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A Világszép Alapítvány több mint tíz éve ad egyéni figyelmet és elfogadó szeretetet gyermekotthonban élő gyerekek-
nek tábor-, mesemondó-, mentor-, Mentor Plusz-, krízis programja és óvodája által. 2019 tavaszán egyedülálló, inklu-
zív közösségi teret hoztunk létre, ahol a gyermekotthonból és a családból érkező gyerekek együtt fejlődhetnek inno-
vatív szabadidős foglalkozásokon. Ez a Létra Klub: izgalmas, befogadó hely a Hűvösvölgyi út 18-ban. A Világszép 
Alapítvány azáltal szeretné fenntarthatóvá tenni a Létra Klubot, hogy helyiségeit vállalati események (rendezvények, 
képzések, találkozók, csapatépítések) számára is megnyitja. A terembérleti lehetősége olyan vállalatok számára lehet 
ideális akik - kilépve a fenti programok megszokott sémájából - egyedi helyszínnel és lehetőségekkel inspirálnák mun-
kavállalóikat.

TÁMOGASS GYERMEKOTTHONBAN ÉLŐ GYEREKEKET 
ESEMÉNYEDDEL, RENDEZVÉNYEDDEL

A LÉTRA KLUB TERMEINEK BÉRLÉSÉVEL KÖZVETLENÜL TÁMOGATHATOD, HOGY 
A VILÁGSZÉP ALAPÍTVÁNNYAL EGYÜTTMŰKÖDŐ GYERMEK OTTHO NOKBAN ÉLŐ 
GYEREKEK UGYANOLYAN TARTALMAS SZABADIDŐS PROGRAMOK ÁLTAL 
FEJLŐDHESSENEK, MINT CSALÁDBAN FELNÖVŐ TÁRSAIK.

TÉGY JÓT – EGY JÓ HELYEN! 

Nagyterem 

60 m2

Tréning terem 1. 

40 m2

Coaching szoba 

20 m2Tréning terem 2.

40 m2

Konyha csapatos főzéshez

30 m2

Színház- és tornaterem 

140 m2



MAGYARORSZÁGON KÖZEL 23000 GYEREK ÉL GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSBAN. A CSALÁDJUKBÓL 
KIEMELT FIATALOK ALAPVETŐ HÁTRÁNNYAL INDULNAK AZ ÉLETBEN. MI ÉRTÜK VAGYUNK. CÉLUNK, HOGY 
AZ ÁLLAMI GONDOSKODÁSBAN ÉLŐ GYEREKEK IS MEGTAPASZTALHASSÁK AZ EGYÉNI FIGYELMET, AZ 
ELFOGADÓ SZERETETET ÉS AZT, HOGY A VILÁG SZÁMUKRA IS SZÉP ÉS LEHETŐSÉGEKKEL TELI.

életkorának megfelelő támogatást kapjon. Az együtt töltött idő lehetőséget ad arra, 
hogy megéljék a feltétel nélküli elfogadást, bizalmat és szeretetet, miközben tapasz-
talati 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.

Programunk önkéntesei élőszavas mesélések alkalmával töltenek minőségi 
időt a gyerekekkel. A mesemondás számunkra híd a gyerekekhez és a rend-

szeres látogatások lehetőséget adnak arra, hogy biztos pontot jelenthessünk 

pillanatokat csempészni a velünk együttműködő budapesti és Miskolc környéki 
gyermekotthonokban élő kicsik és nagyobbak mindennapjaiba. 

 
 

A VILÁGSZÉP ALAPÍTVÁNYRÓL

Fontos számunkra, hogy hosszú távon legyünk jelen a gyerekek életében, biztonságos pontot adva bizonytalanságokkal  
 

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,  

nekik felfedezni magukban a legszebb szépet, amiről mély meggyőződéssel hisszük, hogy mindenkiben ott van.

NYÁRI TÁBOROK

MESEMONDÁS

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

A gyermekvédelemben felnövő, illetve onnan éppen kikerülő gyerekek nem 

lenne. Az önkéntes mentorok hosszútávon, rendszeres találkozásokkal, közös 

mentoráltjaikat saját útjukon.

MENTOR PROGRAM



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

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

Karrier programunk a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy onnan 
-

loknak gyakorlati tudást és lelki támogatást adjunk, munkaadó partnere-
inket pedig érzékenyítsük a gyermekvédelem iránt, valamint folyamatos 
kapcsolattartás segítségével közösen találjunk megoldást az esetleges 
nehézségekre.

 
 

Sokszínű közösségi terünkben inkluzív szemléletű, egyedi foglalkozások által kínálunk 
tartalmas időtöltést kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Létra Klubban azért dolgo-

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:   uh.bulkartel.www

MENTOR PLUSZ PROGRAM 

PENDULA ÓVODA 

LÉTRA KLUB 

„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 /


