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A téüel megnevezése... . . ;. .. ... ... ... ... . .. :.... Előző év
E Ft..............

Előző évek
helvesbítése

Tárgy év
EFt............

A. osszes közhasznú tevékenvsép bevétele 26164 28908
L Pénzücyilec rendeze1t bevételek (1+233+4+5) 26164 28908
1. Közhasznú célú működésre kaoott támosatiís 6323 9895
a) alapítótól
b) központi költséevetéstől 6323 9199
c) Adománv 346
Öhelvi önkormránwattól s00 350
e) ewéb

. 2. P álvár'atj úton elnvert támosaüí's
3. Közhasznú tevékenységből szármző bevétel 14524 r8200
4. Taedíibol szármzó bevétel
5. Egvébbevétel 4177 813

B. Vállalkoási tevékenysés bevétele 0 0

osszes bevétel (A+B) 26164 28908

D. Köáasznú tevékenvség ráfordításai 2ffi49 30324
Anvaei ellesú náfordítrásai 106s3 . 8009
Személvi iellesii ráfordíÉsok 1s312 21836
ErtékcsölrÍ<enési leínás 535 296
Esvéb náfordíüísok 86 3
Rendkívüli náfordítások 63 180

E. Yállalkozási tevékenysés ráfordításai
Anyaei elleeű nífordítrísai
Személú i ellesű rráfordítrások
ErtékcsölrÍ<enési leínás
Ewéb náfordítrísok
Rendkívüli ráfordítás<ik

F. Összes ráfordÍtás fl)+E) 2@9 30324
G. Adóás elötti vállalkozási eredménv íB_B)
H- Adófizetési kötelezettsés
I. Társvévi vállalkozási eredménv (G_H)
J. Társvévi közhasznú eredménv íA_D) -48s -1416

\

Táj&oztató adatok (E Ft)

A. Személyi jellegű náfordítrísok
I1' Bérköltség 16,977 ... ! .t,

Ebbiil megbízási díjak 14 J cr* lr-
2.Szemétl jellegű egyéb kifizetések 706
Ebbólegyébkifizetések 706

3. Bérjrárulékok 4,153 csoPoRT-rline ncyesÜlrt
' za40 Budaörs, Deák lerenc tt. 16i2'

Adriszárn: ] E69] t]9ó-l-l j



A CsopoÉ-téka Eryesület
Közhasznú eryszerűsített éves beszámoló mérlege
20lt. december 31. fordulónappal

A féfel mcmcvpzÁcp Tárgy év
EFt

Előző évek
helyesbítései

Tárgyév
EFt

A Befektetett eszlcözök 801 1105
L Immateriális iavak
tr. Társüeszközök 80r 1105 '

III. Befektetett eszközök
B. Forsóeszközök 5933 4233
I. Készletek 24'.1 247
tr. Követelések 2r75 242
III. Ertékpaoírok
tV. Pénzeszközök 3511 3744
C. Aktív idóbeli elhatárolások 142

ESZKOZOK (AKTIVAT9 OSSZESEN 6876 s338

D. Saiát tőke 388ó 247t
I- Induló töke / Jesvzett tőke
tr. Tőkeváltozás / Erediménv 4371 3886
m. L€kötöttffialék
tV. Ertékelési tartalék
v. Társvévi eredménv alaotevékenvsfuből íközlhasznú tevékenvsésböl) -485 -1416
E. Céltartrlékok
F. Kötelezettsések 2q90 286t
I. Hátrasorolt kötelezettséeek '

tr. Hossa[ leiáratli kötelezettségek
m. Rövid leiárani kötelezettsések 2990 2868
G. Passdv idöbeli,elhatárolások

FoRRAsoK (PAssilvÁK) osszEsEN 6876 5338
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A számviteli beszámoló elfogadrásaaközhasznúsági jelerrtéssel egységes szerkezetben
történik, tekintettel arra, hogy a köáasznúsági jelentés keretében részletezetttenyek a
szrámütbli törvény és a vonatkozó kormrínyrendelet által előírtnrál iészletesebb
adatszolgáltatast igényelnek és tesznek lehetővé.

IVJERLEG

Eszköz oldal

20 1 1 évben a tár gy eszkőzök kismértékben növekedtek.

Fonrís oldal

A köáaszrrú tevékenységből szrínnazó eredmény jelentősen csö*í<ent az előző évekhez
kepest. Ennek okq hogy elnyert péúyép;atipé'tueszközöket a költségvetés nem utalt ki illetve
elnyert pályánatranerr kötött szerződóst a Magyar Áttam. .

Ev végére a kötelezettségek leginkább'az adók decemberi befizetése, Az egyesület gondos
gazdrílkodást folytat, ezá|talncm adósodik el, kötelezettsé:gettnehézségekállenére
folyamatosan tudj a kezelni.
Ennek ellenére a besziímoló elkesziiltekkor az Eryesület működése miír lassan, de biztosan
műlrlödéskeptelenné váÁik az pátyéaatok állami befagyasztása miatt:

rÖzneszmj EREDMÉNYKIMUTATÁs

A2ol1 évben az Egyesület közhasznú tevékenységből szrármazó bevétel e I,257%o
növekedett.
A bevételek növekedését segítette a kapott foglalkoztatasi alap.

s-f $f-.--
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1. rrMUNKAEno_pnct szor,cÁr,mrÁs twÚ.rrÁsÁxn'r rÁuocarÁsA' C.
2al0-2orr. Évr pÁ*vÁzlr

2011. év j anuár-március'

l.1. Tanácsadás

Összesen 62 főnek nyújtott az egyesület munkaerőpiaci tanácsad ást, 12 főt a Budaorsi,
16 ffit a Katona József uicai és 34 öia Pályakezdő Diplomás Kirendeltség(pÁolru)
ügyfelei közül.

A programban uz eryesiilet öt munkatársa dolgozatt Az ügyfelelt<el inte'lrzíven
- hárman foglalkoztak, és a pszichológus esetenként. A munkáltatólrt<al intenzíven egy tr

dolgozott, a program adrninisztrációját további egy ffi végezte

- ,,-
Az ügrfeleket három helyszfuen fogadtuk. A PÁDIKIbőI és a Katona József utcai

kirendeltJé gről az egyestilet kö4ponti irodájába, a Veres Prálné utcába erkeztek. A
Budaörsi kirendeltségen regisztráltakkal az első alkalommal a kirendeltségen találkozott a

tqrrrácsadó,és későbbi alkalmak a budarirsi zajlottak.

A tanácsadrási formák közÍil tegtöbben álláskeresési tanícsadásÚ vettek isenÉe.
Ez a tanácsadási forma az rílláskeresés teljes folyamatát segíti. Információkat kap az

iigyfel az álláskeresés adekvát módszereiről, az álláskeresés csatomáiról. Pozitív
*óe.nqsítést abban, amit eddig elhelyezkedése érdekében miír megtett, visszajelzést az
állaskeresésben használt megnyilvánulrásairól, másfelől az önélebajz, motivációs levél,
éilráspányéuat, stb. elkészítésében kap gyakorlati segítséget.

A munkatanácsadás keretén beltil az ü'ryfél segítséget kap pl. kalr_ier tanácsadásban,

a munkatrírsa}ed való jó együtEnűködés kialakításábarr" a munkahely megtarti{sban,

illetve hasonló elakadrások tisúéaásában.
A pályatanácsadás két típusa a pályaválasztás és a pályakorrekció. Az első inteijús

feltíró beszélgetés sorárr, valamint önértékelő eljrírások, kérdőívek igénybe vételével
segíti a tanácsadó az ügyfél döntéshozatalát, hogy .páIyakezdőként mit tanuljon vagy
di|gozzon, ha pedig rerrdelkezik yalamilyen munkatapasztalatta|, és vr{ltani szeretne,

alkor milyen iranyba indulj on.
Rehabilitációs tanácsadásra nem érkezeff ügyfél.
A pszichológiai tanácsadás keretéberr az eúelyezkedést gátló mélyebb etakadrások

feltránásara" és _ sajnos csak bizonyos esetekben - kezelésere van lehetőség.

A három hónapos munka eredménye, hory 5 Íő nopzoste került és Zl'en
elhelyezkedtek.

1.2. Mentoníció

2011_ben januártól mrárciusig a csepeli Bajráki utcai, a Katona Józspf'utcai-és a
pÁDu<l tirenaeltség szétmára biztosított a Csoport-té\a egyesület mentoraciós szolgáltatrást.

9o-9o, összesen 27O ro részere. Harom munkatarsrrnk végerte a munkát.

. E^a szolgáltatríst a csepeli kirendeltségen a kollégánk helyben nyújtotta, míg a masik

két kirendeltség ügyfelei az egyesületi irodát kereték fel, a Veres Pálné utcában.
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Szakrrrailag a mentor az rállrfukeresés teljes folyamatát, a munkanélktili ember többféle
életproblémájának megoldasát segíti olyan módono hogy kapacitátja, 'hogy az ügyfel meglévő
kepességeit használja vagy használni kezdje, saját erőfonásait mindinkább mozgafua.

Ehhez egy alapos első interjura van sziikség, amikor az tigyféllel közösen feltáEák az
elhelyezkedést, munkavállalást gátló tényezőket, és a beSzélgetés végén egy közös stratégiát
dolgoznak ki ezek elhrárításanak erdekében. Ezzelkezdetét vészi egy folyamat, amelyben a
mentor a kialakított programnak megfelelően kíséri az ügyfelet, es aoéwai segítséget ny$t az
előálló helpetekben. Több területerr való információnyujtrás, segítő beszélgetés, többfele
egyéni készségfejlesztéso az ttgyfél efkísérese más szolgáltatásokba" kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartas az ügyfél erdekében egyéb szervezetekkel-ezek a lehetséges murikafeladatok a
mentor siaátmfua.

A mentoníciós tevékenység nyom án azalábbi eredmenyeket ért'tik el az ügyfelelkel és a
kirendeltségen dolgozó kollégríkkal közösen a }hónap alatt

,

Képzésbe kerÍilt 5 fő
Támogatással elhelyezkedett 11 fő
Önáilróanclhelyelkedett 83 fő

2. BEszÁMoLÓ A RoMAvERsrrAs ll apÍwÁtw nÉszÉnn TARToTT
NAvIGÁToRos r'ocl,Al,Koz(soxnÓr'

A foglatkozások célj ai:

A 2afi/20ll és a 2olll20l2 tanévben folytattuk a British Council által korábban
kezÁan&yezett Intercultural Navigator projekt nyomán a Romaversitas Alapítvány
hallgatóinak kepzését. A tanévben változatos módszerekkel és forrasokkat dolgoztunk részbeir
szem előtt tártva, de ugyanakkor tullepve is a naügátorkepzés módszertanárr. Továbbra is
célunk volt az interkulturalitrás fokuszba áilítása, altálózatepítés valamint az a gondolat, hogy
a hallgatók aktívan tegyenek azért, hogy szűkebb és tágabb környezetiik megismerje és
elfogadja mások kulturáját és ertékeit, ill. hogy saját közösségtikre inspirrálóan hassanak.

A program része volt a Romaversitas Szabadegyeterni foglalkozásainak, amelyekre havonta"
201l_ben összesen 7 alkalommat kertilt sor, négy alkalommal a tavaszi tanévbeq, és három
alkalommal az őszí tanévben.

.
A képiés célja és célkitiizései:.
o A diríkok közösségi aktivitásának növelése helyi, országos és ne,lrrzetközi szinten. A

Romaversitas közösségének megerősítése
o Projektrnenedzsment képességek fejlesáése. Jövőbeli projektek megalapozása. Vríltozas

fokuszu gondolkodás fejlesztése.
o Saját identitás felfedezése, szembesülés az önmagunkJ<al, másokkal, környezetÍinkkel

kapcsolatos előítéletekkel. Erősségek, gyengeségek felterkepezése. Saját gondolkodasi
sémák felismerése

o Felkésziiles a csapatrnunkríra, szervezetek működésere és működtetésére: kooperációs
készség fejlesáése, rendszerben gondolkodiás megismertetése. Gyakorlati alkalmazás:
miniprojektek tervezese több lepésben.
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A résztvevők trímogatrása abban, hogy felismerjélq ők maguk generálhatnak változásokat,
kíserletezés kis lepésekkel, amelyek a társadalmi változások irrányába mutatnak
A szonélyes változiísok alapvető filozófiáinak és eszközeinek bevezetése.

Avezető szerep felfedezése önmagunkb an. ,,Yezetői'' képességék fejlesáése.
Timemenedzsment, hatékony időkezelés elsajátítas4 feladatok tervezése

A program leglenyegesebb elerne, hogy nem a problémákra, hanern a váItozásra koncentrál,
és arra tanítja a résztvevőkeJ, hogy a váitozást saját magukban kell elindítaniuk. Ezt a
folyamatot segíti az olyan módszerek elsajátítrása" mint a hatékony kérdezestechnika, az,aktiv
egymiísra figyelés és megértés, a mrásság és a sokszínűség értékelese, a hatékony
kcinfliktuskezelés, a helpetek átértékelése vagy a nézőpontváltás. SegÍt megérteni, hogy a
sikereinkre epítve sokkal nagyotb esélyiink van egy pozitív jövőkep elerésere, mint ha csak
elmerültink a problémákban. A ké:pzés másik újszerÍi eleme, hogy soLrJ<al tagabban értelmezi a
vezető fogalmá! közeppontba he|yente azt a gondolatot, hogy minderÍ<i lehet vezető es
minder.rki indíthat el változrásokat a saját köziisségében.
A tavaszi felévben 51 részwevő volt, többen (végzősök) szepterrbertől kimaradtak, az őszi
felévben 17 űjtagga|egészült ki a csapat űjra32fore.

A foglalkozrások soriín sokfele módszerrel dolgozunlq melyek egymásra epülnek, eg;mrast
kiegeszítik. Törekedtünk az egyéni,kiscsoportos és narycsoportos módszerek egyensúlyrára.
A módszerekbe,lr közös elem volt a gyakorlat-centrikuss ág, uinteraktiütás és a saját
élmenyekre €pítes. A rendsze,r részei voltak a foglalkozasok és Í,z egyes alkalmak közötti
feladatok is.

Ebben a tanévben a következő szempontok mentén dolgoztunk:
.. Yezetőikészségek
o Rendszerszemléletíi gondolkodás
o Proöléma és konfliktus megoldrísi technikrík
o Megoldás-fokusz, probléma_fokuszhelyett
. Inspiráció

. . Interaktivitrás, learning'by doing. .csinálva tanuliís'?
o Feed-back, mint eszkőza fejlődesre
o Projekt kidolgozrás lepésről lépésre, visszajelzéssel

A foglalkoaásokon alkalmazott módszerek, technikák:
o Elrnéleti hátter ismertetése rövid prezentáció formabaÍL Ínajd az elhangzottakat' 

feladatok segítségével feldolgozzuk
o Kooperációt, kommunikációt fejlesztő játékos'feladatok
o Szimulációs játékok
. i;ililsíérwetgyar<orlatok,beszélgetések
o A játékok, feladatok során szerzettszerrélyes tapasztalatok feldolgozasa, fudatosítiása

csoportos formában
. Cioportos projekttervezési munk4 melyet élőben és írrfuban prezentálni , majd

dokumentrílni kellett.

' o Az egyes alkalmak között feladatok feldolgozás a
. Önreflex'iós feladatok: kerdőívek, önkitöltő eljarások
. Miniinterjukkészítése
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3. sTRtJI(TunÁlr pÁnnnszÉo r'oLYAMAT

Az Európai Bizottság által kezdeményezett struktrnrílt párbeszed célja, hogy a fiatalokat
bevonja a napirenden lévő ifiúsági ügyek megvitatrásáb4 hiszen azok leginkább őke$ érintik.
A kiilönböző szinteken (helyr, regionális, országos, uniós) törtenő párbeszédek eredmerryeit
mindig'az annél magasabb szintre kell továbbviÍlni és vitríra bocsátani, majd a hazu vagy
országos vélemerryeket' szempontokat a Bizottsághoz.eljuttatni, ily módon a ,,struktunílt
párbeszed a fiatalokkal'' az uniós hivatalok és' az európai fiatalság között zajlő pőrbeszédet
teremti meg.
A spanyol-belga-magyar trió elnökség 18 hónapos ciklusrának általrínos ternája Fiatalok
fo gl allaztatósa, munlraer ő-piaci helyzet e
Specifi kus prioritások:
spanyolország: hátrrínyos helpetü fiatalok bevonása
Belgium: ifiúsági munka a trírsadalom szegény rétegeiberr; a kultura elerhetősége a fiatalok
száttnára
Magyarors záry: aktiv részvétel, önkéntes ség

A fiatalok és szervezeteik vélernenyét a feléves ciklusol*roz kötődő nemzeJi konzultaciók
sonín kerdezik meg, az adott elnökségi prioritrást is figyele,lrrbe véve.
A Csoport-téka Egyesüet civil szervezetként foglalkoztatrási szakértőt delegrilt a Strakturóh
nírb*zéd Nemzeti Munkacsoportba, valamint egy facilitátort azEÍJ Ifiúsági konferencia és
frigazgatői értekezletre
Az ifiúsági ügyekért felelős Főigazgatók Értekezlete rirellett megrendezett EII lfrlfu,óg,
Konterencia éljq hogy összegezze a stnrkturált ifiúsági pfubeszed folyamatárrak legutóbbi
sz*aszá\ a fiatalok és a döntéshozók bevonr{sával. Az esemény 20ll. mrírcius 1. és 4. között
került megre,lrdezesre Gödöllőn és Budapesten
A konferencián a'döntéshozó-k mellett azok az ifúsági delegáltak kepviselik majd a fiatalok
vélerrrérryét, akik a strrrkturiált páleszedlrez kappsoiódó nenizeti konzultrációktan is reszt
vettek. A nemzeti konzultációkból készült'összefoglalókat a fiatalok és a döntéshozók együtt
dolgoruák' fet a Konferencia sorárr. Ezt a folyamatot 17 facilitrítor segítette, köztíik
egyesületiink delegríltj a.

A Konfere,lrcia 3 napja sonín olyan műhelymunkák zajlottalq amelyek célja 8 politikai üzenet
megfogalmazása, az ifúsági dElegáltak és 'a döntéshozók egyetértésével.
A közös ajrínlások konkrét javaslatokat is tartalmaznak hangsúlyozva a fiatalok igényeít,
amelyek a karrierközpontu kipzesre, a rnunka világával kapcsolatos jobb információnyújtrásra
és támogatrásra" valamint a nemfornrális tanulrís soriín elsajátított kompetelrcirák és kepességek
elismertetésere vonatkoznak. A 8 ajánlas a magyaroJszágEU Ifiúsági Konferenci a atatt zaj|ő
tematikus műhelymunkák eredmenyeit ttikrözi.

Eryesületiink a Nemzeti Munkacsoport tagiakent résá vett az !fiúsdgi Konzultócíós Kör
(il(K) kialakításában. Az IKK tagiai fiatalok, akik önkéÍÍes munkájul*al a Shrkturált
Párbeszed folyamatát trímogatjrák, valamint az EU-elnökséghez kapcsolódó egyéb feladatok
ellátrásában is közreműködnek. Egyesü1etünk egy facilitátort delegált az IKK tagiainak
kivrálasáása és felkészítése erdekében a munkacsbportba
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4. BEszÁMoLÓ l szÍnrÁrszi csoPoRToK 2011_Es n'rÚrÖoÉsnnŐr,

A kiscsoportban 2011 tavaszátn nagy lelkesedéssel készültiink a színdarabra. A gyerekek
maguk irták a színdarabot, sok zenei motívummal, improvizációs technikrákÍ<al színesítve az

, előadríst. A darab címe ,,A különös osztí1ykirandulás'', mely egy új osztrílytrárs
\beilleszkedéséről szólt, valamint a'tizenéves gyerekek erzelmeinek hullrámzrásráról. A budaörsi
Polgrírok házában kaptunk helyet a felkésziilésre, atrova a gyerekek nagy örömmel jöttek
péntek délutrárronként és próbálták újra és újra a darabot.
A BUM majális retdezőí adtak lehetőséget arra, hogy az elóadást az áitahlk megrendezett
többnapos rendezvénysorozat egyik napjan bernutassuk. Május 25-én volt a fellepes, ahova
nagy örömiinkre sok szülő és barát is eljött és ahol igen sikeres előadrást mutattak be a
gyerekek.
A nagycsoport foglalkozásain szintár improvizációs módszerekkel dolgoztunk. Az IÍiklub
bezárásával folyamatos^an kiizdöttiink a próbahely kerdéssel, időről időre új helyet kellett
keresniink a tartós megol{rás erdekében. A nehéz lrc|yzet ellenere a liis csapat a BUM
majálisra röviü vidám improüzációs jelenetelr*el készült. A gyerekek örömmel játszottak a
kerettörténetek alapjaru és a ttumoros felszín alatt érzőn tapintottak rá a mélyebb
mondanivalóka is. Á uem.'tato a nagycsoport fellepésénél is jól sikerült.
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5. KÖzroGLALKozTATÁsI MENToR PRoGRAM

Egyesületiink 2011 évben 4 hónapon át, júniustól szepÍemberig mentorációs
szolgáltaüíst biztosított 4 könetben, nyolc kÍrendeltsé9320 iigrfele számára. 4
munkatársunk látta el a feladatokat. 1 mentor kollégank Vácon, 1 mentorunk Cegléden, 1 .

kollégrínk a Dabasi és a Ráckevei, a negyedik munkatrírsunk pedig négy kirendeltségen; a
Bartók Béla úti, azÉrdi, a Budaörsi, Zsrámbéki kirendeltsége'lr dolgozott.

Az volt a feladat, hogy a mentor segítséget nyújtson a prograrrrba vont b€rpótló
juttatrásban részesiilő, regisznrátt ráIláskeresőknek, megismerveés feltrárva az elhelyezkedést
akadá|yozőtényezőket' segítserr állast, munkát találni; kepzésbe kerülni, egyéb munkaerőpiaci
szolgáltatast igényte venni. Emellett kapcsolatot kellett felverrni a terségi
közf_oglalkoztatőkka|,rnunká1tatókÍ<al, kepzőlÍ<el, egyéb szervezete*Í<el is az íigyfelek

é

A mentor munk ája azügÉéllel egy átfogó információnyujtásból és a mellette
megvalósuló keszségfejlesáésbőlállt. Segített átláhi és megérteni a helpetet, megkeresni a
megoldrásokat a segelyezett, tehát tartósan munkanélkiili, illetve eseti munkákbólé1ő,
,,feketál'' foglalkoáatott,'hááartásbeli státuszban lévő err1bereknet. Feltrírt, kiepített
kapcsolatai révén mas segítő szolgáltatrásokba juttatta az ügyfelek egy részét.

Pontos, naprakesz információkat adott az ellátrísok rendszererőlo a térségben
meghirdetett állásokról, kepzésekről, térségi foglalkoztatókról, egyéb szervezetekröl,
közmunkapro gramokról.

$egített az állráskereséshez sziikségek keszségek fejlesáésében; hol, hogyan keressen
áltástazüg}'fel, milyelr őné|etrajzzal, motivációs levéllel tud elhelyezkedni, praktikus
ismeretek a helyi üszonyokban, ríllasinterjús helpetek átbeszélése, munkatrelymegtartrás,
kfuzések sikerességének kerdései. Rerrdszereseir segítő beszélgetést folytatott az enrberelí<el,
és elkíserte az ügyfeleket más szolgáltatőlrÍtoz, ha arra volt szÍikség.

A pnogram célcsoportja: a négy hónap alatt olyan ügyfélkörnél kellett kimutatható
er'odmeiryeket elémi, nmely _ több sze,lrrpontból is _ hátrrínyos helyzetiernberekkel való
munkát jelentett.

Magas volt a tartós munkanélküliek szrím4 sok volt a45 év feletti álláskereső az ügyfelek
közötu Sokan élnek egyedül, és köztiik olyanok is, akik emellett egyvagy több gyermeket is
nevelnek.

Sokan nem voltak munkakepes ríllapotban vagy azegészségi rállapotrrk miatt átrnerretileg vary
tartós betegség miatt, mások beteg családtagjuk ápolrása miatt. Ezeknek ahátranyrokozó
tenyezőknek a lekiizdése négy hónap alatt nem volt lehetséges. A mentorok ezért
kapcsolatokat epítettek a helyi támogató szociiílis és egészségügyt, egyházi inÍézményelrJ<el,
ciül szervezetelrí<el, hogy a progra'n befejezése utiín se maradjon támogatrás nélkiil azúgyfél.

A program soriín olyan problémak is felszínre kerültek, amelyeknek megoldása mentorációval
nem volt lehetséges, hane,m ahánrínyos belyzetílterségek, önkormányzatok problémáinak
magasabb szintíi komplexebb kezelésere lenne sztikség. Ilyenek például; a közlekedési
nehézségek megoldás4 a munkavégzés híjrín a jövő évi segélyezettek közül kik€rÍilő, ellátás
nélkiil maradó ügyfelek probléfirája" az eladósodottak helyzetének megoldásq a tartósan beteg
emberek ellátása.
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A nehezségek mellett a prograrnb,at azalábbi eredményeket értiik el

Kepzésbe került n ro.

A nllt munkaerőpiacon elhelyezkedett 33 fo.

Támogatott ftiizfoglalko ztatásbakerült 42 fó :

Elhelyezkedést segítő munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült 2t ro.

u ro ehelyezkedését lehetővétévőmunkaerőigényt tártak fel a mentorok.

Ezekazigazolható eredmények, amelyeknél több ez elhelyezkedettek sziíma valójábano {nert
mindig vannak olyanok, akik nem bejelentett rállrásba kerülnek és a program lezárulasa utarr

sokan jeleztek vissza a mentoruknak, ha rrrunkát találtak.

6. CASE MANAGER PILoT rnpzÉs

Az egyesület a ,,Schola Europa Akadémia" Szalrí<özepiskola felkérésenek eleget téve vett
részt a 10l0242-L/404 szrímú lronardo da Vinci Innováció transzfer Case Manager
Adattamento című projekt aldaeditációs tananyag kidolgozrásában és a gyakorlati kepzés
megvalósítrásában. A pilot kepzés 160 órrás (8 modulos és szakrrrai blokk á11), amiből l20 őra
elméleti oktatrásból,40 óra héningből epült fel.

Az egyesület munkatársai kidolgozták a ,rlVtunkaüryi központban végrctt ryakorla|
esetmegÍiryeléssel' Q0 óra elmélet) és a ,rJogr kömyezet' (l4 őra elmélet)
pfograÍlmodulok tananyagát és tematikáját. A programmodulok kialakíüásánál' fontos
szempont volt, hory a tartalmi ele'lrrek interaktívak legyenék. A kepzésben résztvevők minden
elméleti ismeretet saját élmenykent is megtapasztaltak akaÍ egy kerdőív felvétele kapcsárr,

akrír egy szituációs helyzet kiptóbálrásával, akár egy jog probléma kezelésekor. Ez&. az
elméleti kepzés tematikáját úgy állítottuk össze, hogy egyeiri, kis_ és narycso1rortos'fonrrában
dolgozva toajat a diakok úgy elsajátítani az állráskereseshez szíikséges készségek
fejlesztesenek módját, hogy azt majd a'gyakorlat sori{n is fel tudnak haszrrrílni" A szituációs
játékok ryakorlásával felkészítetttik a kepzésben résztvevőket az esefuezetés iránfiüására, a
vríratlan helyzetek kezelésere, illetve arra" hogy egy helpetet hrínyfélekeppen tudnak kezelni.
Ehhez vedett környezetet biáosítottunk az elméleti, tantermi kepzés keretéberr. Mind a
munkaerő_piaci, mind a jogi ismeretek oktaüásabiztosította a szalanai gyakorlat alapjait.

l

A szakmai ryakorlat ideje a|att (24 óra) lehetőséget biztosítottunk arra' hogy ügyfelekkel
dolgozhassanak, továbbá megismerkedjenek azokkal a szervezetekÍ<el,. atrol

munkanélkuliekkel, ríllrískeresőkkel foglalkoznak.
A diákok saját élmenyu gyakorlatot szerezlrettek az egyéru esetvezetésről - mentoníció
biztosítasa mellett _ a rozsemerosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Állaskereső
Klubjában, illewe az egyesület telephelyén az rállrískereső szolgáltatrfuok nyujtrásakor. A
mentoníció biztosítasával. a résztvevők saját tapasztalatot szerpz}rettek az esetvezetés

élmenyeről az első interjú elkészítése sonín. Az esettanulmiíny összeríllítasával
végiggondolhattrík a merredzselésselkapcsolatos tapasztalatikat. A csoportos esetmegbeszélés
.o'*- gyakÓrolhattrík az ügyfelek helyzetének bemutatását, illetve megoszthatták és

megvitathattak egymás közti vélemenyeiket az esetvezetessel kapcsolatban.
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A szakmai-gyakorlat részeként meglátogattuk azokat a szeryezdeket, ahol a foglalkoztatási
problémak kezelósében kaptak információt alról, melyik szervezet mivel foglalkozik, miben
tudnak segítséget nyujtani a bozz'áijuk fordulókíak. Ennek keretében megkerestük a Baross
utcai, valamint a Pályakezdő és Diplomas Munkaügyi Központ hodáját, illetve a
Munkanélkiili Fiatalok Tanácsadó kodáját, atrolcsoportos tájékoztatástkapfunk munkájukról.
A kepzésben résávevők közül 13 fo sikeresen teljesítette a feladatot.

A kepzés ideje alatt' valamint a modulok és a tréningzárasa előtt sok pozitív visszajelzést
kaptunk a.óirákoktól. Hasznos munkaerő-piaci tapasztalatokat szereztek az együtftnűködés
sorárr.

7. RENDEzvÉrryrr És Ár,lÁsBöRzÉK 2011_BEN

o 2lt!.június 3. Tánadalni vállalkozások Napja - részt vettÍink a társadalmi
vállalkozással kapcsolatos műhelymunkákban, valamint standot állítottunk a
tárSadalmi vállalkozások kiállításárr és vásár&r
2011. szeptember 10. Civilek É;szrinaja - az Egyesület irodájában vártuk a civil
szen|ezetek es az Egyesület irárrt erdeklödő látogatókat 1ailaskereső Klubszoba és
Teatime angol nyelvi trámalgrási klubszoba várta azerdeklődőke! kiilönböző
ismeretterj esztő és szőr akoztató progpamokkal)

o 2011. szept 2o. Óbudai Egyete,rn Keleti Krároly Gazdasági Karának Hallgatói
Örrkormányzataés az Óbudai Karrier Központ közös szervezesében _ Karrier Napok
- karrier témában megbívott kiállítóként rövid állaskeresési tanácsadrást és
információkat nyujtottunk a standunknríl

o 2a|l.október 5_6. IrvG Á[ásbör"e - egyéni karrier tanácsadást és Video CV
előadast tartottunk a rerrdezvényen

r 2011. 1a.26:PilP5ü'!gl !örze 
_ kíilfiildi önkéntes lehetőségre, ill. angol nyelvi

klubjainkra hívfuk fel a dirákok figyelmét
o 20!t.10,27.Baross utcai rinásbölze és Munkáltatói x'órum _ standunkon

álláskeresési és állrásinterjús tanáosadrísrol nyujtottunk információt az érdeklődőknek
2011.10. zi-28.Immochan virtuális oktatási_ és Áürísbö'ze - yirtuális
álláskeresési tanácsadást tartottunk Csoport_tékás csevegő szobiánkban

l 2011. november 29.Tűzoltő leryekvary katona? prílyaorientációs és információs
nap, Cseresznye Ifusági Iroda - prilyaorieirtaciós tanácsadríSt tartottunk általanos
iskolas gyerekeknek

. 2lll.decenber 1.Illyés Gyula Gimnázium, pályaoriedtácÍós nap (csoportos
foglalkozás _ információk pályavrílas ztásrő!,munkavállalásról, önkéntességről,
állaskeresésről)

o 201L. december 6. Partnereryetemi Bőrue ELTE
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A programok célja: a rendezvénytől fiiggőe,lr a Csoport-téka Egyesületnek és szolgáltatasinak
nepszerűsítése, ill. ismertség növelés _ ezenbelül rilláskeresési es karrier-tanácsadas,
dirákoknak prílyaorientációs tanácsadas, az Egyesület, az önkéntesség es a társadalmi
vrállalkozrás ismertségének növelése.
A megvalósultás formái: egyéni tanácsadrís, csoportos tájékoztatáts, állásböruéken stand
átllitÍsa, ismeretterjesztő és szóro anyagok eljutüatása a célközönséghez.
A programok célcsoport1a: azÁuasboru* esetében elsősorban pályakezdő fiatalok és
álláskeresők, apályaoientiíciós foglalkozasokon általrínos, ill. közepiskolrá's diákok.

Eredmények
Egyesületíink 1 0 kiilönbö ző rendezy ényen vett részt 2Ol1 -ben

- több szézerrtbertértünk eltájékozlatőanyagainlrkal

- diákoknak és rílláskeresőknek nyujtottunk tanácsadást a helyszíneken

s. ÁiLÁsKEREso ro/UB szoLGÁLTATÁs A vIIL KERÜLETBEN

Az egyesület a VIIL kertileti, Józsefuárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal közösen
,,Álláskeresó klüb' szolgríltatást biztosított a kerületben élők számara.

A program ideje alatt, 201l. szeptember-december hónapban 79 Íő vette igerrybe az
állráskereső klub szolgríltatrásait. Két tanácsadó és egy asszisáens segítette az ügyfeleket. Az
infrastrukturát és a helyszint az Egyesiilet a Családsegítő szolgálattal ltözösen biztosította.
A kerületben élő, állrást kereső, többnyire tartós munkanélktili errrberek vehették igényte a
klubot, előzetes bejelentkezés alapján' ingyenesen. A heti két alkalommal, délelőtt 3 órában
biztosított idősávban személyre szóló mentoráció segítette az ügyfeleket, fiőkepp az alábbi
jellemző elakadrási pontokon segítve az átlendülésI

o Célállásmeghatrározásánaknehézsége.
r Önéletrajzirás a megcélzott álfrásra" az áMhető készségelg a munkatapasztalatok

bemutatrásával
o Kíserőlevél, motivációs levél elkészítese
o Intemetes e-mailcím léfrehozrása" haszrrálata az ríllaskeresésben, számítógep használat
. Áll,áskeresés az interneten
o. Jelentkezés rireghirdotett állasokra és cégeklrez 

' :

. Telefonrílástechnika
o Hirdetések elernzése
. Állísinterjús helyzetek gy'akorlr{sa
. ÁllásmegÍartás

A 79 fóbőlrendszeresen visszajríró ügyfel 35 fó volt, ew-egy alkalommal átlagosan 15-20 fő
volt jelen.
Eredmények Decemberben l. fóről fudtuk meg, hogy elhelyezkedett, több e,lrrberről pedig,
hogy alkalomszerűen dolgozik. 2 tr próbanapok utrán visszakerült a szolgáltatásba.
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q. ÖNIcNTEs KooRDrxÁron És Ötu<rnrns rnÉrvrxcEK A x'ERrNcvl(nosr
rnvouÁvar, rÖzÖsnN

Helyszín: Ferencvi{rosi Tanoda rÖzÉnr

Időpontok 2Lll.szentember8-10.Önkéntesko1rdinátoritréning

2[l!.szeptember t4-16. onkéntes tréning ]

zLtt.szeptember 17. Önkéntes Nap a Bakáts téren.

A foglalkozások célja: Az önkentes_koordinátor képzés sori{n a csoportvezetői funkciók és
kompetenciak elsajátít{ását tartjuk fontosnak: speciális területről van szó, hiszen a
koordinátoroknak nem beosztottakat kell iranltani, hanerrr önkéntes munkát vállaló
errrberekeL akik ráadásul a civil szférr{ban kívánnak segítő tevékenységet végezni, tehát itt
szqvezet-' es célcsoport specifikus kepzésekről beszélünk, melyek az adott-csoport igérryeire
reagálnak. Az önkentesek felkészítése során a leendő önkérrteseket késztjük fe| azönkéntes
munkara annak érdekében, hogy céltudatosan válasszanak szervezetetés valóban hasznos
munkát v égezzenek önkerrtesként.

A prggrarr zárrísakent mindkét két hening résztvevőinek lelretőséget biztosítottunk a Bakáts
téri onkeirtes Napon való részvételre.

Az önkentes programba facilitrítor munkatrársat delegált szervezetiinlg a frpályáz;ó
Fere,lrcvi{rosi Tanoda alvállalkozójakent dolgoztunk a progralrrban.

t0. AZEI'RÓPALÁNTA EGYESÜLE-I 
'B.l(BozJD 

aöLDRE Az oTTHoNoD!'
PRoGRAMJÁNAK Óvoufi nnxonzvÉrvynK KooRDnrÁcrÓs

FtsLADATAINAK pr"r'ÁrÁs^L

Az Eryesiilet alapvető céljai közé tartozik a környezettudatos nev.elés, kepességfejlesztés,
ismeretterjesztés, a környezetvédelem, így örömmel kapcsolódtunk az Europalanta Egyesület
,,Mimó és Csipek Bábozdzöldrs az ottlrcnod!,, című programjahoz.

Résá vettünk, ill. szerveztiik az óvónőknek szóló: környezeti.nevelési kepzést, mely a
kömyezeti neveléi alapj:ainak tudatosítasa celjából _ aMagyar Környezeti Nevélési Egyesiilet
(MKNE) vezetésével valósult meg,
Nagy örömiinkre szolgált, hos résn vehettiink az óvodai és családi rendezverryek
szervezésében és lebonyolításában is. Ez utóbbi a Millenrírison valósult meg 20ll
szepterrberében-két alkalommal, sok család körében nagy sikert aratva. Pest megyében
hátrányos helyzetii településeken 8 óvodrában járfunk ezzel a komplex programmal, az
Europalrínta csapatával_, több mint ezer óvodrást elerve a környezetvédelem fontos
üzeneteivel.
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ottóberben 2 helyszínen Dunakeszin és Dabason, noverrrberben 6 helyszínen Dabason
további két óvodr{ban, Turián is két óvodában, Galgahévizen és a Pető Intézetben láttunk el
rendezvény koordinációs feladatokat.

A program komplexitásából adódóan sokrétíi feladatot ölelt fel aszervezésés lebonyolítrás.
A bábelőadráson kíviil a természetes és újrahasznosítható anyagokból kreatív kéznrűves
műhellyel, a bábos játs zőházonés a körjátékoko n át azinverz graffitivel is
megismerkedhettek a dabasi, a dunakeszi, a turai es a galgahévizi óvodrások.

Ahozzárkvisszaérkezett eddigijelzésekből ítélve, mind az óvodások, mind az óvónők
köreben a program elérte célját: fejlődött kömyezettudatos értékrendjük, a fenntarthaíóság
szemléletét magukévá tették. Lítszik ez abből a sok_sok csodas rajzbőlés elkészíilt kreatív
játékból' amit a program sorárr és utana ké'szítettek a gyerekek az óvodákban közösen.
Továbbá látszik abból a lelkesedésből is, ahogyan a programrrnkat kísérik és további
együitnűködéseket keresnek. Szereürenk tovább folytaüri akörnyezetvédelem izgalmas
kalandját Mimóval és Csípekkel

11. MI'NKAERo PIACI KoMPETENCIAFEJLESZTÓ rnÉmxc

A program célja:
Tematikusan felepített 9 alkalmas tréning, amelyerr belül a Montessori Erzsébetvárosi

. CÍlÍ:rrrázium 12 osztályos végzős tanulóikkal való foglalkozás apáilyaválasztáshoz szÍikséges
készségek fejlesztése és az elhelyezkedéshez sziikséges kompetenciak fejlesáése volt a cél.

. CéIcsoporh l2_dik osztályos gimnazisták

Helyszín: Montessori Erzsébetvrírosi Gimnrízium

Módszerek:
Mozgrísos játék
kárrltott tematikus beszélgetés vagy dr4rnatikus resz
Önertékelő eljárasok: Super_érték izsgáúat, munkaerdeklődés, munkarrród, általrírros
kepességvi zsgálat, konfl iktusos helyzeteket felmerő elj árrás

I'ezáÍá's

Tevékenysegek

A bemutatkozó alkalmat a fiaüalok pozitívan fogadtrák, ffi€g tudtak fogalmazni konkrét
elvarásokat: ,,tisztuljon a lrep munlrafronton", ,,túIjussak a bizonytalanságon", ,,Irapjak' ismeteretelret arróI a szalqnáróI, amil,cben gondolkazom".
Közös szabályokat alakítottunk ki és fogadtunk-fogadtattunk el.

,i

A kezdeti alkalmakon a motiváció és a saját erőfonások témáját dolgoztuk fel, erősíwe, hogy
fontos tisztrában leÍlniük saját motivációikkal, erősségeikJ<el apályaválasááskor.
A későbbiek során a tanuli{st, boldogulást, munkavégzést segítő kompetenciákat vettük sorra,
kiernelve az errrópai uniós kulcskompetenciákat. Az asszertiütrás témakörben a
problémamegoldrás és az együtbniiködés volt a fó téma.
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A ,,szakmaí napon'' egyénileg kaptak választ a fiatalok saját ,,álomríllrísukkal'' kapcsolatban,
inropa3i.ótat kaptak szakmríkról," továbbtanulásról, és az ídőmenedzsmerrt gyakorlatrát
mutattuk be.

Az egyénierősségek feltarása" ezek megerősítése, az együttrrrtiködés fejlesztése, a tudatosítrás,
az önismeret, a,problánamegoldó módszerek megismertetése _ voltak azok az ríllandó témálq
amelyek az egyes alkalmakat összefiíáék, és amelyek üssza-visszatértek.fo1yamatosan, több
formában.

A feladatok interaktivitrása segítette a saját élmény szerzését,a bevonódast. Lehetővé tettiik a
kevésbé aktívaknak, hogy egy-egy feladatból kimaradjanak, igy elkerüldik a hagyományos
tanár-di{ák viszony erósödését, ami nagyon fontos a saját motiváció megielenésében. A
paradox instrukciók, valamint az odaforduló érdeHődés oldotkák annak a néhríny fiatalnak is
az ellenríllrását' akik passzívabbak voltak.

A foglalkozásokon:az állrások, képzések, rállaskeresési csatornák, önélefuajz, motivációs levél
témáját járfuk körbe, és megfogalmaztuk a célállrfuokat

Eredmények:

A üérlingen részt vevő tanulók kozelébb k€rült€k a pályavrálasztrássa] kapcsolatos .

döntéshozatalhoz.
Többenbeszrímoltak aról, hogykikristályosodott számukrq horymit szeretnárek csinálni.
Sok információt kaptalq mind a prílyavrílasztasról, mint az rállaskeresésről.
Egy szemléletet kaptak, amin sokat gondolkoáak, és tudatosabbak lettek az
együtünűködésberr" választásaikban, döntéseilrlben
ríái"gyú' o"i'"i*"ti hozadéka i'-" f'gúi;;á'okon folytatott tevékenységeknek

iszt vevők szátmfu aeredményesek voltak.

Partner szew ezetz Szempont Alapíwany

u.KÉszsÉcrn.rr,nszTlncfoNrÉscsopoRTosFoGLALKozÁsor

A Csoport_téka Egyesület 2010_ben elnyerte a NESST Trírsadalmi Vállalkozás Megujító
programot. A program inspirációjríra léhejött egy klubkrírtya rendszer, azon ügyfelék
szátmán4akikirek a fizetős szoLgáltatás nyújt igenyeiknek és lehetőségeillrrékmegfelelő
ellátást. Az egyes klubnkráíyrák azokata készségeket fejlesztik, amelyekben - tíz éves szakmai
tapasztalataink szerint - a legtöbb elakadás, hiány van az állaskeresés folyamatában.
201l;ben a kÍilönböző Hubkártyát igenybe vevók szétmaösszesen 118 fő.

Ánáskereső Ktublaírtyát erdemes váltani azoknalq akiknek problémát jelent a munkaerő
piacon való elhelyezkedés, a munkaitágábavaló üsszakerülés, a prílyarrródosítiás, az
ula"so''y az iskolai végzettség. A szolgáltatas se$tségévelkomplex állásinterjwa való
felkészítésben részesül azígyfé|, segítséget kap pályaorientr{cióban es pályakonekcióban
egyanárrt. A tanácsadóval köiösen felmerik a meglévő és a hiárryzó készségeket és

kepességeket, és tervet készítenek a.fejlesztésre, amelyet aztán az ügyftl a tanácsadó adekvát
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segítségével megvalósítaz elhe|yezkedés vagy a képzésbe keriilés, célállás meghatáiozása, az
állasmegtartás erdekében.
Azoknak az ügyfeleknek ad tehát segítséget ez a lehetőség, akik az álláskeresés folyamatában
vannak elakadva valamely ponton, és nem tudnak vagy nem akarnak anagy, rílláskeresőket
ellátó munkaerőpiaci programjainkban részt venni.
ÁlHskereso lou-rnnrty ai u ia vefte igénybe.

Számítógépes ryakorló klub kártya. A csoportban résztvevők sziáma a 201l-es évben 23'Íő. :

Számítógepes ismeretek nélkíil ma nagyon nehézboldogulni,'meÍt az állráskereséshez
eppolyan nélkiilöztretetlen, mint a legtöbb munkavégzéshez. Egyes munkakörök bizonyos
programok mélyebb ismeretét igénylik. Ebben tud segíteni ez a klub. Gyakorlati ismereteket
ad át, gyakorlási lehetőséget biztosít kiscsoportos foglalkozások keretében.

Teatime klub kárty a.Ezertazangolnyelvi beszélgetós klubon, ó8 fő vett résá.
Az állástaléúas akadrilya ma sok esetben azidegennyelv hiránya. Tapasztalataink szerint sokan
rendelkeznek angol nyelvismerettel úgy, hogy eztneur tudjárk alkalmazrri idegen nyelvi
kömyezetbm. Erre a problémára jelent megoldást ez a klub, atrol oldott környezetben,
játékosan lehet megnyilvránulni angolul egy nyelvtanár és a többi résztvevő sógítségevel

Alap és közepszinten az Angol nyelvtan ryakorló klubkrírty ával,, azismeretek
radszqezésere is volt lehetőség egyenileg és csoportosan is egyaránt.Ezt a szolgáltatrást
összeserr 15 fő vette igenybe, alkalmankent 90 percig időtartarrrban.

Különböző konkrét nyelwizsgrík típusfeladatainak gyakorlrására szóban és írásban egyaránt az
Angol nyelwizsgafeladatokat ryakorló klubkártyával van lehetőség, amit 201l-ben 1 fő
látássérült üsrfét vett igénybe.

Angot nyelvű állásinterjúra felkészítő klubkártyát 11 fő váltott ki.
Ez egy olyan specirílis segítségadás, altol az idegen nyelvi rnunkakörnyelet miatt miír a
felvételi eljarrás egésze vagy csak azinterjtntatás angol nyelven zajlik,és a résztvevőnek így
ketl helytállnia. Tetr.ít nyelü és állaskeresési ismeretekre, készségekre is sziikség van.
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. 13.BrszÁMot'llzncygstnnTlKtJlTÚnpnocnauor<nÓr,

Már-már hagyomany az egyesület több mint tizéves törtenetében, hogy rendszeresen
szerezünk közös szabadidős programokat Budaörsi családoknak. A,,kulturprogramok''
szervezpsénélmindig figyeliink arra, hogy változatos tevékenységeket szerle,z^ink'melyek
időnként kötődnek az iipnepekÍrez, mi{skor sokoldalu, erdekes es tartalmas elfoglaltságot
nyujtanak minden generációnak. Fontos számunkra' hogy a kulturprogramok családi
jelleguek egyarrínt hívjuk a felnőtteket és gyermekeket
zot t-b"n is valtozatos programokaal .rr,ertot a résztvevőket. Ízefitőül néhárry esemenyi

1. Jelnezes csatádi mulatság

Minden évberr rerrdezünk olyan egyesületi családi összejövetelt, aholkötelező a jelmez
viselése. Munkaüársaink segítenek a jelrnezek kitalálrásában, megvalósításában is: arcot
test€nek,kleativkolnár. 2Dtl_be,n nary sikere voltltansnyás}ippinek, atohócrrak, a
kisördögnek és a jósnőnek és a básbianak.
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2. Selyemfestés

Minden évben örömmel hívjuk viss2a Fazekas Ildika selyemfestő múvésá, aki nagy
tiirelemmel avat be rninket a selyemfestés rejtelmeibe. Idén is csodaszép sálak, kendők,
lámpaernyők készültek a foglalkozason.

3. Tai Ji foglalkoás ':

Iderr először hívfuk vendégségbe Vadas Mihrály Tai Ji mester| hÓgy meséljen nektink a keleti
kultúrálffól, és tartson nekiink egybemutató foglalkozást. A beszélgetés alatt kerdezhettiink"
erdekes információkat fudtunk meg illetve kipróbálhattuk a Tai Ji technikát.
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4. AzBryesület 10. születésnapja: Családi rendezvény

2011 júniusában iinnepeltiik 10. szülbtésnapunkat, és ebből az alkalomból családi rendezvénl
tartottunk. A közöS programon játékos formában megernlékeztiink az egyesület történetének
fontos állomásairo|- prógramjairól, megbívtunk vendégeket a partnerszervezetekÍől is. A
résztvevő gyerekelrkel közösen elkészítettiink egy folyót, közösen rajzoltunk, és fotókkal
illuilzffráttuk az erriékezetes pillanatokat.
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5. Karácsonyi ünnepség

Szinten hagyomány, hogy minden "évben közösen készülünk a karácsonyr a. Az egyesület
tag5ú, buátai, családostól és gyermekesttil találkoznak. Szerveziink közös ajándékozást,
játékos foglalkozasokat. Sok vidrámsággal, zeléye|, közös siitéslfózéssel tessziik mindig
e,lrrlékezetessé a családi rendezvenyt
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