugye? Persze, hogy megérde-
meltük, és abban az egy öle-
lésben benne volt a korábbi 
hónapok minden hasonló el-
mulasztott pillanata.
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V I L ÁG S Z É P  P I L L A N ATO K 
TÁ B O R O K B Ó L

Szécsi Erik
táborokért és foglalkozásokért 

felelős szakmai vezető

A Mese táborban hosszas fel-
ké szü lés után sikerült rá ven ni 
a fi atalokat, hogy vala mi lyen 
módon mindenki jelen jen meg 
a színpadon. A mesei sze-
repek, amelyeket kidolgoz-
tak a tá bor alatt maguknak, 
annyira jól működtek, hogy 
a fesztivál vé gén a gyere-
kek egy másfél órás spontán 
szerep játékba kezd tek, és egy 
izgalmas tör té netet alkottak, 
melyben a hő sök megvédték 
a Meseközpontot a rá leselke-
dő veszélyek től és hordáktól.

Gyönyörű volt, amikor az egyik 
éjjel felkeltettük a fi atalokat, és 
mindannyian kivonultunk a fo-
cipályára, ahol mécsesek pis-
lákoló fényénél meghallgattuk 
Csenge csillagokról szóló me-
séjét. És miközben a történetet 
hallgattuk, sorra jöttek a felmo-
rajlások, amikor egy-egy hulló-
csillag elszáguldott az éjszakai 
égbolton.
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V I L ÁG S Z É P  P I L L A N ATO K 
L É T R A  K LU B

Potyondi Linda
operatív vezető

Létra Klub

Az egyik kisfi ú eredetileg Ani-
máció foglalkozásra járt, amit 
szeretett is nagyon, de a kony-
hából kiúszó illatok miatt egy-
szercsak a Cukrászat gyere-
keknek foglalkozáson folytatta.

Á. egy páros feladat után azt 
mondta a párjáról, hogy sze-
rinte nem értette meg a fela-
datot, de barátok lettek ☺

Az 5 éves ovis, aki egy hétvé-
gi programon azt motyogta el 
ebéd után: Ez nagyon jó hely.

Sz. a napközis táborban azt 
mondja az apukájának, aki 
jött érte, hogy „Minden prog-
ramra járni akarok” és a ke-
zébe nyújt egy létrás szóró-
lapot.”

A  G Y E R E K  V É L E M É N Y E  A L É T R A  K LU B R Ó L :
„új barátokat szereztem”
„úgy jó, ahogy van”
„nagyon kedvesek az emberek, akik ott dolgoznak” 
„szuper hely”
„Ma legyőztem egy félelmemet!”
„Beköltözhetünk a Létrába anyával?”
„Nagyon kreatív volt, hasznos dolgokat készítettünk, és a közösség is szuper volt.” 
„Mama, tudod mi a jó a taborban? Az, hogy nem lehet benne unatkozni. Minden egyes 
percben történik valami.” 
„Eddig nem hittem volna, de most rájöttem, hogy nekem való ez a létraság.”
és 60 db „Minden” válasz arra a kérdésre, hogy: „Mi tetszett a Létra Klubban?”
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V I L ÁG S Z É P  P I L L A N ATO K 
A  P E N D U L A  Ó V O D Á B Ó L

Bavalics Laura
vezető óvodapedagógus

Egyik gyermekotthonból érke-
ző kisgyerekünk nevelőszülők-
höz került. A Pendula munka-
társai együtt álltak az aulában, 
amikor utoljára, a nevelőjével 
kézenfogva kisétált az óvodá-
ból. Majd mosolyogva vissza-
fordult és ránk kacsintott.

Átsétált a fűzfa alagúton négy 
óvodásunk, akik 2020. szep-
temberben iskolát kezdtek. 
Ők voltak azok, akik a Pendula 
megnyitásakor, először sétál-
tak be az óvodába. Örömmel, 
ugyanakkor nehéz szívvel en-
gedtük el őket. 

Nagy szeretettel fogadtunk két 
új óvodást az Árnyas otthon-
ból. Első látogatásuk alkalmá-
val, amikor egyikük belépett 
a Pendula csoportba, ámulva, 
boldogan, kikerekedett szem-
mel kérdezte: “Ez lesz az Én 
csoportom?”
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É R T É K E I N K

Sokszínűség
Építünk arra, hogy mindannyian 

mások vagyunk. Szeretjük és 
tiszteljük egymás sokféleségét. 

Egymás elfogadásával olyan Világot 
teremtünk magunk körül, ahol 

mindenki megtalálhatja magában 
a legszebb Szépet.

Támogató közösség
Törekszünk arra, hogy az együtt 

töltött idő során teret adjunk a másik 
szükségleteinek, illve segítsük 

egymást egyéni és közös céljaink 
megvalósításában.

Jelenlét
Szívvel-lélekkel és aktív 

fi gyelemmel vagyunk veled. Nem 
a múltra, hanem a jelenre és 

a lehetőségekre koncentrálunk. 
Elérhetőek vagyunk, ha 

szükséged van ránk.

Hosszú távú 
kapcsolatok

Törekszünk arra, hogy Világszép 
közösségünk holnap és azután is 
itt legyen. A gyermekvédelemben 

élő gyerekekhez óvodás kortól 
egészen a felnőtté válásig 
szeretnénk kapcsolódni.

M I S S Z I Ó N K

Hisszük, hogy egy gyerek egy egész világ. 
Célunk, hogy nálunk mindenki megtapasztalhassa az elfogadó 
szeretetet, az egyénre szabott fi gyelmet, és azt hogy neki
 is szép és lehetőségekkel teli a világ.

Keretek
Szakmai szempontok alapján 

tudatosan felépített keretrendszerrel 
dolgozunk, ami biztosítja 

a következetességet és a védelmet. 
Ezen határok nyújtanak 
iránymutatást az egyedi 

helyzetek megoldásában is. 
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… É S  A M I  S Z Á M U N K R A  A L E G É RT É K E S E B B 
VO LT,  D E  S Z Á M O K B A N  N E H E Z E N 

V I S S Z A A D H ATÓ :
•  Amikor egy óvodás délután a buszra várva, ami majd hazaviszi a gyerekotthonba, 

így fejezi be egy hosszabb mesélését: mert ugye én rossz vagyok. Mire én meg-
jegyzem: De hiszen te jó gyerek vagy! Erre azt válaszolja: Hát itt a Pendulában igen, 
mert itt szeretek lenni. 

•  Amikor egy esős hétköznap este, egy gyerekotthon szobájában két gyerek fekszik 
a lábamon, egy másik az oldalamnak dől, és a többi négy gyerek tágra nyílt szemek-
kel hallgatja a mesét.

•  Amikor egy 16 éves fi úval lépek be bátyjához a börtöni látogatásra, és a két fi ú, akik 
egy éve nem látták egymást, összemosolyognak.

•  Amikor egy gyerek azt mondja nekem: „Emlékszem Paloznak illatára”

•  Amikor a Felfedező tábor csapatai kiássák a kincset az erdőben, és még a nagy uj-
jongás közben is eszükbe jut minket is megkínálni a kalandos úton elnyert csokival.

•  Amikor a kisfi ú, aki a Létrás nappali tábor első napjaiban még elbújt, ha a többiek 
előtt kellett megszólalnia, pénteken izgatottan lép fel széles közönség előtt, és pa-
rancsnokként vigyorogva menti meg a kalózhajóját az elsüllyedéstől.

•  Amikor heverünk Paloznakon éjjel a fűben, és együtt számoljuk a hullócsillagokat 
mesemondás közben.

•  Amikor egy 19 éves mentorált felhív, és hiába várom a megoldandó katasztrófát, 
csak annyit mond, ragyogva: Csak fel akartalak hívni, hogy megkérdezzem: hogy 
vagy?

•  Amikor a Mesetábor végén senkinek sem jut eszébe levenni a jelmezét, és egy 
egész csapat kis szuperhős játszik önfeledten a Meseközpont kertjében

•  Amikor egy 18 éves lánnyal állok a Meseközpont kertjében és úgy emlékszik visz-
sza a 9 évvel ezelőtti első megérkezésére, hogy „akkor éreztem először, hogy lehet 
értelme az életnek.”
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A COVID miatt több tervvel 
is készültünk annak érde-
kében, hogy a gyerekek 

és fi atalok 2020-as éve se teljen 
paloznaki élmények nélkül. Nagy 
szerencsénkre végül a korlátozá-
sok feloldásának köszönhetően 
az eredeti terveink szerint való-
sulhattak meg a táboraink, csupán 
egyetlen programunk, az Önkén-

tesképző maradt el, amit terveink 
és reményeink szerint 2021-ben 
pótolunk.

A szakmai program teljes mér-
tékben az elképzelések mentén va-
lósult meg. Elmondhatjuk, hogy az 
idei év volt az első, amikor egyetlen 
olyan krízishelyzet sem adódott, 
ami lényegi változtatást igényelt 
volna az eredeti tervekhez képest.

A 2020-as évben több új, meg-
bízott táboroztató szakember, va-
lamint egy új táborvezető is sike-
resen debütált. Mindannyian teljes 
mértékben Világszép minőségben 
voltak jelen a táborokban, és re-
méljük, hogy a közös munka a kö-
vetkező években is folytatódik.

TÁ B O R O K  2 0 2 0

7
tábor

83
résztvevő

6
gyermekotthon

49
tábori mese

320
Csopaki strandbelépő

4
kiásott kincsesláda
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2021-ben terveink között szerepel a tavalyi évben elmaradt Önkén-
tesképző pótlása, valamint továbbra is célunk, hogy az összes ve-
lünk kapcsolatban álló gyerek eljusson a nyári táborainkba. 

Egy velünk 5 éve együttműködő partnerrel lezárjuk a közös munkát 
így azon korosztály táboroztatását, akiket az elmúlt években ezzel a part-
nerünkkel együtt oldottunk meg, ezentúl saját erőforrásból szervezzük 
Világszép és Létra Klubos szakemberek bevonásával. A Létra Klubos 
kapcsolódás mögött az a törekvés is meghúzódik, hogy szeretnénk szo-
rosabbra fűzni a Létra és a nyári táborok viszonyát, mégpedig úgy, hogy 
olyan szakemberekkel dolgozunk a táborokban, akik aztán a inkluzív és 
szegregált foglalkozásokat is tartanak a Létra Klubban. 

2021-ben tovább dolgozunk azon, hogy olyan táborvezetőket képez-
zünk, akik önállóan viszik a nyári táborainkat a jövőben.

T E R V E I N K  -  TÁ B O R O K  2 0 2 1

4
önfeledt tábori tánc

41
foglalkozás a Madárházban

1
kecske kilátó
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M E S E M O N D Á S  2 0 2 0

A mesélőket a koronaví-
rus komoly kihívás elé 
állította, mert a karan-

tén időszakban nem járhattunk 
be a gyerekekhez. Ezek alatt 
a hetek alatt mesélőink lelkesen 
videóra vették a meséket, ami-
ket aztán eljuttattunk a gyere-
kekhez, ősszel pedig közösen 
alkottunk minden otthonnak 
személyre szabott adventi me-
senaptárat, fotókkal és szemé-
lyes üzenetekkel. Az önkéntes 
mesélők részt vettek a délutáni 
foglalkozásokon, amiket a gye-
rekekkel töltöttünk, és többen 
eljöttek a nyári táborainkba is. 

4
gyermekotthonban

130 
óra mesemondás

26
aktív mesemondó önkéntes

93
új mese

2
meseposta a támogatóinknak

421
mese a Világszép mese adatbázisban
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50
új mese a Nők Lapjának

18
Facebook live

1
új könyv

10
adventi mesenaptár

10
heti Meseposta a karantén alatt

10
heti mesevideó a tavaszi 

karantén alatt

14 új mesélővel ismét minden 
gyermekotthon csapata tel-
jes létszámmal működhet 

majd. Azon dolgozunk, hogy (amikor 
nincs karantén) minden héten, minden 
otthonban mesét mondhassunk kette-
sével, és ismét folyamatosan jelen lehes-
senek a mesék és a Világszép önkéntes 
mesemondók a gyerekek mindennapja-
iban. 

Szorosabban vonjuk be mesélőinket 
a táborozásba és egyéb programokba, 
és bepótoljuk a 2020 folyamán elmaradt 
csapatépítőket, lélekfrissítőket, tovább-
képzéseket és csoporttalálkozókat is. 

Havi, rendszeres adományt indító 
adományozóink számára negyedévente 
Mesepostát állítunk össze – ezzel kö-
szönve meg támogatásukat. 

A Széltestvér és Napkelte – Hagyo-
mányos mesék rendhagyó családokról 
című első kötet után 2021-ben megjele-
nik a Világszép Könyvek második része.

M E S E M O N D Á S  2 0 2 1
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M E N TO R  P R O G R A M  2 0 2 0

Egyéni fi gyelem csapatunk 2020-ban 11 önkéntes mentorral és egy 
szakértő mentorral gyarapodott.

A velünk kapcsolatban álló négy gyermekotthonból eddig három-
ban voltunk jelen mentorprogramunkkal, ezért jelentős lépés, hogy idén 
a negyedik otthonban is elkezdhettük a mentorálást.

Mentorainknak komoly kihívást jelentett a teljes évet meghatározó jár-
ványhelyzet, hiszen gyakran lehetetlenné tette a személyes találkozást. 
Tavasszal a gyermekotthonokra teljes kijárási és látogatási tilalom vonatko-
zott. Ekkor mentoraink minden kreativitásukat bevetve, online vagy telefo-
non tartották a kapcsolatot a gyerekekkel, illetve a kenyérpostával leveleket, 
játékos feladatokat küldtek a nekik, 

Később, a kijárási korlátozások és a vírus miatti folyamatos bizonytalan 
helyzet (pl. csoportok időszakos lezárása) ellenére töretlen lelkesedéssel 
jártak az otthonokba, amikor csak lehetett, illetve a Létra Klubban tudtak 
találkozni a mentorpárok. 

Nemcsak a gyerekekkel való kapcsolattartás jelentett kihívást ebben az 
évben, de az egyéni és csoportos találkozóinkat is kénytelenek voltunk on-
line térbe helyezni. A csoportos találkozók számára ez különösen nehéz te-
rep, mentoraink mégis kitartóan támogatták egymást egész évben.

A Lélekfrissítőket és a képzési napunkat elsöpörte a vírus, de a nyári 
csapatépítőnket és egy kellemes, vírusbiztos őszi városi sétát mégis meg 
tudtunk valósítani, aminek nagyon örültünk, hiszen idén jóval kevesebb sze-
mélyes élményünk volt, mint azt szerettünk volna.

2021-ben szeretnénk egy újabb 
szakértő mentor munkatárssal 
bővíteni csapatunkat, aki nem-

csak a fi atalokkal való munkából ve-
szi majd ki a részét, hanem az ősszel 
érkező legújabb mentorcsapatunkat 
is támogatni fogja.

Sok éves tapasztalatgyűjtés 
és a 2020-as újragondolás ered-
ményeként 2021-ben szeretnénk 
elindítani Mentor+ programunkat, 
amely fi atal felnőtt mentoráltjainkat 
támogatja az önálló életkezdésben. 

Mentoraink számára lélekfrissí-
tő hétvégét tervezünk Paloznakon, 
valamint egynapos képzési napot 
és csapatépítő napot.

M E N TO R 
P R O G R A M 
2 0 2 1

1335 
óra egyéni fi gyelem

40
mentorált

27
önkéntes mentor

4
fi atalt helyeztek át másik 

otthonba, ahová a mentorok 
mentek velük

4
fi atalnak biztosítottunk 

nyugalmas időszakot Paloznakon 
a járvány első hulláma alatt

3 
esetben segítettünk új lakhatás 

keresésében és költözésben
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L É T R A  K LU B  2 0 2 0

Inkluzív programok

A 2020-as, nehezített pályán is tud-
tunk foglalkozássorozatokat szer-
vez ni: januártól márciusig, majd 
szep tem ber től novemberig. A nyári 
kom mu nikációs kampánynak kö-
szön hetően minden őszi foglalko-
zás 7 fő feletti létszámmal indult, 
amit szin tén eredménynek tekintünk 
– jelen körülmények között pedig 
különö sen. 

Újragondoltuk és átalakítottuk 
a Létra foglalkozássorozatainak 
struktúráját: szorosabban kapcso-
lódunk ezáltal a foglalkozásveze-
tőkhöz, áttértünk a siker százalé-
kos bérezésre, állandó Világszép 
asszisztensek segítik a foglalko-
zásvezetők munkáját. Az idei évtől 
beiratkozási időszakok helyett már 
folyamatosan lehet csatlakozni 
a foglalkozásokhoz. 

Napközis táborainkat pilot jelleg-
gel és céllal indítottuk, ám mindegyik 
a várakozásokon felül teljesített. Az 
eredetileg tervezett kettőhöz képest 
végül 6 tábort szerveztünk: 2 animá-
ció, 1 kézműves, 1 dráma és impró, 
1 színjátszás, 1 zenés-drámás hetet.

Világszép programok

A nyár eleji újratervezés követ-
keztében a kizárólag gyermekott-
honban élő gyerekek és fi atalok 
számára kialakított programok 
szervezése is előtérbe került. Ok-
tóber végén öt programsorozattal 
indult el ez a tevékenység a Lét-
rában. Négy, heti rendszerességű 
programunk indult: Jamaikai Dan-
cehall serdülő lányoknak, Fairplay 
foci kisiskolás fi úknak, Kutyás fej-
lesztő foglalkozás a Pendula ovi-
ból kikerült elsősök számára, Ajtó 
a világra című outdoor élménype-
dagógia programsorozat serdülő 
fi úk számára. A legidősebb, már 
az önálló életkezdés kihívásaival 
küzdő fi ataljainknak havi rend-
szerességű “Helló Élet” klub so-
rozatot indítottunk. Bár október 
végén minden program elindult, 
a kormányrendeletek értelmében 
ezeket az első alkalom után szü-
neteltetni kellett. 

Az egyik gyermekotthon új épü-
letbe kényszerült költözni, ezért az 
átköltözéssel járó nehézségekben 
támogattuk őket. Annak érdeké-
ben, hogy az otthon munkatársai 
zavartalanul tudják bonyolítani 
a költözést, két hétvégén át a fi ata-
loknak izgalmas programsorozatot 
biztosítottunk a Létra Klubban, va-
lamint egy 10 fős, önkéntesekből 
és takarítókból álló brigádot szer-
veztünk 1 napra a gyermekotthon 
számára.

A Covid ellenére is megtörtént

13
foglalkozás

116
gyerek

2
foglalkozássorozat
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Amennyiben a járványhelyzet lehető-
vé teszi – és ebben nagyon bízunk  
 – szeptembertől 13 foglalkozást 

tervezünk elindítani. Célunk, hogy ezek 
a foglalkozások már minimum 10 fős cso-
port létszámmal kezdődhessenek el. A fog-
lalkozások mellett egyszeri workshopokkal 
is készülünk (pl. városi séta, anya-lánya fő-
zés, outdoor kalandok és még sok más). 

Ebben az évben ismét 6 napközis tábort 
szervezünk, a 2020-as évhez hasonló ösz-
szeállításban és rendszerben – építve azok 
sikerére. 

Péntekenként a Létra Klub a gyer-
mekvédelemből érkező gyerekeké: eze-

ken a napokon külön számukra kialakított 
programokat szervezünk a világszép csa-
pat, mentorok és mesemondók bevonásá-
val. 

A Létra továbbra is helyszínt biztosít 
a mentor-mentorált párok találkozásaihoz. 

Céljaink között szerepel továbbra is, 
hogy együttműködést indítsunk el a kör-
nyékbeli iskolákkal. Az Iskola Plusz prog-
ram tervezése és kidolgozása már meg-
kezdődött, így bízunk benne, hogy ősztől 
valóban lehetőségünk nyílik arra, hogy az 
iskolák számára is tartalmas programokat 
kínálva lépjünk ismét nagyot az önfenntar-
tó működés felé.

L É T R A  K LU B  2 0 2 1

6
napközis tábor

3
fős Létra stáb

28
tábori nap

90
táborozó

360
palacsinta a Világszép 

gyerekeknek és fi ataloknak 
szervezett délutánokon
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P E N D U L A  Ó V O D A  2 0 2 0

A Penduláról sem tudunk a pan dé mia említése nél-
kül be szél ni. Az év első hó nap jai ban igyekeztünk 
kitartani, amíg az megengedhető volt és tartani 

a nyugalmas légkört az óvodában. A tavaszi karantén 
alatt nagyon hamar felállt a Pendula Online Világ, ami-
ben az egész team közösen dolgozott, hogy fenntartsuk 
a kapcsolatot a gyerekekkel, családokkal. Minden nap 
online Beszélgetőkört tartottunk, Játékgyűjteményeket 
készítettünk, mese és hangfelvételeket küldtünk, online 
szülői konzultációt és rendszeres online Pendula Tea-
met tartottunk, e mellett Mesetelefont is biztosítottunk 
a gyermekotthonban élő gyerekek számára. A tavaszi 
karantén második szakaszában, előrehoztuk a Pendula 
nyári szünetet, ami azt is jelentette, hogy a nyár folya-
mán végig nyitva tartott az óvodánk. Ez utóbbi májusi 
időszakban történt a Stella csoport új asszisztensének 
keresési, interjúztatási folyamata.

Május 25-én újra felállt a teljes team a Pendulában 
és folytattuk a munkát, immár az óvodában. Kora nyá-
ron sikerült megszervezni a gyerekek óvodai búcsúzó-
ját, késő nyáron pedig az új óvodásokat fogadó családi 
pikniket, a megfelelő óvintézkedések mellett.

Szeptemberben kicsit folytattuk, mintsem elkezd-
tük volna az új nevelési évet. Mind a három csoport-
ban maximális létszámban vannak a családból érke-
ző gyerekek. A gyermekvédelemből érkező gyerekek 
száma vizsont alacsonyabb és fogyatkozó a 2020- 
2021-es nevelési évben. A 9 fő helyett 6 fővel indítot-
tunk, és december végén 2 fő került nevelőszülőkhöz 

távoli településre. Ennek tükrében a Pendula stratégi-
ai tervében kiemelt fi gyelmet kell fordítanunk a gyer-
mekvédelmi szervekkel való kapcsolatokra, hogy az 
Alapítvány által támogatott helyek mind megteljenek.

Ősszel sor kerül egyik munkatársunk, Tóth Rita si-
keres pedagógiai minősítésére. Ez volt az első minősí-
tő vizsga a Pendula történetében.

November végén elbúcsúztunk a Luna csoport 
egyik óvodapedagógusától, Limbacher Borbálától. Az 
új óvodapedagógus, Szegedi Virág, 2021. január 1-től 
csatlakozott a Pendula teamhez.

Novemberben 10 napos rendkívüli szünetet kel-
lett elrendelni a COVID 19 vírusban megbetegedett 
munkatársak száma miatt. Szerencsére súlyos meg-
betegedés nem történt. A rendkívüli szünet idején egy 
ügyeleti csoportottal működtünk, ahova gyermekott-
honból is érkeztek gyerekek. A karantén után minden-
ki egészségesen tudta felvenni a munkát. 

Ezt követően hoztuk meg a döntést, hogy szülők 
nem léphetnek be az óvodába, a bejárati ajtónál fogad-
juk a gyerekeket. Ez körültekintő szervezést és nagy 
egyéni fi gyelmet igényel a munkatársaktól és csalá-
doktól egyaránt. A szülői megbeszéléseket, konzul-
tációkat online formában folytatjuk, valamint minden 
gyereknek üzenőfüzete lett, amibe a napi eseménye-
ket írjuk a szülők számára. A Pendula és Bárányfelhő 
munkatársait hetente teszteljük antigén gyorsteszttel.

A családokkal való együttműködés példaértékű, 
nagyon hálásak vagyunk a támogatásukért.

P E N D U L A  Ó V O D A  2 0 2 1

2021-es kihívásaink közül a legsürgetőbb és leg-
fontosabb a gyermekvédelmi szervekkel va ló kap-
csolatfelvétel és kapcsolattartás kérdéskörének 

megoldása annak érdekében, hogy a gyermekvédelmi 
gondoskodásban élő gyerekek számára fenntartott he-
lyek megteljenek az óvodában. 2021 januárjában ala-
kítjuk ki ezzel kapcsolatos javaslat csomagunkat, amely 
– az Alapítvány gréimumával is megvitatva – több stra-
tégiai, pedagógiai változást hozhat a Pendula számára. 

Bízunk benne, hogy tavasszal (2021) lehetősé-
günk lesz nyílt napot tartani, vagy ennek alternatíváját 
megszervezni a szeptemberi óvodai felvételek miatt. 
A Pendula, iskolára hangolódó csoport, belső átjelent-
kezések miatt megtelt. Ennek függvényében a Stella 

és Luna csoportokban több helyre is tudunk fogadni 
gyerekeket.

A 2021 tavaszi félévben az ELTE TÓK és ELTE PPK 
hallgatóit fogjuk fogadni – természetesen az egyetem 
és a Pendula által előírt protokoll mentén. Tervünk, 
hogy óvodánk rendszeres gyakorló hely legyen a pe-
dagógusképzésben.

A tervek szerint a 2021 tavaszi félévben három pe-
dagógus tanfelügyeleti ellenőrzésére kerül majd sor, 
ennek dokumentációs elvárásait már teljesítettük az 
Oktatási Hivatal felé.

Bízunk benne, hogy folytatni tudjuk sikeres prog-
ramjainkat, valamint mélyíteni tudjuk majd együttmű-
ködésünket angol drámapedagógus kollégákkal.

Ha egy évben minden nap tartunk Beszélgetőkört, mind a három 
csoportban, akkor összesen hány Beszélgetőkört tartottunk?

∞ sok „Játsszuk azt, hogy” kezdetű mondat
Egy patakot tudnánk fakasztani a sok felnőtt könnycseppel a búcsúzások során
12 Játékgyűjtemény a Pendula Online Világból
100 mese videó és hangfelvétel a Pendula Online Világból
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KÖ S Z Ö N J Ü K !

K I E M E LT  TÁ M O G ATÓ I N K

TÁ M O G ATÓ I N K

S Z A K M A I  PA R T N E R E I N K



A 2020-as évünk 
képekben 
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J A N U Á R

A Good Impact rendezvényen pályázat alapján kiválasztott 
civil szervezetek mutatják be szolgáltatásaikat vállalatok számára. 
Büszkék vagyunk, hogy részt vehettünk és főleg, hogy annyi 
pozitív visszajelzést és díjakat is haza vihettünk.
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F E B R U Á R

Óvodánk vendége volt Tony Horitz, angol drámapedagógus, aki 
Bavalics Laura, vezető óvodapedagógus közreműködésével tartott 
dráma műhelyt a Pendula csoportban.
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M Á R C I U S

A „Careneval” jótékonysági szervezet közös alkotásra hívta meg 
4 partner gyerekotthon gyerekeit. Nagy élmény volt sok színes, fi atal 
művészegyéniséggel közösen alkotni, és persze Csenge meséje sem 
hiányozhatott. Nagy köszönet Koós Bence! „Csak olyan hamar eltelt 
ez az este”, foglalta össze K. Az áprilisra szervezett nagy aukciós 
rendezvény, sajnos a koronavírus miatt elmaradt. 
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M Á R C I U S

Innen feje tetejére állt a Világszép világunk. A gyermekotthonokat 
2 és fél hónapra bezárták, és gyerekeinket ezáltál szigorú karanténra 
ítélték. A Villa Bagatelle, mivel éttermét a vírushelyzet miatt be 
kellett zárni, így Nagy Totó séffel az élén a hét minden napján, az 
egész karantén alatt, napi 135 adag ebédet főzött a gyerekeknek és 
az otthonokban hősiesen helyt álló felnőtteknek. A Villa Bagatelle 
pékmestere, Csák László pedig minden nap friss péksütiket, kenye-
ret és kifl it sütött a karanténba zártaknak. A kiszállítást alapítványunk 
munkatársai vállaltak, így legalább a kerítésen keresztül láthattuk 
a gyerekeket, és közben csapatunk minden napra „Karantén postával” 
készült. Itt csak minden hét első levelét mutatjuk be, de összesen 
72 levelet írtunk a Világszép Kollégákkal, és ami a legfontosabb,
legnagyobb örömünkre rengeteg csodás visszajelzést kaptunk 
a gyerekektől. Ezekből is idemásoltunk párat.
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KAPÁS BOGI és LŐRINCZ TAMÁS is személyes video üzenetet 
küldött a gyermekotthonba zárt gyerekeinknek 
a karanténolimpiához!! Könnyekik hatódtunk!
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Júliusban megjelent a Világszép Magazin 1. száma! 
És Novemberben a 2. száma!
Mivel a gyerekek annyira megszerették a a nyomtatott rejtvényeket, 
kihívásokat, játékokat a karanténpostával, így negyedévente az 
Alapítvány munkatársai összeállítanak egy saját magazint, amit 
minden velünk kapcsolatban lévő gyermekotthonba nyomtatott 
példányban beviszünk. A legszebb, hogy több világszép gyerekünk, 
fi atal felnőttünk is részese már a szerkesztőségnek.
példányban beviszünk. A legszebb, hog
fi atal felnőttünk is részese már a szerkes
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Á P R I L I S

Karantén alatt beérkezett rajzok
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ZALKA CSENGE VIRÁG, alapítványunk mesemondó programjának szakmai vezetője, hivatásos 
mesemondó. A #maradjotthon időszakban minden hétfőn és csütörtökön leült és online mesélt, 
és átlagosan több mint 3000 gyerek, felnőtt hallgatta!
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Á P R I L I S - M Á J U S -J Ú N I U S

3 fi atal mentoráltunk a karantént, (74 napot) Paloznakon, 
a Meseközpontban töltötték. 
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M Á J U S

Azok a világszép fi atalok, akik elmúltak 17 évesek, lehetőséget 
kapnak az alapítványnál elvégezni egy önkéntesképzőt. Erre gyűltek 
össze régóta ismert, számunkra nagyon kedves fi ataljaink, akikkel 
megosztották a tapasztalataikat azok a fi atalok, akik ezt a képzést 
már két évvel ezelőtt elvégezték. A koronavírus miatt sajnos 2021-re 
kellett áttenni ezt a képzés sorozatot.
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M Á J U S -J Ú N I U S

Létra klub délutánok a karantén végén! De jó volt újra együtt lenni!!!
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J Ú N I U S

Mesés Lélekfrissítő a Konasoft cégnek - ennek a szolgáltatásnak 
a honoráriumával a cég az alapítványunk munkáját támogatja.
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J Ú N I U S

Öt partner gyerekotthon vezetői érkeztek Paloznakra, 
a Meseközpontunkba csapatépítésre.
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J Ú N I U S

Vadon tábor
Meseközpont, Paloznak
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J Ú N I U S

Létra klubunk első napközis tábora
Történetalkotó színjátszó tábor
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J Ú N I U S

Búcsúztatjuk az iskolába készülő gyerekeinket
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J Ú N I U S

Létra klub napközis tábor 
Animáció



97



98



99



100

J Ú L I U S

Miskolci gyermekotthon tábora
Meseközpont, Paloznak
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J Ú L I U S

Készülünk a 2021-es 10 éves jubileumi kiállításra.
Egy művész és egy mentorált fi atalunk találkozása – Világszép kap-
csolódások – Vajon milyen művek születnek? 2021-ben megtudjuk, 
meglátjuk! A képen látható művészek: Nádler István, Bánki Ákos, 
Esterházy Marcell, Megyik János és Bukta Imre
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J Ú L I U S

Létra klub napközis tábor
Impro és dráma
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J Ú L I U S

Mese tábor
Meseközpont, Paloznak
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J Ú L I U S

Csapatépítő Világszép mentorainknak
Létra Klub, Budapest
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J Ú L I U S

Ovis tábor
Meseközpont, Paloznak



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144

J Ú L I U S

Létra klub napközis tábor
Kézműves tábor
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A U G U S Z T U S

Felfedező tábor
Meseközpont, Paloznak
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A U G U S Z T U S

Demo tábor
Meseközpont, Paloznak
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A U G U S Z T U S

Létra klub napközis tábor
Animáció
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A U G U S Z T U S

Pendula Óvoda Piknik
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A U G U S Z T U S

Létra klub napközis tábor
Zenés dráma
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A U G U S Z T U S

Napsütés Tábor
Paloznak, Meseközpont



187



188



189



190



191



192

S Z E P T E M B E R

Mentortalálkozó – Városi séta
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O K TÓ B E R

Minden világszép munkatárs közös „évszakünnepe”. A 2021-es 
10 éves jubileumunkra készül egy dokumentumfi lm – így 
kivételesen kamera előtt osztottuk meg egymással minden 
évszakünnepünk hagyományát, hogy ki milyen pillanatot emel ki 
az utolsó negyed évből, ami számára különös csoda volt.
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O K TÓ B E R

Új mesélő és mentor önkénteseink képzése 
Budapest, Létra klub és Pendula Óvoda kertje
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O K TÓ B E R

Új mentorok képzése
Meseközpont, Paloznak
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O K TÓ B E R

Életképek a Pendula Óvodánkból
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O K TÓ B E R

Megjelent Világszép Mesekönyvünk!
Zalka Csenge Virág, alapítványunk mesemondó programjának 
szakmai vezetőjének köszönhetjük ezt a csoda mesegyűjteményt: 
Széltestvér és Napkelte – Hagyományos mesék rendhagyó 
családokról Berthóthy Ágnes gyönyörű illusztrációival.
A Móra Kiadó jóvoltából a könyv teljes bevétele alapítványunk 
munkáját támogatja!
Határtalanul büszkék vagyunk! Köszönjük, Csenge!
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O K TÓ B E R

„Helló Élet” – Világszép fi atal felnőttek klubja 
Létra klub, Budapest
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O K TÓ B E R

Mentor párosok 
Ilyenkor zárják az elmúlt évet, és ha mindketten úgy gondolják, 
szerződnek egy következő évre.
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D E C E M B E R

Mivel a COVID miatt decemberben nem tudtunk mesélni menni 
a gyerekotthonokba, minden önkéntes választott egy mesét, amit 
egy-egy személyes üzenettel küldtünk be adventi naptárként 
a gyerekotthonokba.
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D E C E M B E R

Egy partner gyerekotthonunk lakóinak karácsony előtt kellett 
átköltözni egy másik gyerekotthon épületébe. A nagy pakolásnál, 
költöztetésnél munkatársaink, önkénteseink is segítettek a nevelőknek 
a helyszínen, és hogy könnyebb legyen a munkájuk, amikor tudtuk, 
elhoztuk a gyerekeket a Létra klubba, a nagyobbakat pedig Erik, 
Árpi, Sanyi és Matyi vitték el egy igazi kalandos erdei túrára.
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D E C M E B E R

Téli túra
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D E C E M B E R

Jótékony Villa Szívek
A Villa Bagatelle-lel közösen, már 10. éve gyűjtjük össze állami 
gondozásban élő gyerekek konkrét karácsonyi kívánságait, hogy 
ne azt kapják ajándékként, ami másnak nem kell, vagy amit mások 
gondolnak, hogy nekik jó lesz. Ebben az évben az 5 partner 
gyerekotthon apraját nagyját kérdeztük meg, mi lenne a karácsonyi 
vágya. Ezek a vágyak felkerültek Tószegi Judit által sütött és díszített 
mézeskalács szívekre. Minden szíven egy gyerek neve és karácsonyi 
vágya. Ezeket a szíveket a Villa Bagatelle Brót pékségében és 
Bagatelle Mom Parkban akasztottuk fel a karácsonyfára, ahonnan 
vendégeink leakaszthattak egyet-egyet, hogy beszerezzék a kívánt 
ajándékot, amit aztán becsomagolva átadtak nekünk a boltban. 
Alapítványunk munkatársai pedig eljutatták a gyerekotthonokba. 
129 ajándékot vittünk, és mivel ez az év a megszokott nagy 
kihívásoknál is többet követelt az otthonokban dolgozóktól, így 
a Villa Bagatelle 109 kis csomaggal mondott köszönetet nekik is. 
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D E C E M B E R

A 2020-as évre nem lehet ezek nélkül a zoom pillanatok nélkül 
emlékezni, így jöjjön itt egy pár ☺
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J A N U Á R  -  D E C E M B E R

Amiről nincs fényképünk, mert mesélés 
közben nem készül fotó. 

4 gyerekotthonban mesélünk 
39 önkéntesünkkel, 

heti rendszerességgel. 
Ez egy év alatt 250 élőszóval elmondott 
mesét jelent, amit 60-90 gyerek hallgat 

heti rendszereséggel.
482 együtt töltött óra, egy olyan világban, 

ahol nincs lehetetlen.  
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