„Az Otthon Segítünk egyszerű, költséghatékony és sikeres, mert a helyi
közösségre épít. Felismerte, hogy a szomszéd fontos, hogy mindenkinek szüksége
van barátra és ha lehetőséget kapnak rá az emberek, akkor kinyílnak és
kapcsolatba lépnek egymással.
Tessa Jowell brit parlamenti képviselő
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Küldetés nyilatkozat

Az Otthon Segítünk Szolgálat (Home-Start) segítő szolgálatok hálózata.
Kisgyermekes családoknak nyújt baráti támaszt és gyakorlati segítséget
ingyenesen, preventív jelleggel, felkészített önkéntesek által a családok
megerősítése érdekében. Az Otthon Segítünk Szolgálat növeli a helyi társadalom
kohézióját.

I.
Elnevezés: Otthon Segítünk Alapítvány
Képviselő: Mayerné Hajtman Ágnes
Székhely: 6760 Kistelek, Bercsényi u. 13.
Levelezési cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 37.
Adószám: 18468414-1-06
TB törzsszám: 130478911
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk.60.078/2001/3, 2001. 06. 11.
A szervezet céljának rövid leírása:
Legalább egy iskoláskor alatti gyermeket nevelő családok segítése preventív jelleggel,
a krízishelyzetek kialakulásának megelőzésére és a biztonságosabb gyermekkor elősegítésére.
Az Alapítvány országos hálózatot épít ki, melynek működtetésére helyi alapítványok
létesítését segíti elő és biztosítja az országos hálózat szervezőinek képzését és a helyi
szolgálatok munkájának egységességét.

II.
Az Alapítvány 2004-ben tevékenységére 28 196 Ft-ot fordított. A 2004. évi eredmény
-7 479 000Ft. A központi költségvetésből 1 990 000 Ft-ot, helyi önkormányzatoktól 881 000
Ft-ot, pályázati úton 12 499 Ft-ot, egyéb támogatásból 4 996 000 Ft-ot kapott, összesen
20 366 284 Ft.

III.
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:
Költségvetési szerv
1. ESZCSM
2. ESZCSM
3. önkormányzatok
Összesen

Támogatás összege
990 000 Ft
1 000 000 Ft
881 000 Ft
2 871 000 Ft

A támogatás felhasználása:
1. EU pályázatokra való felkészülés
2. működési támogatás
3. működési támogatás

IV.
Az Otthon Segítünk Alapítvány 2004. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni
juttatást vezető tisztségviselőinek.

V.
Az Otthon Segítünk Alapítvány 2004. évben nem nyújtott cél szerinti juttatásokat

VI.
Az Alapítvány vagyona 84 000 Ft értékű számítástechnikai program és 659 000 Ft értékű
irodatechnikai eszköz. Pénzeszköze 5 855 000 Ft.

VI.
Összefoglaló a 2004. év tevékenységről
Önkéntesek
Az év folyamán összesen 124 újonnan felkészített önkéntes állt munkába. Az összes önkéntes
11 564 órát dolgozott.
Szervezők
27 településen folyt a családlátogatás. A szervezők 35 fő, 21 000 munkaórát teljesítettek.
Rendszeresen részt vettek az Alapítvány által biztosított szupervíziókon és továbbképzéseken.
Ezen felül sok konferencián, más szervezetek által szervezett, a munkájukkal kapcsolatos
képzésen (főleg pályázatírás) vettek részt.
Képzések
Az új önkéntesek 40 órás felkészítésén kívül minden helyszínen havonta volt szupervízió az
önkénteseknek, kéthavonta a szervezőknek is volt szupervízió és továbbképzés az Alapítvány
központjában.
Mind a szervezők, mind az önkéntesek részt vettek az Otthon Segítünk Szolgálatok Második
Országos Találkozóján, melynek keretében szakmai programok (előadások és önkéntes
fórum) is voltak.
A családlátogatások
A nyári és a karácsonyi szünetben csak esetlegesen, egyébként heti rendszerességgel
történtek. 201 család, 477 gyermek kapott segítséget az év folyamán. A segítés ideje két és 10
hónap között változott.
Információszolgáltatás
A szervezőktől hetente átlag 15-20 olyan esetben is kértek segítséget, amiben nem az Otthon
Segítünk Szolgálat volt kompetens. A szervezők felkészítésüknek megfelelően ezekben az
esetekben megfelelő információval látták el a segítséget kérőket és irányították megfelelő
szervezethez. A leggyakoribb problémák: idősgondozás, szociális nehézségek, gyerekőrzés,
kísérés, lakásgondok, stb.
Média
A leggyakoribb megjelenés a helyi sajtókban, rádiókban és televíziókban volt. Országos
megjelenésre a Magyar Rádióban (Vendég a háznál, Napközben, Családi tükör), Nők
Lapjában volt lehetőség.

Fenntarthatóság
Pályázatok
Az Alapítvány elnyert egy támogatást a HEFOP 2.2 pályázat keretében, az NCA-tól,
valamint más kisebb támogatásokat. A szervezők a helyi önkormányzatoktól nyertek kisebb
támogatásokat, illetve részt vesznek az Alapítvány országos programjaiban.
Humán erőforrás
Az Alapítvány évente egy szervezőcsoportot képez. A 2005. évi képzés félidejénél
tart. Önkénteseket folyamatosan toboroznak és készítenek fel a szervezők. A gyakorlat azt
mutatja, hogy nem tömegesen, de van jelentkező az önkéntes munkára.
Speciális programok
2004-ben Székesfehérvárott Manócska Klub kezdte meg működését a helyi szolgálat
szervezésében. A klub a bezártsággal küzdő anyák segítségére van, illetve, minthogy nyitott a
város kisgyermekesei előtt, jó terep a szolgálat bemutatására.
Szintén Székesfehérvárott Otthon Segítünk juniálist is szerveztek a Bory várban 1200
résztvevővel.
Több településen igyekeznek a kisgyermekes szülőkhöz találkozási, ismerkedési lehetőség
megteremtésével eljutni a szervezők, illetve a befejezett látogatások után is kapcsolattartási
lehetőséget biztosítani a családoknak.
Kapcsolatok építése
A szervezők minden helyszínen szoros kapcsolatot tartottak a helyi önkormányzattal és a
szociális ellátó rendszer szervezeteivel. Több helyen bekapcsolódtak a helyi szolgálatok helyi
szociálpolitikai koncepciók megvitatásába. Számtalan együttműködési, szakmai kapcsolat
alakult más helyi civil szervezettel is. A több szolgálat részt vett az Önkéntesek Hete és a
Születés Hete rendezvényeken, valamint különböző civil fórumokon.
Budapest, 2005. március 29.

Az Otthon Segítünk Alapítvány Kuratóriuma 2005. április 4-iki ülésén elfogadta a 2004. évi
tevékenységről készült közhasznúsági jelentést.

Mayerné Hajtman Ágnes
kuratóriumi elnök

