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30�	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

modUlvázlat

Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i. ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

i/a Mit tudsz róla?

A A diákok öt csoportot alakítanak, amelyek a fog-
lalkozás végéig együtt maradnak. Minden cso-
port megkapja a D1 feladatlapot, és megpróbálják 
kitalálni, hogy milyen profilú alapítványok logóit 
látják rajta. 
A szóvivők ismertetik csoportjuk ötleteit. Végül a 
tanár elmondja, hogy konkrétan melyik alapítvá-
nyokról van szó. 

15 perc

Kontextusteremtés, 
csoportalakítás

Emlékezet
Fantázia
Képolvasási képesség

Csoportmunka – kö-
zös feladatmegoldás

Frontális munka 
– csoportforgó 

D1 (Feladatlap)

B Ugyanez a feladat elvégezhető úgy is, hogy a cso-
portok ismerik az öt alapítvány nevét, és párosít-
ják azokat a logókkal, majd értékelik az ábrákat a 
kifejezőerő és az esztétikum szempontjából. 

15 perc

Kontextusteremtés, 
csoportalakítás

Emlékezet
Fantázia
Képolvasási képesség

Csoportmunka – kö-
zös feladatmegoldás

Frontális munka 
– közös megbeszélés

D1 (Feladatlap) A D2 kártyák 
információi a 
táblára felírva



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i/b gyűjts információt!

A Minden csoport húz egyet a D2 melléklet infor-
mációs kártyái közül, és megkapja a D3 feladat-
lapot. A lap és az internet segítségével rövid idő 
alatt igyekeznek minél több dolgot megtudni az 
adott szervezetről. Az alapítványok küldetésnyi-
latkozatának kulcsmondatát külön is felírják egy-
egy nagyobb papírra.
Egymás munkáját a szakértői mozaik módszeré-
vel átszervezett csoportokban ismerik meg a tanu-
lók. Az alapítványi küldetésnyilatkozatokat végül 
kiteszik a falra. 

15 perc

Bepillantás néhány 
sikeres alapítvány 
munkájába

Szövegértés
Lényegkiemelés

Csoportmunka – in-
formációgyűjtés és 
szakértői mozaik

D2 (Információs 
kártyák)

D3 (Feladatlap)

5 számítógép in-
ternetkapcsolattal

5 nagy papírlap
Színes filctollak 
Ragasztógyurma

B Ha nem oldható meg a számítógép-használat, a 
tanár minden csoport számára készít egy nyom-
tatott anyagot a P1 melléklet alapján. A feladat 
azonban ebben az esetben is ugyanaz, mint az A 
változatnál.

15 perc

Bepillantás néhány 
sikeres alapítvány 
munkájába

Szövegértés
Lényegkiemelés

Csoportmunka – in-
formációgyűjtés és 
szakértői mozaik

D2 (Információs 
kártyák)
D3 (Feladatlap)
A tanár által ké-
szített lapok

P1 (Háttér-in-
formációk)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

i/c Te milyen célért dolgoznál?

A

Az eddigi tapasztalatokat is figyelembe véve a 
csoportok átgondolják, hogy ha ők maguk hoz-
nának létre egy alapítványt, akkor milyen célért 
dolgoznának a legszívesebben. Gondolataikat a 
D4 feladatlap segítségével rögzítik. Végül meg-
fogalmaznak egy rövid küldetésnyilatkozatot is. 
Nevüket és küldetésnyilatkozatukat mindannyi-
an ismertetik.

15 perc

A tanultak és a saját 
érdeklődés, motiváció 
összekapcsolása

Kreativitás
Önállóság
Szövegalkotás

Csoportmunka 
– közös alkotás

D4 (Feladatlap)

ii. Új tartalom feldolgozása

ii/a Fogalomtisztázás

A Minden csoport kap egy borítékot, amelyben fo-
galmak és meghatározások találhatók. Az a fel-
adatuk, hogy rendeljék egymáshoz az összetarto-
zó elemeket. 
Miután ez megtörtént, szóforgóval egyeztetik a 
megoldásokat, majd felragasztják azokat egy lap-
ra. A későbbiekben erre még szükségük lesz a cso-
portoknak.

15 perc

Alapfogalmak megis-
merése, új 
ismeretek szerzése

Szövegértés
Rendszerezés
Asszociáció

Csoportmunka 
– definícióalkotás 

D5 (Szétvágott 
fogalomkártyák)

P2 (Megoldó-
kulcs)



Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/b egy alapítvány létrehozása

A A D6 melléklet segítségével a csoportok létrehoz-
zák saját alapítványukat, és megtervezik logóju-
kat. A csoportokon belül a tagok maguk osztják fel 
a feladatokat egymás között. 
Az elkészített Alapító Okiratot a csoportok (alapít-
ványok) a pedagógusnak mint bíróságnak nyújt-
ják be, aki, ha megfelelőnek tartja, elfogadja és 
nyilvántartásba veszi azokat. A nyilvántartásba 
vett alapítványok nevüket és logójukat elhelyezik 
a táblán. (Az elkészült alapító okiratok belépőül 
szolgálnak a következő feladathoz.) 

20 perc

Az alapítási eljárás váz-
latos megismerése, an-
nak érzékeltetése, hogy 
a civil tevékenységnek 
része az alapos háttér-
munka is 

Szövegértés
Ismeretek alkalmazása
Kreativitás
Vizuális kifejezőkész-
ség

Csoportmunka – kö-
zös feladatmegoldás 
munkamegosztásban

D6 (Alapító okirat 
sablon)

Rajzlap és színes 
rajzeszközözök a 
logó készítéséhez

ii/c Pályázatírás

A A csoportok megkapják a D7 pályázati kiírást. A 
feladatuk az, hogy alapítványuk nevében készít-
sék el  egy olyan pályázat vázlatát, amely megfelel 
a kiírásban szereplő prioritásoknak és feltételek-
nek. 

20 perc

A tanultak alkalmazá-
sa kreatív feladat ke-
retében 
Ismeretek felidézése
Szövegalkotás
Kreativitás

Csoportmunka – kö-
zös alkotás

D7 (Pályázati ki-
írás)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel
A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek

eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

ii/d Pályázatok bemutatása, értékelése

A Az alapítványok bemutatják pályázataikat. Min-
den csoport (alapítvány) bírálóbizottság is egyút-
tal, amely 1 000 000 tallért oszt szét az alapítványok 
között, amit a tanár előzőleg a rendelkezésükre 
bocsátott. A bemutatók után a kuratóriumok visz-
szavonulnak, és értékelik az alapítványok munká-
ját. Elosztják közöttük az 1 000 000 tallért, és az 
összeget beteszik az illető alapítvány borítékjába. 
Az alapítványok ezután felbontják borítékjaikat, 
és szembesülnek azzal, hogy társaik milyennek 
ítélték a pályázatukat.

15 perc

A munka bemutatása, 
értékelés megkezdése

Szóbeli kommunikáció
Érvelés
Értékelés

Frontális munka 
– bemutatók

Csoportmunka – a 
társak terveinek érté-
kelése

D8 (Játékpénzek)

Csoportonként 4 
boríték

iii. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

iii/a értékelés

A A csoportok szóvivői megindokolják saját dönté-
süket, majd közösen megbeszéljük az egyes ala-
pítványi koncepciók erősségeit és gyengéit. 
A csoportok értékelik a csoporton belüli munka-
megosztást, és megfogalmazzák a jövőre vonatko-
zó tapasztalatokat. A tanár is elmondja a vélemé-
nyét a munka egészéről.

20 perc

A folyamat értékelése

Értékelés
Önértékelés

Frontális munka 
– beszélgetőkör

A foglalkozáson 
született mun-
kák



Tanári segédletek

P1	Háttér-információk	az	alapítványokról
Arra az esetre, ha nem oldható meg az internet óra használata

a) egy csepp figyelem!

Az Egy csepp figyelem Alapítványt a kereskedelmi televíziókból ismert 
Erős Antónia hívta életre. Az volt a célja, hogy segítse a cukorbeteg-
ség korai felismerését.
Magyarországon jelenleg 500 ezer regisztrált cukorbeteg él, ez a 
teljes lakosság 5%-a. Az arányszám megfelel a nemzetközi átlag-
nak. A legfrissebb kutatások szerint azonban ma már a 8-10%-ot 
közelíti meg a diabéteszben érintettek száma világviszonylatban és 
Magyarországon is. Azaz a regisztrált cukorbetegek mellett nagyon 
sokan élnek úgy együtt a betegséggel, hogy nem tudnak róla. 

Magyarországon jelenleg nem létezik átfogó program arra, hogy a 
még fel nem fedezett cukorbetegek minél korábbi stádiumban el-
jussanak a szakorvoshoz. Ezért jött létre az „Egy csepp figyelem!” 
elnevezésű alapítvány. Az a célja, hogy életre hív egy mozgalmat, 
amelynek keretében bárki önkéntesen ellenőrizheti a vércukor-
szintjét. A kampány 2005. november 14-én, a Cukorbetegek Nem-
zetközi Világnapján indult el országszerte, 55 patikában, ahol bár-
kinek lehetősége van a vércukormérésre. (195 Ft/egységcsomag)

2006 februárjától újabb patikák csatlakoztak a programhoz, így je-
lenleg 170 kiemelt gyógyszertárban lehet vércukorszintet mérni. 
Április végére már több mint 200-ra bővül azon patikák száma, 
amelyek megfelelnek az Egészségügyi Minisztérium és az ÁNTSZ 
által jóváhagyott protokollnak. A program része egy modellkísér-
let, amely a tengerentúlon már bevált gyógyszerészi gondozóprog-

ram létrehozását célozza meg, Magyarországon egyedülállóan. A 
gyógyszerészi gondozás az Egy csepp figyelem Alapítvány kam-
pányával a vércukormérés területén indult el Magyarországon, és 
a tervek szerint további elemekkel – vérnyomásmérés, koleszterin-
szint mérés, felvilágosítás – bővül majd az évek alatt.
 
Több ezer ember fordult meg az Egy csepp figyelem Alapítvány 
ingyenes családi egészségnapján 2006. november 12-én, amelyet 
részben az Alapítvány programjainak egyéves évfordulója, részben 
a Diabétesz Világnap tiszteletére rendezett meg az Erős Antónia 
által létrehozott szervezet.

A regisztrált adatok szerint 6-7 ezer ember élt a 12 féle ingyenes 
szűrés lehetőségével, miközben színes gyermek- és színpadi prog-
ramok szórakoztatták a közönséget. Vércukormérési rekord is szü-
letett: több mint 5000 ember mérette meg vércukorszintjét, akik kö-
zül csaknem 200-nak volt magasabb az értéke a kívánatosnál. Őket 
a szakemberek orvoshoz irányították, aki diagnózist állíthat fel.

A diabétesz korai felismeréséért küzdő alapítvány az elmúlt egy 
évben számos helyen mért vércukorszintet. A gyógyszerészekkel 
közösen elindított gyógyszertári mérésben 30 000 ember mérte 
meg saját vércukrát. A rendezvényen dr. Antal Csaba, országos tisz-
tifőgyógyszerész bejelentette, hogy a patikai vércukormérés folyta-
tódik, valamint jövő év derekától várhatóan elkezdik a koleszterin-
mérést is a narancssárga felkiáltójellel megjelölt patikákban.
Az Egy csepp figyelem Alapítvány folytatja munkáját. 2007-ben a 
középiskolai mérések mellett főiskolai, egyetemi tanácsadást ter-
vez, és számos rendezvénnyel várja majd azokat, akik egy csepp 
figyelmet szeretnének szánni egészségükre.
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b)  Tájékoztató a Nemzetközi gyermekmentő szolgálat tevékeny-
ségéről

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületét 1990 májusá-
ban alapították a hannoveri szervezet mintájára és támogatásával.
Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és más, rászoruló 
gyermekek felkarolása, életkörülményeik javítása és jövőjük meg-
alapozása. A Szolgálat a Fővárosi Bíróság végzése alapján 1998. ja-
nuár 1-től, 2369. sorszám alatt nyilvántartott, kiemelten közhasznú 
szervezet formájában, vallásra, politikára és nemzetiségi hovatar-
tozásra való tekintet nélkül, önkéntes alapon működik. Fő prog-
ramjaik:

Egészségügyi program

2003-ban 71 magyarországi és külföldi gyermek kivizsgálásának, 
gyógykezelésének és műtétjének költségét fedezték. Mindenna-
pos kapcsolatban állnak a Heim Pál Gyermekkórházzal és a Budai 
Gyermekkórházzal.

Évente két alkalommal önkéntesekből álló orvoscsoport utazik a 
romániai Hargita megyébe, ahol a Megyei Kórházban, csecsemő-
otthonban, iskolákban és árvaházakban vizsgálják és gyógykeze-
lik a rászoruló gyermekeket. 2003-ban összesen 5010 gyermek vett 
részt orvosi szűrővizsgálaton. Ezen túlmenően gyógyszerrel, mű-
szerrel és tapasztalataikkal segítik a szóban forgó intézményeket. 
1995-ben mozgó fogászati rendelőként működő autóbuszt vásárol-
tak, melynek feladata olyan gyermekek és fiatalkorúak fogászati 
kezelése, akik lakóhelyük egészségügyi infrastruktúrájának hi-
ányosságai, higiéniás szokásai vagy más tényezők miatt nem ré-
szesülnek ilyen ellátásban. Céljuk továbbá, hogy széles körű szűrő-
programokat és szájhigiénés felvilágosító munkát végezzenek. 

2002 szeptemberében megnyitották orvosi rendelőjüket a rászoru-
ló gyermekek részére. Jelenleg gyermekgyógyászati és gyermek-
neurológiai szakrendelés folyik hiperaktív, magatartászavarokkal 
küszködő gyerekek részére. A Szolgálat anyagi helyzetétől függő-
en szeretnék beindítani a gyermekszemészeti, nőgyógyászati, bőr-
gyógyászati és ortopédiai szakrendelést is.

Gyermekélelmezési program

2003-ban 1197 gyermek iskolai, illetve óvodai étkezési díját vállal-
ták át, csaknem 16,5 millió forint összegben. Ezt a juttatást – pályá-
zat útján – a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek kapják. A 
megfelelő iratok (jövedelem- és iskolalátogatási igazolás) birtoká-
ban, s azokat mérlegelve döntenek a fél vagy egész tanévre szóló tá-
mogatás odaítéléséről. A támogatást a gyermek nevére, közvetlenül 
az óvodának vagy iskolának folyósítják.

Nevelőszülői program

Modellnek szánt programjuk keretében Budapesten és Fejér me-
gyében, 7 nevelőcsaládban 27 állami gondoskodásban lévő gyer-
mek családi nevelését biztosítják. Nagy hangsúlyt fektetnek a 
gyermekek személyre szabott gondozására, nevelésére és fejlesz-
tésére; ennek érdekében a nevelőszülők munkáját gyermekorvos 
és gyógypedagógus is támogatja. Szükség esetén külső szakembe-
rek – pl. fejlesztő pedagógus, gyermekpszichológus, gyógytornász 
– segítségét is igénybe veszik. A családoknak évről évre biztosítják 
a számukra egyébként nem, vagy csak nehezen elérhető üdülés le-
hetőségét, számos kulturális programot, és a nevelőszülők számára 
rendszeresen továbbképzéseket tartanak.



Képzési és továbbképzési program

Orvosok, gyógypedagógusok, laboránsok, gyermekintézményi 
dolgozók, állami gondozott és más, hátrányos helyzetű gyermekek 
képzését, továbbképzését szervezik.
Pályázati rendszerük keretein belül 2003-ban 288 hátrányos hely-
zetű gyermek tehetséggondozását segítették ösztöndíj és tanszertá-
mogatás formájában. Szintén pályázati rendszerben 10 intézmény 
dolgozóinak számítógépes képzését támogatták. Szolgálatuk köz-
reműködésével és támogatásával jött létre a Magyar Lovasterápia 
Szövetség, mely rendszeresen szervez lovasterápiás szakemberkép-
ző kurzusokat elméleti és gyakorlati képzéssel.

Segélyszállítmányok

Elsősorban Romániába és a volt Jugoszlávia területére juttatnak el 
segélyszállítmányokat, de vittek már segélyt Bangladesbe, Orosz-
országba és Ukrajnába is. 1999 júniusa óta a Menekültügyi Hivata-
lon keresztül kapcsolatban állnak a debreceni befogadóállomással, 
a békéscsabai és a vécsei menekülttáborral, ahol segítik az ideigle-
nesen ott élő gyermekek oktatásának, szabadidős tevékenységének 
szervezését és finanszírozását, valamint segélyszállítmányokat jut-
tatnak el nekik.

Rendezvények

Gyermeknapi és karácsonyi rendezvényeket szerveznek azzal a 
céllal, hogy az arra rászoruló gyermekeket megvendégeljék. Igen 
hamar népszerűvé vált kétnapos, ingyenes gyermeknapi rendez-
vényük – amelyet immár tíz éve a Főpolgármesteri Hivatallal közö-
sen rendeznek – minden évben három-négyszázezer látogatót vonz 

a Városligetbe. Erre a programjukra minden évben 1100 szegény 
sorsú gyermeket hívnak vendégül hazai gyermekintézményekből 
és a környező országokból.
Évről évre több jótékonysági rendezvényt tartanak annak ér-
dekében, hogy azok bevétele hozzájáruljon programjaik működte-
téséhez. A jótékonysági rendezvények sorából kiemelkedik Kocsis 
Zoltán születésnapi koncertje május 30-án, amelyet élete végéig 
a Szolgálat javára ajánlott fel. Korábbi koncertjeik hangfelvételei-
ből Kocsis Zoltán és Perényi Miklós átadott számukra néhányat, s 
az ezekből készített CD és kazetta értékesítése szintén a Szolgálat 
programjainak működtetését segíti. Katona Klári „...neked” című 
zenei albuma bevételének egy részét a Szolgálat számára ajánlotta 
fel.
Minden évben az ünnepet megelőző hetekben karácsonyi jóté-
konysági estet rendeznek.

Film, televízió és fotódokumentáció

Szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsát dokumentál-
ják; kórházak, iskolák és egyéb gyermekintézmények problémáit 
mutatják be.
1996 óta hatszor készítették el 12 részes, „Egy-Másért” című televí-
zióműsorukat, amely 10-10 olyan magyarországi intézményt mutat 
be, amelyeknek lakói, és maga az intézmény is támogatásra szorul.

Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény

Az 1995-ben alapított gyűjteményük elismert hazai kortárs művé-
szek által adományozott műalkotásokból áll, s felajánlások révén 
folyamatosan gyarapszik. Jelenleg 61 műalkotás van a birtokukban. 
Bak Imre, Bernát András, Bullás József, Dienes Gábor, Fehér László, 
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Gábor Áron, Károlyi Zsigmond, Klimó Károly, Koncz András, Kon-
koly Gyula, Maurer Dóra, Mazzag István, Nádler István, Nemere 
Réka, Soós Tamás, Szűcs Attila, Tzortzoglou Georgios és Záborsz-
ky Gábor festményét, Pálffy Árpád szobrait adományozta nekik. A 
gyűjteményt az elmúlt években a budapesti Brit Nagykövetségen, 
a bécsi Coutts Bankban és a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron 
állították ki. Távlati céljuk, hogy a gyűjtemény értékesítéséből be-
folyt összeget programjaik megvalósítására fordítsák.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület kiemel-
ten közhasznú szervezet, így a számukra juttatott adományok az 
adományozó adóalapjából a legkedvezőbb feltételek mellett írha-
tók le. Az adományokról adóigazolást bocsátanak ki. A beérkezett 
adományok elosztásáról, programjaink működtetéséről minden-
kor a Szolgálat – feladatát társadalmi munkában végző – elnöksége 
dönt.

c) Menhely Alapítvány

1989 óta működő budapesti, hajléktalan embereket segítő szer-
vezet.
Céljuk az otthontalanul élő, szociális és mentális okok miatt a hát-
rányos helyzetű emberek helyzetének javítása.
Ennek érdekében összetett, többszintű hajléktalanellátó rendszert 
működtetünk, amelyben a fedél nélküli emberek az alapvető infor-
mációk, alapiratok beszerzésétől kezdve a bonyolultabb, nehezeb-
ben intézhető (akár jogi természetű) ügyek megoldásáig is segít-
séget kapnak szociális munkásainktól, esetenként egyéb területek 
általunk felkért szakembereitől.
A fedél nélkül élőket segítő munkatársaink feladatuknak érzik a 
hajléktalanná vált emberek társadalmi visszailleszkedésének meg-
könnyítését.

A Menhely Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet.
Előzmények:
A világgazdasági helyzet romlása a 70-es években a magyar gaz-
daságra is kihatott. A változások következményeként a leginkább 
elszegényedett csoportok támogatására jött létre Solt Ottília veze-
tésével a Szegényeket Támogató Alap (SZETA), amely a segítség-
nyújtáson kívül a szegénység állami elismerését és a szervezett el-
látások kialakítását is szorgalmazta. Az ellátórendszer fejlődésének 
fontos lépése volt, hogy 1985–86-ban, az egyre növekvő szükségre 
válaszolva létrejöttek az első családsegítő szolgálatok.

1989 decemberében a Magyar Államvasutak akkori vezetése úgy 
döntött, gátat kíván vetni annak a pályaudvarokon egyre inkább 
elterjedt szokásnak, hogy a fedelet nem találó emberek éjszakáikat 
egyre gyakrabban ott töltik. A pályaudvarok éjszakai bezárására 
adott spontán reakciók egyike volt a főváros központjában, a Blaha 
Lujza téri aluljáróban a hajléktalanok ülősztrájkja. A demonstráció-
hullámhoz a demokratikus ellenzék is csatlakozott, és a társadalom 
figyelme is kísérte az események menetét. Ennek hatására az állam 
két munkásőrlaktanyát adott át éjszakai szállás kiépítése céljából. 
Az egyik laktanyában kialakított szállást a demonstrációk követ-
keztében megalapított Menhely Alapítvány működtette.

Az Alapítványt a SZETA, a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, 
az Újpesti Családsegítő Központ, az Oltalom Karitatív Egyesület és 
a Fővárosi Tanács hozták létre. Alapító Okiratukban nem csupán 
éjszakai szállás üzemeltetését, hanem jóval tágabban, a hajléktalan 
helyzetbe került emberek komplex segítését tűzték ki célukul.
A Menhely Alapítvány azóta folyamatosan fejlődik, újabb intézmé-
nyeket nyitottak, egységeik indulása is az újabb és újabb felfedezett 
szükségekre adott válasz volt:



MegAlAKulás ProgrAM FuNKció

1989. december „vajda 3” Menhely szállás biztosítása fedél nélkül élő emberek számára 

1990. március hajléktalan gondozási Központ otthontalan emberek egyéni- és családgondozása

1990. augusztus ügyfélszolgálati iroda
segítségnyújtás alapvető iratok beszerzésében, pótlásában, juttatások 
biztosítása

1992. október szociális szolgáltató iroda
a hajléktalan emberek jogosultságainak érvényesítése, a munkába állás-
hoz szükséges iratok beszerzése

1994. január
Práter utcai Nappali Melegedő

és európa szoba
mosási, tisztálkodási lehetőség, és élelem biztosítása, munkaközvetítés, 
munkábaállás támogatása

1992. október
Fedél nélkül 

– hajléktalanok lapja
fedél nélkül élő emberek által írt, szerkesztett és terjesztett újság

1994. január diszpécser szolgálat napi 24 órában működő információs és segélytelefon

1997. november 1.
Kürt Nappali Melegedő,

Filmklub, Nyitott ház
mosási, tisztálkodási lehetőség, csomagmegőrzés, szabadidős progra-
mok biztosítása otthontalan emberek számára

1998. február Módszertani egység
alapítványon belüli oktatási, továbbképzési programok szervezése, a 
hajléktalanság kutatása

1998. november Krízisautó a közterületeken krízishelyzetbe kerülő emberek ellátása

2000. szeptember jogvédő Fórum hajléktalanságuk miatt sérelmet szenvedő emberek jogi képviselete

2000. szeptember
 és

2003. szeptember
lakhatási modell program

albérleti és étkezési hozzájárulás munkába álló otthontalan emberek 
számára, kiléptető lakás üzemeltetése

TAnári civil kEzdEményEzésEk – 11. évfolyAm	 313



31�	 SzociáliS, életviteli éS környezeti kompetenciák	 tanári

d) A rák ellen, az emberért, a holnapért

Az alapítvány története

Az Alapítványt 1985-ben hét magánember azért hozta létre nyitott, 
közérdekű kötelezettségvállalásként, mert az alapítók:
 

•  érezték, hogy a fejlett, nyugati társadalmakhoz hasonlóan 
Magyarországon is egyre nagyobb szükség van az egészség-
védelmet, az életminőség javítást és rehabilitációt szolgáló ci-
vil szervezetre.

•  hitték, hogy a szemléletváltás, tudatformálás és prevenció 
érdekében a civil szervezetek hatékonyabban, olcsóbban és 
gyorsabban tudnak elvégezni az egészségkultúra javításáért 
olyan feladatokat, amelyekkel az állam több évtizede nem tud 
megbirkózni.

•  bíztak benne, hogy a kezdeményezés támogatókra talál, és a 
néhány ezer forintos induló tőke a lakosság segítőkészségének 
köszönhetően lehetővé teszi a folyamatos, hatékony munkát.

 
Az Alapítványt közadakozás tartotta és tartja fenn. ez a bizo-
nyíték arra, hogy a rák ellen, az egészség megőrzéséért folytatott 
munka Magyarországon közügy.

Több tízezer embernek tudtak segíteni a rák megelőzésében és a 
gyógyulásban.

Az adományok lehetővé tették:
 

•  Támaszadó Szolgálat működtetését. 
•  Ingyenes tájékoztató anyagok többmilliós példányszámban 

való kiadását, a megelőzéssel, a rehabilitáció lehetőségeivel 
foglalkozó számos kiadvány és könyv megjelentetését. 

•  Rendszeres képzések szervezését, amelyek segítséget jelente-
nek a szakemberek, a civil szervezetek munkatársai és a gyó-
gyulók számára. 

•  Anyagi támogatás biztosítását az újonnan szerveződő rákelle-
nes civil szervezetek működéséhez. 

•  A betegek immár tíz éve tartó ingyenes üdülésének biztosítá-
sát a hagyatékként kapott balatoni nyaralóban.

 

A Szervezetről

Az Alapítvány kuratóriuma 9 fős, szakmai vezetője dr. Eckhardt 
Sándor professzor. A kuratórium az Alapítvány létrejötte óta ellen-
szolgáltatás nélkül, társadalmi megbízatásként látja el a feladatát.

Az Alapítvány kezdetben 10 évig kizárólag önkéntes munkatársak-
kal, térítés nélkül dolgozott. Ez biztosította, hogy az összegyűjtött 
pénzt szinte teljes egészében a programokra fordítsák, de nem tet-
te lehetővé, hogy állandó, jó szakemberekből álló stáb jöjjön létre. 
Ezért először az ügyvitelre, később a programok megvalósítására 
szerény fizetéssel néhány munkatársat vettek fel. Ma a lelkes csa-
pat 12 főből áll, akik számára a nemes ügy szolgálatot, nem csak 
munkahelyet jelent.
 



Küldetésük
A rákhalálozás csökkentéséért vívott küzdelmet az egészségügy 
keretei közül kivinni az emberek közé, tanítani a megelőzés lehe-
tőségeit, aktivizálni a betegeket a gyógyulásért, az életminőség ja-
vításáért, a rehabilitációért folytatott munkában. 

Célkitűzésük
A társadalom széles rétegei számára elfogadottá, és a gyakorlat 
szintjén is használható ismeretté tenni azt, hogy a rák megelőzhe-
tő, és a betegségből meg lehet gyógyulni. Társadalmi mozgalmat 
indítani a rákbetegség megelőzéséért, a gyógyítási eredmények és 
az életminőség javításáért. 

Filozófiájuk
Hiszik, hogy a beteget a gyógyításban szövetségessé kell tenni, mert 
a gyógyulás hite ugyanolyan fontos, mint a magas szintű orvosi 
ellátás. A lakosság egészségvédelmét, a rákmegelőzést, a betegek 
életkilátásainak javítását, rehabilitációját kívánják szolgálni úgy, 
hogy az érintettek a saját bőrükön érezzék, hogy értük vannak. 

e) Kézenfogva Alapítvány

1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy országos szinten próbáljon 
javítani az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőt-
tek, valamint hozzátartozóik, segítőik és a velük foglalkozó szak-
emberek, civil szervezetek helyzetén.

Küldetésük
„Alapítványunk olyan társadalmat tart ideálisnak, amelyben az 
értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a társadalom egyen-
értékű tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén. 
Semmi sem akadályozza meg őket abban, hogy a nem fogyatékos 
társaik között éljenek az egész életük során, az életük ritmusa ha-
sonló legyen a környezetükéhez, játszhassanak, tanulhassanak, 
dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez megkapjanak min-
den segítséget a lakóhelyük közelében, és gyakorolhassák jogaikat. 
Ebben a világban a nem sérültek ismerik őket, és partnerként fo-
gadják el őket.”

A Kézenfogva Alapítvány egy ilyen társadalom kialakításának 
szolgálatába állítja kapacitásait és erőforrásait.

Küldetésük megvalósítása érdekében céljaikat ma így csoporto-
sítják:

		Az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek 
életkörülményeinek javítása, fejlesztésük elősegítése. 

		Az őket segítő, illetve velük foglalkozó szakemberek segítése 
képzésekkel. 

		Az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek társadalmi el-
fogadásának növelése.

A Kézenfogva Alapítvány a következő területeken fejti ki tevé-
kenységét az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és 
felnőttek, valamint hozzátartozóik, segítőik és a velük foglalkozó 
szakemberek, civil szervezetek javára: 

• Információs szolgálat
• Képzések
• A szolgáltatások fejlesztése
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• Kutatás
• Közvéleményformálás
• Nemzetközi programok

Egy példa közvélemény-formáló programjaikra:
A Kézenfogva Alapítvány 2007-ben ismét útnak indítja országjáró, 
közvélemény-formáló kamionját azzal a céllal, hogy az értelmi fo-
gyatékos és ép embereket közelebb hozza egymáshoz. Az értelmi 
fogyatékos emberek elfogadottságának növelése érdekében olyan 
integrált események szervezését kezdeményezzük, ahol a fogyaté-
kos emberek pozitív társadalmi szerepekben, önálló, autonóm sze-
mélyiségként mutathatják meg magukat. Legyen az Ön szerveze-
te/intézménye is részese a 2007. évi eseménysorozatnak! 
PÁLYÁZZON, hogy a FOGADD EL, FOGADJ EL kampány kami-
onja 2007-ben Önökhöz is eljusson!

P2	Fogalommeghatározások

Civilszféra az államtól független, állampolgári 
kezdeményezésen alapuló szerveződé-
sek összessége

Non-profit szervezet nem nyereségorientált, a bevételt a te-
vékenységébe visszaforgató szervezet

Alapítvány tartós közérdekű célra létesített, önálló 
jogi személyiségű, önálló kuratórium-
mal (irányító szervvel) rendelkező, az 
alapítótól elkülönült vagyontömeg

Adomány anyagi vagy más javak ellenszolgálta-
tás nélküli juttatása

Apport tárgyi vagy szellemi javak felajánlása 
gazdálkodó szervezeteknek

Közhasznú szervezet társadalmi cél érdekében, haszonszer-
zési cél nélkül működő szervezet

Kiemelten közhasznú szer-
vezet

kérelem alapján megadható minősítés, 
ha a szervezet állami vagy önkormány-
zati feladatot lát el (pl. oktatás, szociális 
gondozás stb.)

Kezelő szerv az alapítványi vagyon kezelője, más-
képp: kuratórium

Kuratórium az alapítványi vagyon kezelője, más-
képp: kezelő szerv

Kurátor kuratórium (kezelő szerv) tagja

Ingó vagyon a szervezet tulajdonában lévő tárgyak, 
berendezések

Ingatlanvagyon a szervezet tulajdonában lévő házak, 
telkek stb.

Határozatképesség döntéseknél a szavazati joggal bírók 
meghatározott arányú részvétele (álta-
lában 50% + 1 fő)

Szótöbbség szavazásnál a jelenlévők többségének 
„igen” szavazata

Minősített többség szavazásnál a szavazásra jogosultak 
meghatározott többsége (pl. 2/3, 3/4 
stb.)



Alapítvány bejegyzése bírósági nyilvántartásba vétel, a műkö-
dési jog elnyerése

Jogi személy jogképességgel rendelkező, nem ter-
mészetes személy (köthet szerződést; 
pl. cégek, alapítványok)
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