Otthon Segítünk Alapítvány
1074 Budapest, Szövetség utca 43. I/10.
Tel: +361/365-1436, 0620/299-0672
E-mail: otthonsegitunk@webdream.hu
www.otthonsegitunk.hu

Sajtóanyag: 15 éves az Otthon Segítünk Alapítvány!
2016. április 8-án és 9-én a Hotel Rómaiban jubileumi konferenciát
és országos találkozót rendez az Otthon Segítünk Alapítvány.
Mottónk: „Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat,
amellyel az emberek ügye felé fordulunk.” (Márai Sándor: Füves könyv)
Az április 8-i „Disputa a családról” c. konferenciánk védnöke és a megnyitót tartja Novák
Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára.
„Akik elindítottak az úton” - bemutatjuk hogyan alakult ki segítő szolgálatunk:
„Akiknek a mondanivalója fontos számunkra” – előadások családokkal foglalkozó
szakemberekkel
„Akikre kiemelt figyelmet fordítunk” – családjainkkal beszélgetünk
„Akik derűt visznek a családok életébe” - önkénteseinkkel beszélgetünk
„Akiknek fontos, hogy a családokról írjanak” - újságírókkal panelben.
A konferencián való részvétel nyitott, regisztrációhoz kötött.
Az április 9-i „Disputa az önkéntességről” c. országos találkozónk vendége,
a köszöntőt mondja és az önkéntes munkát elismerő okleveleket átadja
Herczegh Anita Asszony,
a köztársasági elnök felesége.
Az országos találkozón családsegítő önkénteseink, az őket támogató családtagok, segített
családok és gyermekeik vesznek részt. Ilyenkor adjuk át az önkéntes óraszámokat és a
munkájukat elismerő okleveleket, és megismerjük helyi szolgálataink jó gyakorlatait.
Idén Pál Ferenc katolikus pap, mentálhigiénés szakember előadását hallgathatják meg
önkénteseink. A gyermekekre kézműves foglalkozások, színházi előadás, mesés játékok
várnak.
Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan országos segítő szolgálat, amelyben szakemberek által képzett,
felkészített önkéntesek ingyenesen segítenek a segítséget kérő kisgyermekes családok harmonikus
működésének kialakításában, megerősödésében, heti rendszerességgel, a családok otthonában.
A kicsi gyermekeket nevelő családok gyakran szembesülnek a bizonytalanság, a tanácstalanság, a
magányosság, magukra utaltság érzésével. Különösen érezhető ez olyan családok esetében, akiknek
rokonaik és barátaik ritkán tudnak segíteni. Emberi kapcsolataik gyakran beszűkülnek, a „láthatatlan
munka” növekszik, több feladat, több felelősség hárul a kisgyermekkel, kisgyermekekkel otthon lévő
szülőre. Segítségnyújtásunk preventív, középpontjában az otthon lévő kisgyermekes szülő áll (gyakori
problémák: első gyermek, egyszülős család, ikrek születése, több otthon lévő kisgyermek, fáradtság,
társaság hiánya, sérült gyermek, vidéken-külföldön dolgozó házastárs). Tapasztalat, gyakorlati
segítségnyújtás mellett mentálisan erősítjük az otthon lévő szülőt, így a gyermekek érzelmi
biztonságot nyújtó környezetben fejlődhetnek.
Önkénteseink sokoldalú folyamatos képzés során, a segítőmunka elismerésével és a közösséghez
tartozás által gazdagodnak, „hasznosnak” érzik magukat, mentálisan erősödnek. 2015-ben havonta
átlagosan 170 önkéntesünk 23,626 órában, 442 gyermeket nevelő 296 családnak segített.
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