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Bár 2021-ben a világ körülöttünk még mindig egyre újabb problémák-
kal küzdött, mi ismét egy kivételesen jó évet tudhatunk magunk mögött. 
Az év sikerein elgondolkodva a közös motívum az, hogy nekünk, 
Világszépeknek lételemünk a folyamatos újratervezés és alkalmazkodás. 
Jelenleg 147 olyan fi atalt kísérünk évek óta, akik egyéni vágyakkal és 
igényekkel érkeznek hozzánk. 147 gyerek illetve alig felnőtt, akik pan-
démiától függetlenül is gyakran szembesülnek olyan hirtelen felmerülő 
problémával, aminek megoldásában tőlünk kérnek segítséget. Ezekre 
a vágyakra, igényekre, problémákra reagálva fogalmaztuk meg 5+1 
programunkat, és adunk egyéni fi gyelmet, pozitív megerősítést gyerek-
otthonokban élőknek nyári táborokban, heti foglalkozásokon, mesemon-
dáson, óvodánkban és nem utolsó sorban mentorok segítségével. A hab 
a tortán a Világszép kríziskommandó, akikkel bátran vágunk bele az el-
sőre megoldhatatlannak tűnő problémák megoldásába is. Az elmúlt évek 
alatt tekintélyes szervezetté nőtt csapatunk, ma már közel 140 kék pólós 
felnőtt dolgozik azon, hogy megmutassa ennek a 147 csodálatos kis em-
bernek, hogy nekik is szép és lehetőségekkel teli a világ. Minden gyerekre 
egy felnőtt fi gyelme jut, ez adja munkánk esszenciáját.

2021 azért is volt különleges év a számunkra, mert tizedik születés-
napunkat ünnepelhettük. Sok mindennel megajándékoztuk saját magun-
kat. Megajándékoztuk kollégáinkat, akik sokszor a munkaidőn túl is azon 
dolgoznak, hogy senki semmiben ne szenvedjen hiányt, legyen akár 
gyerek, akár a gyerekért munkálkodó felnőtt. Megajándékoztuk azokat 
a szakembereket, akik mellettünk vagy velünk együtt dolgoznak ugyan-
ezekért a célokért, ugyanezekért a gyerekekért. De megajándékoztuk 
azokat az önkénteseket is, akik szabadidejüket adják a sikereinkért. 
Az ajándék egy csodálatos kiállítás, egy világraszóló szakmai előadás, 
és egy a Világszép fi atalokról szóló dokumentumfi lm premier előtti vetí-
tése volt.

Azért, hogy legyen elegendő muníciónk a következő évtizedekre 
is, gőzerővel folytattuk adományszerzési tevékenységünk felépítését. 
Újabb könyvvel, vállalatok számára kínált szolgáltatással, adománybolt-
tal nőtt a kínálat, de az igazán nagy durranás egy jótékonysági aukció 
megszervezése volt. Mindennek megalapozásaként, profi  szakemberek 
bevonásával erősítettük a Világszép kommunikációját. Célunk, hogy pár 
éven belül a legismertebb és elismertebb magyarországi alapítványok 
élbolyába kerüljünk. Addig is büszkék vagyunk arra, hogy egyre több 
magánszemély és vállalati partner tartja támogatásra érdemesnek mun-
kánkat, vesz részt bizalommal programjaink fi nanszírozásában.

Köszönjük mindenkinek 2021-et, 
tartsatok velünk a következő években is!

Marton Kriszta
alapítvány vezető

B E V E Z E TŐ
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5
gyermek-

otthon

közel 150
gyerek, akikről 
nem a szülei 

gondoskodnak

3-25
éves korig

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.

M I S S Z I Ó N K

É R T É K E I N K

C É LC S O P O R T

SOKSZÍNŰSÉG

HOSSZÚ TÁVÚ 
KAPCSOLATOK

JELENLÉT

TÁMOGATÓ 
KÖZÖSSÉG

KERETEK

Építünk arra, hogy mindannyian mások vagyunk. Szeretjük és 
tisz tel jük egymás sokféleségét. Egymás elfogadásával olyan 
Világot te rem tünk magunk körül, ahol mindenki megtalálhatja 
magánban a leg szebb Szépet.

Törekszünk arra, hogy a világszép közösségünk holnap és azu-
tán is itt legyen. A gyermekvédelemben élő gyerekekhez óvodás 
kortól egészen a felnőtté válásig szeretnénk kapcsolódni.

Szívvel-lélekkel és aktív fi gyelemmel fordulunk egymás felé. Nem 
a múltra, hanem a jelenre és a lehetőségekre koncentrálunk. Elér-
hetőek vagyunk, ha szükség van ránk.

Törekszünk arra, hogy az együtt töltött idő során teret adjunk a 
másik szükségleteinek, illetve segítsük egymást egyéni és közös 
céljaink megvalósításában.

Szakmai szempontok alapján tudatosan felépített keretrendszer-
rel dolgozunk, ami biztosítja a következetességet és a védelmet,  
egyben iránymutatást is nyújt az egyedi helyzetek megoldásában.
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P R O G R A M J A I N K R Ó L

Programunk önkéntesei élőszavas mesélések alkalmával töltenek minő-
ségi időt a gyerekekkel. A mesemondás számukra a híd a gyerekekhez 
és a rendszeres látogatások lehetőséget adnak arra, hogy biztos pontot 
jelenthessünk folyton változó életükben. Nyitott odafi gyeléssel igyekszünk 
meghitt, örömteli pillanatokat csempészni a velünk együttműködő buda-
pesti gyermekotthonokban élő kicsik és nagyobbak mindennapjaiba.

M E S E M O N D Á S

Sokszínű közösségi terünkben inkluzív szemléletű, egyedi foglalkozások ál-
tal kínálunk tartalmas időtöltést kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Létra 
Klubban azért dolgozunk, hogy a hozzánk járó gyerekek és fi atalok önbi-
zalommal 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.

F O G L A L KO Z Á S O K  A  L É T R A  K LU B B A N

Táboraink alapja, hogy minden gyerek egyéni fi gyelmet, illetve ér-
deklődésének és életkorának megfelelő támogatást kapjon. Az 
együtt töltött idő lehetőséget ad arra, hogy megéljék a feltétel nél-
küli elfogadást, bizalmat és szeretetet, miközben tapasztalati úton 
fejleszthetik készségeiket, szereznek ismereteket egyéni és csopor-
tos működésükről, saját határaikról. Sikerélményen és pozitív meg-
erősítésen át felfedezhetik belső erőforrásaikat, amelyekre építkez-
ve könnyebben állják meg a helyüket a hétköznapokban is.

TÁ B O R O K

A gyermekvédelmi szakellátásban felnövő, illetve onnan éppen kike-
rülő gyerekek gyakran nem részesülnek annyi folyamatos, egyéni fi -
gyelemben, mint amennyire szükségük lenne. Szakmai mentoraink 
képzik és támogatják önkéntes mentorainkat, akik hosszútávon kísérik 
mentoráltjaikat saját útjukon. Együtt töltött minőségi időre töreked-
nek, a beszélgetések mellett közös programokon gyűjtenek élménye-
ket és tapasztalatokat. Szakmai mentoraink több gyerek mentorálá-
sát vállalják, továbbá a krízishelyzetbe került fi atalokat is támogatják.

M E N TO R  P R O G R A M

Nyitott, befogadó, kreatív műhely, ahol mindenki a saját ritmusában, 
a saját útját járva lehet közösségünk része. A Pendula Óvodában 
a családból érkező gyerekek mellett az alapítvány 9 gyermekvé-
delmi gondoskodásban élő gyerek óvodai nevelését támogatja 
kiscsoporttól egészen az óvodáskor végéig.

P E N D U L A  Ó V O D A
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TÁ B O R O K

Ö S S Z E F O G L A LÓ

Izgalmas tábori szezont zártunk 
6 táborral és egy Önkénteskép-
zővel. Sajnos nagyon kevés ovi-
sunk volt, ezért ovi tábort idén 
nem tudtunk tartani, de annak 
a néhány ovisnak, akik bent 
maradtak az otthonokban, egy 
kincskereső napot szerveztünk 
a Pendula Óvodában. 

A Mese tábor ebben az év-
ben egy garabonciás tábor volt, 
ahol a varázslótanoncok felfe-
dezték a saját különleges ké-
pességeiket. 

Idén először az Alkotó tá-
borainkat a Létra Klub foglal-
kozásvezetői és a Világszép 
Alapítvány munkatársai va-
lósították meg. A művészeti 
szempontokon túl az élmény-
pedagógiai és a tapasztalati 

tanulás módszertanai is részét 
képezték az alkotó tevékeny-
ségeknek, ami pedagógiailag 
hatalmas kihívást jelentett, de 
következményeként nagy ta-
nulási és személyiségfejlődési 
folyamaton mentek keresztül 
mind a résztvevő fi atalok, mind 
a programot tartó szakembe-
rek.

Vadon táborainkban a részt-
vevő csapatot sikerült a kom-
fortzónán kívül tartani, a tábor 
nagy részét a tanulási zónában, 
új és számukra ismeretlen terü-
leten töltötték, amit sikerült úgy 
megvalósítanunk, hogy közben 
rengeteget nevettünk.

Karrier táborunkban azon-
túl, hogy 7 új szakmával ismer-
kedhettek meg a fi atalok, a fó-

Szécsi Erik
táborokért és foglalkozásokért 

felelős szakmai vezető

Egy tábori konfl iktust követően 
egy fi atal dühében már agresz-
szíven fordult a táboroztatókkal 
szembe, amikor én kiemeltem 
őt a helyzetből és táborvezető-
ként elmondtam neki, hogy nem 
bánthatjuk egymást a táborban. 
Ezt követően 20 percig a Mese-
központ kertjének egy békés 
pont ján pihentük ki a fáradalma-
kat, miközben felidéztem minden 
közös pillanatunkat az elmúlt 4 és 
fél évből, és minden pillanathoz 
hozzátettem egy-egy olyan tu-
lajdonságát, amit akkor ismertem 
meg és szeretek benne. Elmond-
tam neki, hogy nekem ő mindezt 
jelenti, és beszélhetek-e azzal a 
gye rek kel, akit én ilyennek ismer-
tem meg. Ebben a pillanatban 
még dühtől könnyes tekintettel, 
de már mosollyal az arcán nézett 
rám, és innentől már könnyedén 
tudtuk tisztázni a kialakult helyze-
tet, majd mosolyogva rohant oda 
a konfl iktus többi részvevőjéhez 
és ölelte át őket.
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S Z Á M O K

kuszban azok a képességek és 
tulajdonságok felfedezése volt, 
amelyek segíthetnek nekik a le-
endő foglalkozásuk megválasz-
tásában.

Napsütés táborunkban fel-
hőt lenül, kalóz tematikában, 
ha jó épí tés sel és vitorlázással 
si ke rült a gyerekeknek felsza-
badult, örömteli élményeket 
nyújtanunk.

Önkéntesképzőnk végére 
pedig 11 lelkes és elkötelezett  
fi atallal bővült a Világszép Ala-

pítvány csapata. A fi atalok egy 
szegregátumban eltöltött 3 nap 
alatt, az ott nyújtott segítség és 
program megszervezése, majd 
megvalósítása által tapasz-
talhatták meg azt, hogy mit 
is jelent már nem résztvevői, 
hanem programtartói szerep-
körben jelen nenni a Világszép 
Alapítvány életében, és mi-
lyen az, ha ők már nem pasz-
szív résztvevői a rendszernek, 
hanem aktív alakítói a világnak, 
amiben élnek.

J Ö VŐB E  T E K I N T É S  -  2 0 2 2

Jövőre a tábor rendszerünket úgy kell alakítanunk, hogy az újonnan megismert gyermekotthon fi ataljai 
számára is részvételt tudjunk biztosítani a nyári táborainkban. 

Alkotó táborainkban pedig további éléménypedagógiai szemléletmóddal rendelkező szakemberek 
felkutatása a cél, mivel a 12-15 éves korosztályból van most a legtöbb fi atalunk.

Valamint az idei év tapasztalataival frissítjük a tábori kódexünket, és a paloznaki Meseközpontot is 
átalakítjuk, hogy az a lehető legjobban támogassa a megvalósuló programokat.

Jövőre először lesz önkéntes kiválasztási folyamat, valamint az elsősegélynyújtó sztenderdekhez is 
felzárkóztatjuk a táboroztató szakembereket.

7 
tábor

82 
táborzó

50 
tábori mese

20 
cukormókus foglalkozás

61 táboroztató 
átlagosan a táborainkban 

egy felnőttre 1,33 gyerek jutott
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Ö S S Z E F O G L A LÓ

2021-ben mesemondó önkén-
teseink csapata kitartóan vitte 
az esti meséket minden héten 
a gyermekotthonokba; sem jár-
ványhelyzet, sem karantén nem 
törte le a lelkesedésüket. Bár 
sajnos a folytatódó korlátozá-
sok miatt voltak hetek, amikor 
kimaradt a mesélés, gondolat-
ban ilyenkor is a gyerekekkel 
voltunk, és gyűjtöttük a törté-
neteket a következő alkalomra. 
Mivel a mesemondás fontos 
része a nyári táboroknak, idén is 
több önkéntes mesélő csatlako-
zott a paloznaki programokhoz, 

együtt táborozott a gyerekekkel, 
és elvitte nekik nem csak a me-
sehallgatás élményét, hanem 
rengeteg egyéni fi gyelmet és 
elfogadó szeretetet is.

Ősszel megkezdődött a me-
sélés egy ötödik helyszínen, a 
Sztehlo Gábor otthonban, ahol 
a gyerekek nagy érdeklődés-
sel és nyitottsággal fogadtak 
minket. Hatalmas élmény egy 
egészen új csapatot bevezetni 
a mesemondás világába. Ha-
mar ráéreztek, hogy kérhet-
nek olyan mesét, amilyet csak 
szeretnének; szeptember óta 

meséltünk korcsolyás, kígyós, 
farkasos, kutyás, sőt, még gör-
deszkás meséket is!

Októberben 14 csodás új 
önkéntes mesélőnk is érkezett. 
Közülük heten lettek a Sztehlo 
állandó mesemondói, a többi-
ek pedig két másik otthon csa-
patát erősítik. Már a felkészítő 
hétvégék folyamán nagyon jó 
hangulatú csapatként mutat-
koztak be, és teljes lendülettel 
vetették bele magukat a mese-
mondásba.

Természetesen idén is to-
vább bővült a mesetárunk; 

Önkéntes mesemondóink mondták

„A halhatatlanságra vágyó királyfi t meséltem. És szuper volt! Megtörtént 
a csoda. Tágra nyílt szemekkel hallgattak, benne voltak a mesében, láttam, 
hogy látják, amit mondok.”

„Megkérdezték, van-e mesém, amiben sok-sok béka van, úgyhogy hir-
telen A békák háláját vettem elő. (Kicsit leizzadtam, mert nagyon rég 
nem meséltem már azt a mesét, de a lényeg még megvolt). Mindannyi-
an fi gyeltek, kommentálták a mesét. A békás részeket nagyon szerették, 
kuruttyoltam nekik sokat és ők is kuruttyoltak. Aggódtak a békák sorsá-
ért. Nagyon cukin kihozta belőlük a mese az empátiát ☺”

„Vártak és örültek nekünk. Amikor beléptünk, kiabálták, hogy MESE!”

M E S E P R O G R A M

Zalka Csenge Virág
szakmai vezető
mesemondás
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227 mese 
hangzott el

kb. 1 liter Varázsfuvola 
meseolajat locsoltunk el

im már több, mint 500 mese 
szerepel benne. Ezeket mind a 
gyerekek és az önkéntesek kí-
vánságai, érdeklődése szerint 
válogatjuk. Az alapítvány ál-
landó támogatói negyedévente 
Mesepostát kapnak ajándékba. 
Idén ráadásul megjelent a Vi-
lágszép Könyvek második kö-
tete is, Törpeszarvas és a déli 
álom: Mesék kópékról, lázadók-
ról és furfangosokról címmel. 
A könyv rengeteg pozitív visz-
szajelzést, dicséretet kapott, a 
bevétele pedig a mi kis kópéin-
kat támogatja.

J Ö VŐB E  T E K I N T É S  -  2 0 2 2

Reméljük, hogy 2022 nem csak a gyerekeknek fog még több ( járványhelyzet-mentes) mesélést hoz-
ni, hanem a mesemondó csapatunk is korlátozások nélkül találkozhat majd személyesen. Várjuk, hogy 
megint együtt teázhassunk, kirándulhassunk, és néha bizony mesélhessünk egymásnak is! Ezen felül 
2022-ben is bevonjuk a mesemondó önkénteseinket az alapítvány többi programjába, amikor csak lesz 
rá lehetőség. A mesemondás az egyik legfontosabb út a gyerekkel való kapcsolódáshoz.

505 mese 
van a mesetárunkban

39 önkéntes 
mesemondónk van

5 otthonba 
járunk mesélni

130 óra esti mesét 
mondtak önkéntes mesélőink 
(a covid miatti kihagyások ellenére!)
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M E N TO R  P R O G R A M

Ö S S Z E F O G L A LÓ

Egyéni fi gyelem csapatunk a 
2021-es évet 27 mentorral 
kezdte, és egy szakértő men-
torral gyarapodott. Az őszi kép-
zésünkön 11 önkéntes mentor-
ral bővültünk. 

Az év első negyedét még 
nagyban meghatározta a vírus-
helyzet, ezért a tavalyi évben 
elindított, és mostanra már gör-
dülékenyen működő online csa-
tornákat használtuk a csoportos 
és egyéni szupervíziókra. Bár a 
személyes interakciót egy on-
line felület sem tudja pótolni, az 
egyéni szupervíziók esetében 
viszont megmutatta, hogy na-

gyon praktikus és működő ké pes 
opció a távolság és az idő hiány 
áthidalásában, ezért men to-
raink nak a személyes mel lett fo-
lya ma to san biztosítjuk az on line 
egyéni szupervízió le he tő sé gét. 

Eltelt egy teljes év a Hűvös-
völgyi gyermekotthon rész vé-
te lé vel a mentorprogramban. 
Si ke rült jó együttműködést ki-
ala kítanunk az intézmény szak-
mai vezetőjével, így ősszel to-
váb bi két fi atal kapott mentort. 

Elindítottuk a 17 éves fi ata-
loknak szóló Mentor + Prog ra-
mot 6 fi atal és mentora bevoná-
sával. Célunk, hogy felkészítsük 

őket a kigondozásra és az önál-
ló élet elkezdésére.

Örömmel láttuk az év során 
azt, hogy mentoraink közül töb-
ben is részt vettek/vesznek az 
alapítvány többi munkájában, 
és táboroztató szakemberként 
és foglalkozásvezetőként is ta-
lálkozhatunk velük. 

Az év második felét az ala-
pítvány 10 éves születésnap-
jára való készülődés határozta 
meg. Minden mentorunk részt 
vett az ajándék képek készí-
tésében, legtöbb esetben a 
men to rált bevonásával együtt 
készült el az alkotás. Végte-

Idén először szerveztük meg a Mentor+ plusz workshop napunkat, 
ahol a fi atalok többek között egy jövőtervezési folyamatot vittek 
véghez. 

Ehhez mi előre, grafi kussal terveztettünk egy plakátot, titkon remélve, 
hogy esetleg tetszik majd nekik annyira, hogy akár ki is teszik a szobá-
jukba. Pár nappal a workshop után az egyik nagyfi ú örömmel újságolta: 
„Képzeld, kitettem az ágyam fölé, így mindig szem előtt vannak a céljaim.” 

Tarcsa Tímea
szakmai vezető egyéni 

fi gyelem program
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lenül hálásak vagyunk azért, 
hogy a Világszép Kapcsolódá-
sok kiállítás lehetőséget adott a 
mentorainknak arra, hogy csa-
ládtagjaiknak és barátaiknak 

megmutassák az alapítványt, 
és ezáltal azt a tevékenységet, 
amiben évek óta részt vesznek. 

Nagy örömmel tölt el min-
ket az is, hogy idén a szakmai 

program mellett a feltöltődés-
re is volt lehetőség: májusban 
2 napos lélekfrissítő hétvégét 
töltöttünk a mentorokkal Pa-
loznakon, ahol a kikapcsoló-
dás és vidám együttlét volt a 
fókuszban. A nyár során még 
egy közös alkalom állt a men-
torok rendelkezésére, hogy egy 
közös együttlét során jobban 
megismerjék egymást. Félna-
pos csapatépítőt szerveztünk, 
ahol a mentorsággal kapcso-
latos élmények játékos-impro-
vizációs feldolgozására adtunk 
lehetőséget külső szakember 
bevonásával. Mindkét esemény 
nagyon jól sikerült, és a csapat 
kohézióját erősítette. 

J Ö VŐB E  T E K I N T É S  -  2 0 2 2

A mentorprogram további növekedését tervezzük egy újabb csapat képzésével jövő ősszel, és egy új 
munkatárs érkezésével. Az egy évnél régebbi mentorainkat egy szakmai képzéssel is szeretnénk támo-
gatni. Mivel ebben az évben rengeteget költöztettünk, volt olyan fi atal, akit többször is, ezért jövőre erre 
a helyzetre szeretnénk reagálni. Az egyéni fi gyelem csapat nagy erőkkel fog dolgozni a 18. évet betöltött 
fi ataljaink tartós lakhatásának megoldásán. 

1854 
óra egyéni fi gyelem

19 
költöztetésben vettünk részt

50 
mentorált

9 
elhárított krízishelyzet

3
szakértő mentor

38 
önkéntes mentor
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P E N D U L A  Ó V O D A

Ö S S Z E F O G L A LÓ

Pedagógusként, nem könnyű 
naptári évben gondolkodni, de 
megpróbálom.

Az elmúlt év a Pendulában is 
sok kihívást hozott. A pandémia 
okozta változások, korlátozások, 
bizonytalanságok újra és újra 
próbára tették rugalmasságun-
kat, alkalmazkodó képességünk 
és problémamegoldó gondolko-
dásunkat, kreativitásunkat.

Igyekeztünk meleg ha tá ro-
zott sá got, megtartó kereteket 
biz to sí ta ni és empátiával fordul-
ni a munkatársak, családok, gye-
rekek, gyermekotthonok felé.

Köszönet mindenkinek, aki 
ebben az időszakban is kitartott 
mellettünk, és támogatott ben-
nünket!

A késő tavasz és nyári idő-
szak végre meghozta azt a köny-
nyebbséget, könnyedséget, ami-
re már mindenki vágyott.

Nagyon meghatározó volt 
amikor a pandémia korlátozásai 
után, a szülők újra bejöhettek az 
óvoda belső terébe, az öltözőbe, 
a csoportszobába, vagy a játszó 
kertbe. Felejthetetlen élmény 
volt, amikor újra közös projekt-
zárót tudtunk tartani mind a há-
rom csoporttal az aulában. 

Nagyon szép, megható és 
meg  tar tó volt újra érezni az 
Együtt értékét.

Ismét több, iskolába készü-
lődő óvodástól köszöntünk el a 
Pendula Búcsúzón. Csodálatos 
volt megélni, hogy milyen sokat 
változtak, fejlődtek a gyerekek 

a velünk eltöltött pár évben. 
Bár nagyon megható volt át-
engedni őket a fűzfa alagúton, 
büszkeség volt bennünk, és 
úgy érzem megerősített minket 
az utunkban. 

Voltak olyan gyerekek is, akik 
a gyermekotthonból haza kerül-
tek, volt akit nevelőszülők gon-
doztak az elmúlt évben. Nem 
volt könnyű az elengedés, eb-
ben a folyamatban igyekeztünk 
egymást is támogatni.

Talán mindenki elmondhatja, hogy nehéz egyetlen pillanatot kivá-
lasztani az évből. 

Meghatározó pillanat volt, új gyerekeket megismerni egy gyermekott-
honból, ahonnan korábban még nem volt óvodásunk. Megindító volt és 
megerősítő. Volt olyan kisfi ú, akiről tudtam, hogy a Pendula csoportban 
a helye, bár még nem tudtam hogyan. A Pendula team ereje, az, hogy 
együtt vagyunk, Értük, ismét megoldotta a helyzetet. Nagyon hálás va-
gyok a munkatársaimnak ezért!

Tudom, hogy személyes, de fantasztikus pillanat volt, amit nem lehet 
kihagyni… Dr. Bruce Perry beszélgetőtársa lehettem, a Világszép Szüle-
tésnap Szakmai napján! Míg élek nem felejtem el!

Végül pedig egy ajándék pillanat, egy kislánytól, nekünk…
Egy új óvodásunk, nevelőszülőtől érkezett egy befogadó otthonba, és 

így hozzánk a Pendulába. Nővérét már ismertük pici kora óta, még óvo-
dás táborainkban is volt velünk Paloznakon. Aztán ahogy a kicsi lányból 
nagyobb lett, és már nem az otthonban élt, pár évig nem találkoztunk.

És most az öccse Pendula Óvodás lett. 
Egy délután, ez a gyönyörű nagylány is eljött az öccséért az óvodába. 

Megláttuk egymást a Pendulában, és megkönnyebbült, örömteli mosoly-
lyal futott ölelésért. Sorra ismerte fel azokat a pedagógusokat, akikkel ő 
még együtt táborozott. Beleolvadt az ölelésünkbe és azt éreztem, hogy 
megnyugodott, hogy a testvére jó helyen van. Ebben az elmondhatatla-
nul nehéz helyzetben, amikor ismét bizonytalanság veszi őt körül, meg-
érkezett oda, amit ismer. 

És a csak rá jellemző, csodálatos mosolya mögött, mintha az áldását 
adta volna arra, hogy most mi vigyázunk a testvérére…

Bavalics Laura
vezető óvodapedagógus



13

J Ö VŐB E  T E K I N T É S  ‒  2 0 2 2

I N F Ó K ,  É R D E K E S S É G E K

Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy a Pendula, népszerű, kere-
sett, magas színvonalú, jó hírű 
óvoda lett.

A családokból érkező gyere-
kek száma magas, és abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy már a következő évre is 
előjegyzési listánk van.

Ennek ellenére, ez az év a 
Pen du la stratégiájában, szakmai 
út já ban is kihívást hozott.

A gyermekotthonból érke-
ző gyerekek száma csökkent, 
ezért el kellett gondolkodnunk 
azon, hogy mit változtatunk a 
stratégiánkon, milyen új kap-
csolatokat teremtünk ahhoz, 

hogy a gyermekvédelmi gon-
doskodásban élő gyerekek lét-
számát is a maximálisra hoz-
zuk a Pendulában. Több utat 
is megvizsgáltunk és újabb 
kapukat nyitottunk meg, még-
is, végül a sors oldotta meg a 
helyzetet és megérkeztek azok 
a gyerekek az otthonokba, aki-
ket utána a Pendulában tud-
tunk fogadni.

Az új nevelési évben jó volt 
együtt látni a Pendula teamet, 
köszönteni az új munkatársa-
inkat, izgalmas volt fogadni az 
új gyerekeket, családokat. 

Új közösség alakult ősszel. 
Most télen, amikor ezeket a 
sorokat írom, azt érzem, hogy 
egy gyönyörű befogadó, támo-
gató és színes közösségünk 
van.

A következő évben a szakmai közösségünk megerősítése egy kiemelt cél. A szakmai műhelymunka 
formájának kialakítása is fontos feladatunk.
Továbbra is hangsúlyosan kell fi gyelnünk a gyermekotthonokkal való kapcsolattartás mellett, más 
gyermekvédelmi intézményekkel való együttműködésre, hogy jövőre is megérkezzenek azok a gyerekek 
a Pendulába, akiknek leginkább szükségük van rá.
Fontos feladatunknak tartjuk a tudásmegosztást. Ezért szeretnénk jövőre nem csak alkalmi progra-
mok, egyedi képzések keretében fogadni hallgatókat a Pendulában, hanem egy gyakorló csoporttal sze-
retnénk részt venni az ELTE pedagógusképzésben.
Nagy álmom, hogy kidolgozzunk egy hatásmérést, ami segít látni, hogy a Pendulás gyerekek hogyan 
érzik magukat az iskolában, hogyan teljesítenek, hogyan alakulnak kapcsolataik. Bízom benne, hogy az 
új évben sikerül ezt megvalósítani.
Az új évben a Hintalovon Alapítvánnyal elkezdjük kialakítani a Pendula gyermekvédelmi irányelvét. 
Különösen fontosnak tartjuk ezt az együttműködést.

   Műfű került a játszó kertünkbe

   V. Kulcsár Ildikó riportot írt rólunk a Nők Lapjában

   Beszélgetőkör ‒ Szülőklub programunk ebben az évben 
is nagy sikerrel folytatódott

   Továbbra is nagy segítség számunkra a Bárányfelhő Fej-
lesztő és Terápiás Központtal való együttműködés

   ELTE óvodapedagógus és Erasmus hallgatókat fogad-
tunk több alkalommal

   Nyáron az Óvodás tábor helyett, Világszép Kincskereső 
napot tartottunk a Pendulában

   3. születésnapunkat ünnepeltük októberben ☺



F O G L A L KO Z Á S O K  A  L É T R A  K LU B B A N

Amikor a Mesés színjátszó vé-
gén arra a kérdésre, hogy „Mi 
volt a kedvenc pillanatod a mai al-
kalmon?”, azt mondja egy kislány: 
„Az, hogy lehettem csillag!”

Fodor Évi
foglalkozásvezető

Ö S S Z E F O G L A LÓ

A Világszép Alapítvány szer-
vezésében inkluzív szemléletű, 
élménypedagógiai alapú prog-
ramokkal várjuk a gyerekeket. 
Délutáni programjaink helyszí-
ne a Létra Klub, ahol változatos 
foglalkozásokat kínálunk család-
ból és gyermekvédelmi gondos-
kodásból érkezőknek egyaránt.

Az év első felében, a jár-
vány harmadik hullámának kö-
vetkeztében minimálisra csök-
kentek a lehetőségeink, de így 
sem adtuk fel. Délutáni foglal-
kozásainkat ekkor nem tudtuk 
megtartani, de a gyermekott-
honokban élő Világszépeket 

nem hagytuk magukra ebben a 
nehéz időszakban.

Minden hozzánk tartozó 
gyermeknek biztosítottunk lehe-
tőséget a kimozdulásra: a kiseb-
beknek szabadidős és kézműves 
foglalkozást szerveztünk az ala-
pítvány kertjében. A nagyobba-
kat kirándulni vittük vagy éppen 
az amfi teátrumban szerepjáté-
koztunk.

Szakmai mentoraink rend-
szeresen fogadták a fi atalokat 
egyénileg vagy kettesével a 
Létra tereiben, ahol nyugodtan 
tudtak tanulni vagy bekapcso-
lódni az online oktatásba.

Foglalkozásainkat a nyári 
táborok keretében tudtuk új-
ranyitni. Ismét megtelt a Létra 
élettel, volt itt animáció, tánc, 
mese és színjáték.

Ősszel azonban Létra Klu-
bos inkluzív foglalkozások in-
dulását már újra megnehezítet-
te a járványhelyzet alakulása. 
A tervezett 12 délutáni fog-
lalkozásból 4 tudott elindulni 
szeptember végén: a Forma-
tervezés, az óvodásoknak szóló 
Hangmadzag, a Kreatív tánc és 
a Mesés színjáték. A Gasztro 
műhely októberben, a Családi 
Kórus november elején indult 
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S Z Ü LŐ I  V I S S Z A J E L Z É S E K

S Z Á M O K

„Csupa pozitív élmény érte, sokat fejlődött, 
minőségi időt töltött a Létrában. 

Receptre írnám a tábort minden gyereknek, 
de a felnőtteknek is!”

„Kedvelem, hogy megmozgatja a gyerek 
fantáziáját. Kifejezőképessége rengeteget 

fejlődik, egyszerűen imádjuk. 
A társaság fantasztikus, mindenkinek ajánljuk!”

el. Nagy öröm volt látni, ahogy 
a Létrát „fokról-fokra” újra bir-
tokba veszik a gyerekek.

A napközis táborokban és 
az említett foglalkozásokon a 
családból és gyermekotthonból 
érkező gyerekek együtt alkot-
nak egy csapatot.

Annak érdekében, hogy mi-
nél több Világszép gyermeknek 
tudjunk olyan délutáni elfoglalt-
ságot nyújtani, ami megfelel az 
igényeinek és az érdeklődésé-
nek, olyan programokat is indí-
tottunk, melyekben szakembe-
reink csak velük foglalkoznak, 
kis csoportokban. Az egyik 
gyermekotthon fi ataljai animá-
cióra járnak hozzánk. A 16-18 
éves lányok Jamaikai táncot 
tanulnak, a 18 év feletti fi atalo-
kat pedig a Hello Élet várja, egy 
havonta megrendezésre kerülő, 
családias hangulatú, egész es-
tés együttlét, ami főzéssel és 
nagy beszélgetésekkel, külön-
böző témákat feldolgozva segí-

ti őket az önálló életkezdésben. 
Az Ajtó a világra program kere-
tében félévenként egy ottalvós 
kiránduláson vehetnek részt a 
fi atalok.

A foglalkozásokra érkező 
gyerekek kísérését a gyermek-
otthonból olyan fi atal asszisz-
tenseink végzik, akik valamilyen 
szociális területen végzik tanul-
mányaikat, és nagy lelkesedés-
sel jelentkeztek hozzánk erre a 
feladatra. Gondos kiválasztási 
folyamat és felkészítő képzés 
után kaptak felelősségteljes, 
ám legalább annyira örömteli 
feladatokat a gyerekek kíséré-
sében és a foglalkozások során 
asszisztensként.

10 
foglalkozássorozat

51 
foglalkozás a covid ellenére

6 
napközis tábor

30 
tábori nap

80 
táborozó

15
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Micsoda születésnapi év! Másfél 
évig készültünk erre a nagy jubi-
leumi kiállítás projektre, és most 
visszatekintve kezdem igazán 
felfogni, mennyi mindent kaptam 
és kaptunk, mindannyian akik ré-
szesei lehettünk. Először lépett ki 
ezzel a projekttel alapítványunk 
igazán a nagyközönség elé. Az 
elsődleges célunk az volt, hogy 
az alapítványunk által támogatott 
fi atalokat ismerje meg a közönség. 
Ezért kértem fel 20 művészt arra, 
hogy találkozzanak személyesen 
egy-egy fi atallal, akiért mi 10 éve 
vagyunk. A 10 év tapasztalata azt 
tanította nekem, hogy a valódi se-
gítség nagyon személyes. Ezért 
is döntöttünk úgy kollégáimmal, 
hogy sose szeretnénk nagyobbra 
nőni, hogy mindig maradjon meg 
a személyes kapcsolat a gyere-

keinkkel. Mert a legtöbb energiát 
a munkánkhoz TŐLÜK kapjuk. 
A 20 csodálatos művész is ezt 
igazolta vissza nekünk a találko-
zások után. Talán ez volt a projekt 
nagy sikerének is az egyetlen tit-
ka, hogy átragyogott mindenen a 
valódi kapcsolódások öröme és 
hitelessége. Minden egyes mű-
vész-gyerek találkozás után azt 
éreztem, hogy elszállok a boldog-
ságtól. Minden kiállított mű erről 
a roppant egyszerű, de annál fel-
emelőbb tényről mesélt, hogy jó 
volt találkozni. Ennek köszönhet-
jük, hogy a 10 nap alatt 630 ember 
nézte meg a kiállítást, és a képeket, 
alig hihető, de 46,7 millió forintért 
sikerült elárverezni. A teljes projekt 
alatt befolyt adomány összege 
57,8 millió forint lett, ami évi költ-
ségvetésünk egyharmada. Miután 

1 0  É V E S  A  V I L ÁG S Z É P  A L A P Í T VÁ N Y

Wirtz Ágnes
alapító

20 
Világszép fi atal

20 
művész

630 
látogató
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lezárult a 10 napos maratonnak 
tűnő kiállításprojekt – az ünnepé-
lyes megnyitóval, amire több mint 
130 vendég érkezett, majd 7 kü-
lönböző tárlatvezetéssel, Dr. Bruce 
Perry szakmai online előadásával, 
majd a sikeres aukcióval –, csak azt 
ismételgettem magamban, hogy 
hová fér el bennem ez a mérhe-
tetlen sok élmény? Hová mentsem 
el? Annyi erős pillanat volt: ahogy 
látom a megnyitón a művészek 
ragyogó tekintetét, közöttük ott-
honosan mozgó és a büszkeség-
től boldog Világszép fi ataljain-
kat, ahogy lelkesen magyarázzák 
a falon lógó „műalkotásaikat”. Az-
tán az önkénteseink: valaki kétna-
ponta érkezik, más-más rokont, ba-
rátot kísérve. Vagy az aukció előtti 
estét se fogom soha elfelejteni. 
A szokásos 3-4 fi atal drága Világ-

szépe még késő este a konyhában 
várja, hogy a pizza elkészüljön, 
mikor én izgatottan készítem más-
napra a dekorációt. Ők is izgatot-
tak, vajon mennyi pénzt sikerül 
a képekkel az alapítványnak sze-
rezni. Beszélgetünk az újabb 
álomprojektünkről, a Budakeszi 
házról, ahol reméljük majd lesz 
lakhatási lehetőség nekik. Ott ült a 
három fi ú a konyhában és az egyik 
rám nézett nagy szemekkel: Ág-
nes, akkor nekem lehet, hogy lesz 
hova mennem lakni? És amit addig 
nem tudtam a lelki vívódásom mi-
att meglépni, azt, hogy másnap az 
aukció után kérjek még adományt 
is a Budakeszi projektünkre, ott, 
akkor a konyhában megkaptam 
rá a felhatalmazást, és mostantól 
tudok kérni. Csak fel kell idézzem 
hozzá J. szemeit. Az aukciós el-

adásokon felül még 9,2 millió fo-
rintot kaptunk a résztvevőktől az 
utógondozó projektre.

Fogadjátok szeretettel ezt a kis 
füzetet, amiből itt is konzekvensen 
kihagytuk a Világszép fi ataljaink 
arcképeit. De várunk bennete-
ket szeretettel a Létra klubban, 
ahol egy ennél sokkal vastagabb 
könyvben kinyomtattuk a többi 
„családi albumunk” mellett az ösz-
szes képet. Ott nálunk biztonság-
ban lehet lapozgatni és csodálni 
őket. Bár tudom, hogy aki ott volt 
a megnyitón, vagy máshol sze-
mélyesen találkozott VELÜK, fotó 
nélkül is az emlékezetében hordja 
a Világszépeket. Hatalmas szívből 
jövő köszönet MINDENKINEK, aki 
hozzá tett ahhoz, hogy ez a pro-
jekt egy életre szóló nagy élmény 
lett sokunknak!
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B E V É T E L E K

Magánszemélyek 
felajánlásai

69,4 M Ft

Vállalati adományok

17,4 M Ft

Szolgáltatás és 
termékértékesítést

14,1 M Ft

51,3%

8,4%

33,4%

6,8%

Alapítói támogatás

106,4 M Ft

207,5 M Ft
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K I A D Á S O K

Nyári táborok

37,1 M Ft

Működési háttér és 
adminisztráció

31,7 M Ft

Mentor program, 
krízisalap

22,5 M Ft

Társadalmi 
érzékenyítés

8,9 M Ft

Rendszeres foglalkozások

22,8 M Ft
Óvoda projekt

4,6 M Ft

Mesemondás

9,6 M Ft

22,8%

5,9%

13,8%

14%

2,
8%5,5%

15,6%

19,5%

Forrásteremtés 
és kommunikáció

25,3 M Ft

162,8 M Ft



TÁ M O G ATÓ K

K I E M E LT  TÁ M O G ATÓ I N K

TÁ M O G ATÓ I N K
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A M I R E  B Ü S Z K É K  VAG Y U N K

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



Í G Y  S E G Í T H E TS Z 

További információk:
Rózsa Eszter
rozsa.eszter@vilagszepalapitvany.hu
+36 70 678 3939
vilagszepalapitvany.hu

Adományozz 
nekünk!

Támogass minket 
terméked 
bevételének egy 
részével!

Ajánld fel 
szakmai tudásod!

Bérelj nálunk 
rendezvényhelyszínt 
vagy vásárolj 
csapatépítő 
szolgáltatást!

C É G K É N T

M AG Á N S Z E M É LY K É N T

Legyél 
az önkéntesünk!

Legyél a rendszeres 
támogatónk!

Vásárolj tőlünk 
ajándéktárgyakat!

Ajánld fel 
az adód 1 %-át!









www.vilagszepalapitvany.hu


