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Sajtóanyag: 19 éves az Otthon Segítünk Alapítvány!
2020. október 3-án a Benczúr Hotelben
kárpát-medencei találkozót rendez az Otthon Segítünk Alapítvány.
A kárpát-medencei találkozónk vendége,
a köszöntőt mondja Herczegh Anita,
a köztársasági elnök felesége.
Az idei kárpát-medencei találkozón önkéntes koordinátoraink és családsegítő önkénteseink
vesznek részt. Ezen alkalommal adjuk át az önkéntes óraszámokat és a munkájukat elismerő
okleveleket, és megismerjük helyi szolgálataink jó gyakorlatait.
Idén Hegedűs Réka, szociálpolitikus és mediátor „Egyszülők és nagyszülők” c. előadását
hallgathatják meg önkénteseink. Törekedve a lehetséges legnagyobb biztonságra, idén a
támogatott családokat sajnos nem tudjuk meghívni, és a szokásos gyermekprogramokat nem
tudjuk megtartani.
Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan kárpát-medencei segítő szolgálat, amelyben szakemberek által
felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 3-6 hónapig segítenek a családok
otthonában. Célunk segíteni a mindennapi tevékenységekben, a harmonikus családi élet
kialakításában, a szülői készségek megerősítésében.
Segítségnyújtásunk preventív és hiánypótló, az országban rajtunk kívül ilyen szolgáltatást senki
más nem nyújt. Célunk, hogy a segítséget kérő családoknál megelőzzük a krízishelyzet kialakulását.
Leggyakoribb problémák: első gyermek, egyszülős család, ikrek születése, több otthon lévő
kisgyermek, magányosság, fáradtság, elszigeteltség érzése, tapasztalat, illetve társaság hiánya,
vidéken-külföldön dolgozó házastárs. Kiemelt figyelmet fordítunk a sérült gyermeket nevelő
szülők segítésére.
2001-2019 között 1335 önkéntesünk 2865 családot segített hónapokon keresztül, ahol
6147 kiskorú gyermek nevelkedik. Az önkéntes órák száma: 413.338. Elkötelezett önkénteseink
között vannak nagymamák, nagyapák, kisgyermekes anyukák, munkát keresők és aktív dolgozók.
Vidéken, Budapesten és külhonban 31 helyi szolgálatunk működik. Több mint 200 önkéntesünket
55 helyi önkéntes koordinátor irányítja. 2019-ben havonta átlag 118 önkéntesünk összesen
24 956 órában segített 480 gyermeket nevelő 242 családnak.
2020 mindannyiunk számára teljesen új és ismeretlen helyzetet teremtett. A veszélyhelyzet kihirdetése
után a személyes otthoni családsegítést két hónapra fel kellett függesztenünk. Ezt az időt kihasználva
egy-másfél hónap alatt megszerveztük az online segítségnyújtást az újonnan jelentkező, bajba jutott
családok támogatására. Május elején elindítottuk az internet alapú telefonos segítőszolgálatot.

Nagyszerű volt megtapasztalni, mekkora segítő szándék van a csapatunkban. Hatvan önkéntes
koordinátor, és családsegítő önkéntes jelentkezett arra, hogy meghatározott idősávokban
ügyeletet vállal és várja segítséget kereső szülők hívását.
2018 januárban vehettük át a 2017. évi Pro Voluntarius Díjat, amellyel az Alapítvány munkáját, a
közjó érdekében végzett karitatív, közéleti tevékenységét ismerte el az EMMI.
Az Angliából indult Home-Start program magyar megvalósítójaként az Otthon Segítünk Alapítvány
jó gyakorlata bekerült a „Befektetés a gyermekek jövőjébe” – európai platform (European Platform
for Investing in Children, EPIC) igazoltan eredményes módszerei közé (Evidence-based practices)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1251&langId=en&mode=1#chapter_H

További információ, regisztráció: osa@otthonsegitunk.hu
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