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Családi Kör – Itt otthon vagy!

Európai Szociális

Alap
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A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2019-
ben ünnepelte megalakulásának 30 éves 
jubileumát. Ha a szegények és betegek szol-
gálatában eltöltött 30 év elismerésre talál 
a társadalomban, akkor ennek titkát a Sze-
retetszolgálatnak egyedülálló jelleget adó, a 
keresztény hiten alapuló szellemiségében 
kell keresni. A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat csoportjaiban és intézményeiben or-
szágosan 2300 munkatárs tevékenykedik, 
és közel 8000 fő teljesít önkéntes szolgála-
tot. A Nyugat-Dunántúli Régió legfontosabb 
tevékenységei a szociális-, egészségügyi-, 
oktatási- és ifjúsági munka, valamint a 
rendkívüli eseményekkor (árvíz, hóhelyzet, 
baleset, vihar, egyéb katasztrófa) felmerülő 
segítő tevékenység. A szolgálatunkat áthatja 
a keresztény lelkiség, melyet Lelki Napo-

kon, Máltai miséken, Szentségimádásokon, 
Imaórákon és zarándoklatokon mélyítünk. 
A Nyugat-Dunántúli Régióban összesen 19 
intézmény működik: a Szeretetszolgálat eb-
ben a régióban kilenc támogató szolgálatot, 
három családi napközit, három bentlakásos 
idősotthont, két fogyatékkal élők napközi 
otthonát és két szenvedélybeteg-ellátással 
foglalkozó nappali intézményt tart fenn. Az 
intézmények működtetése mellett jelenleg 
16 pályázati program fut a Régióban, melyek 
hazai vagy Európai Uniós finanszírozásból 
valósulnak meg (pl. 4M program, Jelnyel-
vi Tolmácsszolgálatok, EFOP 1.1.1, EFOP 
1.8.7., GINOP 1.1.2. projektek stb.).
 
Az Európai Uniós pályázati programok 
között megkülönböztetett helyet foglal el 
a Családi Kör projekt, mely 2017. február 
1-jén vette kezdetét. A program indulásától 
kezdve óriási népszerűségnek örvend a győri 
kisgyermekes családok körében. 

Sokan kötődnek a Családi Körhöz, s lelke-
sedéssel és büszkén teszünk meg mindent 
azért, hogy az európai uniós finanszírozás le-
jártával is folytatódjon a megfelelő szakmai. 
Szükség van ránk: mind a családok, mind 
az önkéntesek számítanak ránk! A Családi 
Körbe folyamatosan újabb és újabb csalá-
dok kapcsolódnak be, míg néhányuktól a 
gyermek óvodába- illetve bölcsődébe lépése 
miatt már elbúcsúztunk. Hírlevelünket több 
mint 700 család heti rendszerességgel ol-

vassa, és 100 önkéntessel állunk folyamatos 
kapcsolatban. A Családi Kör munkatársai a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapcéljait 
megvalósító közhasznú tevékenységek szé-
les tárházát nyújtják, heti – kétheti – havi 
– negyedéves gyakorisággal. Közel negyven, 
különböző programelem szerepel szolgála-
tunkban, melyek szakmaiságát az önkéntes, 
szakmailag felkészült, és gyakorlatban bizo-
nyított szakértők biztosítják. 

Munkatársaink hétfőtől péntekig 8 órától 
16 óráig fogadják az érdeklődő családo-
kat – igény esetén önkéntes gyermekfel-
ügyelők szolgálatával. Szombatonként az 
egyedileg szervezett programok (pl Családi 
Szabadegyetem, Önkéntes képzés) idejére 
szintén nyújtunk találkozási lehetőséget 
családjainknak.

DR. BÁTHY ANDRÁSNÉ
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyugat-Dunántúli Régió

regionális ügyvezető

MAYER ILDIKÓ
Családi Kör projekt

szakmai vezető

Ha felteszünk egy kérdést az édesanyáknak, 
hogy mi az, amit a legfontosabb szerepük-
nek gondolnak a családjukkal kapcsolatban, 
vezető helyet tölt be az édesanyai meleg 
szeretet mindent átfogó és körbeölelő ára-
moltatása a családban. Egyfajta kettősséget 
érezhet az édesanya, amikor bölcsődébe, vagy 
óvodába indítja gyermekét, hiszen az édes-
anya szeretet-teréből kilépve a gyermek egy 
új helyszínen is helyt áll a nap folyamán. Az 
édesanya egyszerre óvná és a családi fészek 
melegében tartaná a gyermeket, azonban 
engedné is, hogy a gyermek tapasztalatokat 
szerezzen az Életnek nevezett színtéren. 

A család egy folytonosan, dinamikusan 
változó szeretet-háló, melyben az állan-
dó és szeretetteli egymásra figyeléssel 

minden családtag fejlődése biztosított. 
Az egyes életszakaszok váltásakor szeren-
csés, ha azok nem „csak úgy” megtörtén-
nek, hanem odafigyeléssel, beszélgetések-
kel, rugalmas változtatásokkal mozgásban 
marad a család dinamikája. 

A gyermek új élethelyzetbe kerülése legtöbb-
ször az édesanya élethelyzetét is megváltoz-
tatja: Ő is elindul illetve visszatér a munka 
világába. Ez az időszak legalább olyan meg-
határozó változás a család életében, mint 
amikor világra jött a gyermek, s az édesapa 
és az édesanya is megszületett. 

Erre a nagy váltásra készítjük fel az édes-
anyákat, hogy a Családi Kör projektből 
kilépve, testileg-lelkileg megerősödve 
lépjenek a család új életszakaszába. Tu-
datosítjuk az édesanyákban, hogy ugyan 
a hosszabb otthon töltött idő után egyes 
munkavállalói (pl kommunikációs, pre-
zentációs) készségek „berozsdásodhatnak”, 
ugyanakkor egy másik szerepben elért 
látványos fejlődés (pl empátia, szervező-
készség, prioritások kijelölése, tervezés, 
rugalmasság) magabiztosságot adhat.

Az édesanya munkába állásával a csalá-
di élet mindennel és mindenkivel törté-
nő összehangolása még szerteágazóbbá 
válik. Mindezek mellett a városi életmód 
számtalan kihívással szembesíti a csalá-
dokat. A mostani világ nem összehasonlít-

ható a korábbi világgal. A régi minták nem 
működnek. Az új minták kialakításához a 
generációk egymás iránti kölcsönös tiszte-
letben tartása melletti, szereteten alapuló 
véleménycserék, egyeztetések és megoldási 
stratégiák kidolgozása szükséges. Ezen a 
folytonos változást igénylő úton szegődünk 
társul a családokhoz, és minden eszközzel 
vigyázunk az édesanyákra. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jóin-
dulatú pénzügyi adományokkal tartja fenn 
szolgálatai egy részét. Amennyiben egyetért 
célkitűzéseinkkel, és méltányolja eddig 
elért eredményeinket, szeretettel fogadja 
a Régióban működő 21 önkéntes csoport 
az Ön pénzbeli felajánlását.
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Már a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat megalakulásában jelentős szerepet 
vállaltak a fiatalok, és mai működése is 
ezer szállal kötődik a családok életéhez. 
A Családi Kör projekt egy új színfolt a 
szervezet palettáján.

Küldetésünk
Győr városában, és annak környékén 
élő lakosság körében a családalapítást, 
a gyermekvállalás támogatását, és az 

ehhez kapcsolódó közösségi értékek 
megerősítését vállaltuk.

A családok és a szülők természetes támasza-
ivá váltunk. Felbecsülhetetlen érték min-
den olyan kezdeményezés, mely a párokat, 
a családokat kezdeti nehézségeikben, vagy a 
későbbi közös életük során segíti. Ennek ér-
dekében nyitottak voltunk és vagyunk szak-
mán belüli és szakmaközi együttműködésre 
is. A program ideje alatt célcsoportjaink – a 

A Családi Kör a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház nyújtotta be 

pályázatát az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül, „Védőháló a családokért” elnevezésű 

pályázati felhíváshoz „Családi Kör” címmel. A megvalósításra 37.307.882 Ft támogatást kapott, melyet teljes egészében 

az Európai Unió finanszírozott. A projekt megvalósítására 2017. február 1. és 2020. január 31. között került sor.

tizenévestől a kamasz gyermekeiket nevelő 
családokig – olyan gyakorlati segítséghez 
és használható tudáshoz jutottak, amely 
vonzóbbá teszi a családalapítást, támogatja 
a gyermekvállalás melletti döntést. Prog-
ramjainkon eszmei, erkölcsi értékeket és 
működő mintákat, jó gyakorlatokat mutat-
tunk be. Létrejöttek a projekt során olyan 
közösségek, ahol a tagságot képező családok, 
egyének egészséges szellemiségben tudnak 
egymásnak segítő kezet nyújtani.

A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház célkitűzése:
A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak Hálózatának fenntar-
tója és szakmai irányítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
A CSEÖH küldetése a hátrányos megkülönböztetés elleni célirá-
nyos munka, olyan szakmai és szabadidős programok szervezése, 
melyek egyszerre szolgálják a többségi társadalom tagjait célzó 
szemléletformálást, valamint az esélyügyben érintett célcsoportok 
érdekérvényesítését. Saját programok és események szervezése 
mellett cél a széles körű együttműködés az esélyügy területén 
tevékenykedő civil és egyházi szervezetekkel, állami és önkor-
mányzati intézményekkel. 

Főbb együttműködő civil és szakmai szervezetek: 
• Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
• Család- és Gyermekjóléti Központ

• Széchenyi István Egyetem Szociális Tanulmányok  
és Szociológia Tanszék

• KVA Győr-Moson-Sopron Megyei Civil  
Információs Centrum 

• Gimnáziumok és középiskolák

A projekt műszaki-szakmai mutatói:
 Tanácsadás elvárt célérték:  

minimum 100 fő – vállalt célérték: 200 fő.
 Kiscsoportos foglalkozás elvárt célérték:  

minimum 200 fő – vállalt célérték: 5.800 fő.
 Csoportos foglalkozás: minimum 300 fő –  

vállalt célérték: 3.400 fő.
 Rendezvény: minimum 2 db –  

vállalt célérték: 14 db.
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Legfontosabb célunk között szerepelt, hogy a családok mindennapi életét könnyebbé 

tegyük, és a családdá alakulás kezdeti nehézségeiben segítő kezet nyújtsunk. 

Szolgálatunkat elsősorban a fiatal, gyermeket váró pároknak és a kisgyermeket nevelő 

szülőknek ajánlottuk. Központunkban tanácsadásokat, kiscsoportos foglalkozásokat, 

csoportos foglalkozásokat és nagyobb létszámú rendezvényeket szerveztünk.

KISCSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK

Baba-mama klub

A klub különlegessége, hogy várandós kismamák és kisba-
bás, kisgyermekes anyukák együtt vehettek részt a progra-
mon. Témáinkat a tagok felvetései alapján rugalmasan ala-
kítottuk. A felmerülő problémákra megfelelő megoldásokat 
kerestünk – önkéntes szakértők bevonásával. 

Baba-mama mondókázás
A gyerekekkel mondókázhattunk, ölbeli játékokat tanultunk, éne-
kelhettünk. A zene, az énekszó gyógyír a léleknek, felszabadítja, 
megnyugtatja nemcsak az Anyukát, hanem a kisbabát, és a kisgyer-
meket is. A közös éneklés közelebb hozza egymáshoz az embereket, 
és elfeledteti a hétköznapi rutin fárasztó mókuskerekét. 

Sport klub

A szellemi és a testi egészség összefügg, mindkettőt javíthatjuk 
rendszeres mozgással. Nyaktornát és fitball foglalkozásokat 
tartottunk a projekt ideje alatt, mely segített a résztvevőknek 
abban, hogy javítsák testi és mentális állóképességüket.

Önkéntes Klub

A Családi Kör önkénteseinek rendszeres találkozási le-
hetőséget biztosítottunk, a Klub keretében bemutattuk a 
konkrét önkéntes szolgálati lehetőségeket, és elkészítettük 
a beosztásokat az elkövetkezendő időszakra.
Önkénteseink számára egy rendkívül lehetőséget is nyúj-
tottunk: önkéntes szakértőnk jobbagyféltekés rajzórákat 
tartott az Önkéntes Klub keretén belül, továbbá művészi 
alkotásokat is készíthettek a résztvevők.

Mese Klub

Az anyukák és pici gyermekeik számára élvezetes, hagyományőrző 
meseolvasást tartottunk, a klubvezető meséket, érzelmi megélé-
seket dolgozott fel a gyerekekkel.
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Egészség Klub

Az Egészség klub keretében együttműködő partnerünknél, a győri 
Sóbarlangban tehettek látogatást a családok.

Kreatív Klub
Az anyukákkal és kicsi gyermekükkel közösen készítet-
tünk kedves figurákat, díszítéseket, az aktuális ünnep-
körhöz kapcsolódó kiegészítőket. A finom mozgások a 
koncentrációt fejlesztik, az együttlét öröme pedig a fejlődő 
gyermek érzelmi intelligenciáját növeli.

Egészségmegőrző Klub
Az Egészségmegőrző Klubban fizikai- és a lelki egészségvédelem-
mel foglalkoztunk, az alternatív egészségmegőrző módszerekről 
hallhattak információkat az érdeklődő családok.

Főzőcske Klub

A nők együttes tevékenysége közben észrevétlenül feléled a 
nőiség, a női egységélmény. A közös konyhai foglalatosság mély 
barátságokat eredményezett a nők között, ami áttevődött egy-
más megsegítésének további lehetőségeire is: például közös 
bevásárlás, kulturális-, és szabadidős sportesemények együttes 
meglátogatása. Lehetőség nyílt a generációs tudás átörökítésére 
az idősebb korosztály részéről.

Idegennyelv Klub

A családanyák, munkanélküli nők és férfiak munkaerőpiaci vissza-
térését, illetve a friss nyugdíjasok aktív idősödését segítette az Ideg-
ennyelv Klub, ahol némettanárnőnk segítségével az adott alkalomra 
előzetesen összeállított tematika mentén haladnak a résztvevők.

Kötődő nevelés Klub

A klubon lehetőség volt személyes konzultációra a felmerü-
lő, gyermeket érintő aktuális kérdések alapján. A klub témája 
volt továbbá az anya-gyerek kapcsolat a várandóság idején, 
illetve a testi-lelki ráhangolódás segítése a baba érkezésére. 
A klubot önkéntes pszichológus szakértőnk tartotta.
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Családi életre felkészülést segítő öt 
napos kreatív meseterápiás nyári tábor 
kamaszoknak 
A kamasz tábor tagjai öt napos táborban mélyíthették önisme-
retüket. A mesék segítségével feltárultak a hagyományos női 
(háztartásvezetés) és férfi szerepek, s felkészítettük a fiatalokat 
a családdá válásra. A tábor célja: értő és mese „érzővé” avatni 
a résztvevőket, hogy a továbbiakban – későbbiekben akár szü-
lőként – tudatosan legyenek képesek a mesék által táplálni, és 
akár gyógyítani is saját és gyermekük lelkét is. A foglalkozás 
alatt mélyült az önismeret, és erősödött az önértékelés. Ki-
fejezetten értékes tudás volt hátrányos helyzetű fiataloknak, 
hogy megtanulják az élet kihívásainak egy érdekes és értékes 
feldolgozási módszertanát.

Csecsemő- és kisgyermek 
elsősegélynyújtási- és újraélesztés 
készségfejlesztő foglalkozás

A szülők, nagyszülők számára életmentő információkat tar-
talmazó elméleti és gyakorlati foglalkozást tartottunk a cse-
csemők és kisgyermekek újraélesztését illetve az elsősegély-
nyújtást illetően.

Álláskeresési egyéni konzultáció

A konzultáció során az érdeklődőknek lehetősége nyílt:
• Önéletrajz megírására
• A munkaerő-közvetítő és kölcsönző cégek megismerésére
• Kísérőlevél megfogalmazására
• Állásinterjúra készülésre
• Álláskereséssel kapcsolatos ötletek szerzésére
Továbbá a gyermekeiket otthon nevelő édesanyák tájékoztatást 
is kaphattak a tanulási, átképzési lehetőségeikről.

TANÁCSADÁSOK

Egyéni életvezetési tanácsadás
Az életvezetési tanácsadás során segítettünk feltárni a 
problémát, kijelölni az elérendő célokat, s közösen megta-
lálni azt a megoldási módot, megoldási stratégiát, amely az 
ellátott számára a legmegfelelőbb. A tanácsadó a klienssel 
együtt gondolkodott, és együtt keresték meg a megoldást. 
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Csecsemő- és gyermektáplálás 
tanácsadás 

A tanácsadáson a csecsemő- és gyermektáplálással kap-
csolatos ismereteket biztosítottuk a szülő számára, hogy 
elősegítsük döntéseit a különböző táplálási elvekkel, 
módszerekkel kapcsolatban.

Mediáció

Ezzel a speciális konfliktusmegelőző, -kezelő módszerrel a 
családban élő két vagy több fél vitájában segített megoldásra 
jutni szakemberünk. Segített tisztázni a konfliktus természe-
tét, és olyan megoldást találni, amely az érintettek számára 
kielégítő, illetve minden szempontból megnyugtató rendezést 
jelentett. A családon belül segítette a generációs különböző-
ségek áthidalását, s egymás megértését.

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK

Babahordozó Klub
A babát hordozókendőben hordozni testi és lelki szempontból 
egyaránt előnyös. A hordozókendő szorosan simul a babára, 
anélkül, hogy szorítaná, így úgy tudja megtámasztani a gerincet, 
hogy nem akadályozza a csecsemőt a mozgásban. A csípőfejlődésre 

kedvezően hat, alkalmas a csípőficam megelőzésére, sőt korrigá-
lására is. Az állandó testkontaktus segít a kötődés kialakulásában 
és tartós fenntartásában.
A Babahordozó Klubban hordozókendő csoportos foglalkozás 
folyt, és a kendőket haza is lehetett vinni a szükséges időtartamra.
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Ünnepkörök köré szerveztünk egész családot megmozgató programokat, ahol a 

család minden tagja élményekben részesülhetett: együttesen végezhetett kreatív 

foglalkozást és az elkészített vagy kapott ajándékokat haza is vihette. A családi 

összetartást erősítő programsorozat a hátrányos helyzetű családok számára is kézzel 

fogható élményeket nyújtott.

Húsvéti családi készülődés
A hosszú, téli időszak után újraéledő természet örömében 
osztoztunk mi magunk is, és örömteli, derűs programra 
hívtuk és vártuk a családokat. A gyermekjátszóban kreatív 
programot tartottunk: húsvéti dekorációkat készítettünk.

Nyárzáró kreatív foglalkozás
A gyermekjátszó szobában önkénteseink foglalkoztak a legki-
sebbekkel, és kreatív programot vezettünk.

Tavaszköszöntő játszóház Kerekítővel
A Klubszobában Kerekítő foglalkozásra hívtuk a családokat, és 
vidám énekekkel és mondókákkal szórakoztattuk a kicsiket. A 
magyar népi mondókák, dalok, bábok és zenei eszközök észrevét-
lenül fejlesztik a gyermek hallását, ritmusérzékét, beszédértését. 
A gyermekjátszóban kreatív programot tartottunk: tavaszi otthoni 
dekorációkat készítettünk.

Adventi családi készülődés

A Karácsonyra felkészítő program keretében Kerekítő foglalko-
zást tartottunk a gyermekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek. 
Családot összetartó, Karácsonyra hangoló programnak bizonyult. 
„Mentsük meg a karácsonyt! Isten helyet keres a világban, helyet 
akar találni bennünk, külön-külön mindegyikünkben!
Ha helyet adunk életünkben az Istennek, akkor van remény arra, 
hogy karácsony titka megjelenhet ebben a világban! Higgyük 
el, legalább mi higgyük el, hogy szükség van ennek a titoknak 
megjelenésére, ennek a titoknak: Isten emberszerető jóságának 
munkálkodására a világban! Hívjuk be Istent az életünkbe, en-
gedjük, hogy formáljon, alakítson bennünket, hogy emberszerető 
jósága általunk munkálkodhasson ebben a világban!”
(Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító 
elnöke)

Családi Karácsonyi koncert Kerekítővel

A Karácsonyra felkészítő program keretében Kerekítő foglalko-
zást tartottunk a gyermekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek. 
Családot összetartó, Karácsonyra hangoló programnak bizonyult. 

Őszi családi program 

A nyarat követő „évadnyitó” rendezvényen a gyermekes 
családok részt vehettek egy zenés-énekelős és kreatív fog-
lalkozást nyújtó programban.
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Coffee To Go

A Coffee To Go egy olyan fantázianév, amellyel a fiatal generációt 
kívántuk megszólítani. A beszélgetéseink légkörét érzékeltetjük az 
elnevezéssel, nevezetesen: kötetlen, felszabadult, mintha egy kávé-
házban ülnénk velük, s beszélgetnénk. A csoportos foglalkozásokat 
önkéntes szakértők illetve vállalkozási szerződéssel bíró szakértők 
tartották. Témák: férfi-női különbözőségeink, konfliktuskezelés, 
Szociopoly, munkába álláshoz segítségnyújtás

Csoportfoglalkozás férfi-női 
kommunikációról

A csoportfoglalkozáson megismerték a férfi és a női gondolko-
dás közötti alapvető különbségeket, hogy megértve társukat, 
képesek legyenek egymással harmóniában megbeszélni közös 
dolgaikat. A foglalkozások során feltárták belső mozgató-
rugóikat, s megtalálták a hatékony kommunikáció kulcsát.

A szülőkkel történő beszélgetéseink során világossá vált, hogy szükség van olyan 

programokra, ahol az édesanyákat tovább tudjuk erősíteni anyai mivoltukban, önbizalmat 

tudunk önteni beléjük, és vissza tudjuk adni az önbecsülésüket. Támogatnunk kell őket 

az önismereti, személyiségfejlődési úton, hogy stressz-mentesebben élhessék meg a 

szülés után életükben beálló vadonatúj élethelyzetet. Segítő technikákkal érdemes 

megismertetnünk őket a mindennapi élet szervezésének és az idő beosztásának területén. 

A Családi Szabadegyetem csoportos foglalkozásokon többek között ezeket a témákat 

érintettük: gyászfeldolgozás, intim torna, Aranyásó Műhely, szülővé válás, óvoda-

iskola-pályaválasztás, felnőtté válás, erőszakmentes kommunikáció, apák szerepe a 

nevelésben, családi egyensúly, szülő-gyermek kapcsolat.

A fiatalokat több csoportos foglalkozáson keresztül is sikerült bevonni a Családi Kör 

projektbe. A foglalkozásokon megismerhettük motivációikat, és megtapasztalhattuk, hogy 

• önmaguk megismerése vonzza őket

• egymással és egymásról tudnak beszélni, reflexiós szinten képesek kommunikálni

• tudatosak a konfliktushelyzetekre, és nem szülő- illetve tanár ellenesek

• nyitottan és derűsen fogadják a férfiak és a nők testi és lelki különbözőségeit

• értékes beszélgetésekre és kapcsolódásokra nyitottak

• ráébredtek, hogy mindig van választási lehetőségük a különböző megoldási módozatok 

között!

A FIATALOK SZÁMÁRA NYÚJTOTT PROGRAMJAINK:
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Prevenciós foglalkozások osztályfőnöki 
órákon és tréningfoglalkozásokon

A prevenciós foglalkozások elsődleges célja az áldozattá válás 
elkerülésének elősegítése. Ennek érdekében olyan iskolai figye-
lemfelhívó, érzékenyítő prevenciós foglalkozásokat szerveztünk 
12–18 éves fiatalok számára, mely a kapcsolati erőszak, gyermek-
bántalmazás, emberkereskedelem és prostitúció elleni küzdelem 
témakörökben új eszközöket, információkat adott át. A csoportos 
foglalkozások reményeink szerint ráirányította a fiatalok figyelmét 
azokra a veszélyekre, amelyek rájuk leselkednek, amennyiben ide-
genekkel túl jóhiszeműen viselkednek illetve megtanulták azokat 
a jeleket, amelyek a kapcsolati erőszak meglétét alátámasztják.

A foglalkozásokon közel 1200 fiatal töltötte ki az érintettséget 
vizsgáló kérdőíveket, amelyekből kiderült, hogy több, mint 10%-a 
a fiataloknak él családon belül rossz családi légkörben. 30%-uk 
átél gyakori hangos veszekedést a szülei között, és őket sértő, 
gúnyoló viselkedést 8%-uk tapasztal meg. Ezek elől a fiatalok a 
hangos zenébe illetve a virtuális világba menekülnek. A fiatalok 
egyharmadát ( jellemzően nagyobb arányban a lányokat) ismeret-

lenek megszólítanak az utcán, és különböző online csatornákon. 
10%-uknak könnyű pénzkereseti lehetőséget is kínáltak már, 
és 5%-uknak pénzt is akartak adni azzal az ígérvénnyel, hogy 
könnyen tudnak még többet kapni bizonyos munkával. A pénz 
témaköre a fiatalokat érzékenyen érinti, mivel közel 15%-uk nem 
kap otthonról annyi pénzt, amennyit szeretne, és közel 60%-uk 
külföldön szeretne majd munkát vállalni, és a nyári munkát is 
külföldön képzeli el a fiatalok fele. 10%-a a fiataloknak bármilyen 
munkát elvállalna busás pénz reményében. A fiatalok közel 50%-a 
több, mint négy órát tölt naponta a neten, és 37%-uk ismerkedik 
ott idegenekkel, akikkel találkoznak később személyesen is. 

Megítélésünk szerint rendkívül hasznosak voltak ezek a csoportos 
foglalkozások. A kapcsolati erőszak fogalmát kimerítő tevékeny-
ségeket a foglalkozások végére jobban tudták beazonosítani. Meg-
tanulták, hova kell fordulni, ha erőszakot tapasztalnak. Elkezdték 
a korábbiaknál határozottabban képviselni, hogy nem kell tűrni a 
testi és/vagy lelki bántalmazást. Elkezdték a korábbiaknál mélyeb-
ben megérteni, hogy van kiút a bántalmazó kapcsolatból, és lehet 
segítséget kérni. A foglalkozások végén kisebb mértékben jelent 
meg az áldozathibáztatás, mint a foglalkozások eleji méréskor.

Önkéntes Képzés és Varázsmese író 
csoportos foglalkozás

Önkéntes lelkületű, rátermett fiatalokat és időseket három 
alkalommal képeztünk a projekt ideje alatt. Az ő „máltá-
sításuk”-at és az önkéntes munka mibenlétének megis-
mertetését, továbbá a segítés élményének megélését volt 
hivatott elősegíteni a képzés. A Varázsmese író csoportfog-
lalkozásokon az önkéntesek önismeretét mélyítettük, és a 
csapatszellemet erősítettük a mesék szimbólumrendsze-
rének használatán keresztül.

A máltai küldetés: A hit védelme és a 
szegények szolgálata 

A szolgálat az emberi élet alapmagatartása! A jövőnk, a holna-
punk annak függvénye, mennyire vagyunk hajlandóak és képesek 
szolgálni. A szolgálat fontos. Ebben ismeri fel mindegyikünk az 
élet mélységét. Az embernek meg kell élnie a szolgálatot, mert 
anélkül csak a légüres tér marad – Őbenne és Körülötte…

Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító 
elnöke hitvallása szerint: „A szolgálat – Isten szeretetének drá-
mai megjelenése a világban: Másokért való „bevetés”, amelyben 
elfogyhat az életünk.., azonban így teljesítjük be sorsunkat.”

A Családi Kör projektben több tucat önkéntes vett részt. Egy-
részről gyermekfelügyeletet vállaltak a Családi Kör projekt 
programjain. Másrészről, sokszínű és tartalmas programjaink 
nagy részét önkéntes szakértők bevonásával valósítottuk meg. 
Klubjaink meghívott szakértői, egyéni- illetve csoportos ta-
nácsadásaink szakemberei, a Családi Szabadegyetem előadói 
nagy része önkéntes alapon végezte szakmai munkáját. Har-
madrészt sok segítséget kaptunk az adminisztratív munkában, 
és a projekt helyszínének széppé varázsolásában is. Önkén-
teseink sikeresen beilleszkedtek a Máltai Szeretetszolgálat 
önkéntes családjába: a szokásos évi „Adni öröm!” akcióban 
szerves részt vállaltak a Családi Kör önkéntesei. A Családi 
Kör Centrum teljes berendezését önkéntes adományokból 
valósítottuk meg. Önkénteseink a projekt indulásától a projekt 
zárásáig közel 1500 önkéntes munkaórában kb. 3.300.000 
értékű önkéntes munkát végeztek. 
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Családi farsang

A gyermekek és a vállalkozó kedvű felnőttek farsangi jelmezt 
öltöttek, s kezdődhetett a vidám mulatság. Baba-mama mondó-
kázásra hívtuk a családokat, és vidám, pergős farsangi énekekkel 
és mondókákkal szórakoztattuk a kicsiket. A gyermekjátszóban 
kreatív programot tartottunk: érdekes farsangi álarcokat és jelmez 
kiegészítőket készítettünk.

RENDEZVÉNYEK

Mikulás ünnepség

A gyermekjátszó szobában foglalkoztunk a legkisebbek-
kel, és Baba-mama mondókázásra vártuk a kicsiket és 
szüleiket. A program fénypontja volt a Mikulás érkezése, 
aki minden gyermekkel személyre szabott beszélgetést 
folytatott, s átadta az ajándékokat.

Sajátos vagy nehéz élethelyzetben 
lévő családok, fiatalok támogatása, 
helyzetének javítása

A Szeretetszolgálat életében kiemelt szerepet töltenek be azok 
a fiatalok és családok, akik egy vagy több fogyatékos család-
tagot gondoznak. Szeretetteli figyelemmel szerveztük meg 
számukra az évi két rendezvényt, ahol élményprogramokat 
nyújtottunk számukra.
Együtt vettünk részt a programokon, miközben kölcsönösen 
megismertük, így jobban meg is értettük egymást, és mind 
a sérült, mind az ép emberek megerősítést és önbizalmat 
nyerhettek. A rendezvények alatt igazi barátságok szövődtek, 
sokan kaptak bátorítást, hogy éljenek aktívabb életet, legyenek 
nyitottabbak az őket körülvevő világra. Köszönjük minden 
önkéntesünk hozzájárulását, akik nélkül ezek a rendezvények 
nem valósulhattak volna meg!

„Legyen teljes a Karácsony!” ünnepség
A Karácsonyi ünnepségen ajándékkal és műsorral kedveskedtünk 
a fiataloknak, és elkészíthettek karácsonyi díszeket és ajándéko-
kat szeretteiknek.

Nyári kirándulás Bakonyszentlászlóra

Súlyosan-halmozottan fogyatékos fiatalok és kísérőik együtt 
tölthettek egy pihenőnapot nyáron a természetben, és kreatív 
alkotótevékenységet folytathattak. A fiatalok számára nagy felü-
dülést jelentett eljutni a természetbe, és erősítette bennük az 
együvé tartozás érzését. A győri Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Intézmény és Gyermekotthonnal működtünk együtt.
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Ábrahám Éva
Ambrus-Dankó Hajnalka
Arnau Fanni
Árpás Márta
Bedi Margó
Bedő Imre
Boczor Katalin
Bogdánné Vida Katalin
Borsosné Törös Emese
Börcsök György
Bősi Éva
Budai Henrietta
Csányi Andrea
Csemez Zoltán
Dányi Andrea
dr. Daróczi Zoltán
Éger Tünde
dr. Erdélyi Edina

Erdélyi Magdolna
Ézsiás Istvánné
Fábián Ildikó
Gaál Bernadett
Gorgosilits Ildikó
Gyenese Tímea
Gyurina Zsolt
Hajba Gyöngyi
Hancz István
Harcsáné Auerbach Petra
Hegyi Szilvia
Hideg Alexandra
Hódosi Renáta
Horváth Brigitta
Horváth Ferenc
Horváth Ildikó
Horváth Szilvia
Horváth Zsuzsanna

Horváthné Kiss Rita
Jámborné Flaskár Anna
Jószelics Viktória
Kaliba Edit
Kálmán Erika
Koller Judit
Kovács Viktor
Kovácsné Lengyel Mónika
Köntés Orsolya
Kövi Veronika
Kulcsár Kinga
Kunos Zsuzsanna
Lajtmann Csaba
Lángh Ildikó
Lehoczky Viol
Lőrincz Norbert
Magyarné Kostelec Szilvia
Makai Ildikó

Máté-Csukás Jolán
Mayer Ildikó
Mészáros Krisztina
Miklósné Jancsó Hanna
Miklósyné Bertalanfy Mária
Módos Gábor 
Mónus Ágnes
Mórocz Magdolna
Nagyné Jakobovits Éva
Nádudvari Rita
Németh Edina
Németh Ildikó
Nyéki Márta
Orossné Török Sarolta
Papp Henrietta
Papp-Szabó Viktória
Pákozdi Ramóna
Pénzes Olga

Petanec Dóra
Petőfalvi Katalin
Pribránszki Marianna
Reitmajer Krisztína
Sárdi Tibor
Sárközi Rudolfné
dr. Sipos Csilla
Schulteisz Nikoletta
Süttő Ildikó
Szabó Csilla
Szalai Judit
Szalainé Erdélyi Tünde
Szántóné Takács Anikó
Székely Márta
Székely Rita
Székely Szidónia
Szekerák Katalin
Szilvássy Dénes

Szűcs Gabriella
Tajti Zsuzsanna
Takácsné Fehér Tímea
Tengely Katalin
Tomena-Raucsik Zsuzsa
Tóth Csilla
Tóth Márta 
Tóthné Czinger Márta
Törekyné Nagy Zsuzsanna
Tremmelné Kovács Nóra
dr. Tróznay Katalin
Varga Anett
Varga Zsuzsanna
Verebélyi Veronika
Vincze Jutka
Zajovicsné Vizer Bernadett
Zölei-Kocsis Blanka
Zsombori Nóra

AKIKNEK KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK A  
PROJEKT SIKERES MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT

MIÉRT JÓ A  
PROGRAMJAIN RÉSZT VENNI?

Minden munkatársunknak, együttműködő partnerünknek és önkéntesünknek 
hálásak vagyunk szívet melengető szolgálatáért!

A Családi Kör projekt egyre 
fokozódó mértékben vált is-
mertté a győri családok köré-
ben! Több, mint 1.100 regiszt-
rált résztvevőnk van, ami azt 
jelenti, hogy ennyi apuka vagy 
anyuka látogatott meg lega-
lább egy Családi Kör rendez-
vényt! Legtöbbjük visszajáró 
„vendégünk”-ké vált. Továb-
bá több, mint 100 regisztrált 
önkéntesünk van, akiknek 
fele rövidebb-hosszabb ideig 

rendszeresen teljesített ná-
lunk önkéntes szolgálatot. Az 
ő körükben végeztünk Elége-
dettségi Felmérést, vajon miért 

Legtöbben azért választották 
önkéntes szolgálati helyszí-
nül a Családi Kör Centrumot, 
mert itt gyerekekkel lehet 
foglalkozni. Van, aki azért itt 
önkénteskedik, mert közel va-
gyunk a lakásához. Emellett 
még említették a szeretet-
teljes légkört, a családias 
környezetet, szimpatikus 
embereket, programokat 
is. Többen említették, hogy a 
megszerzett tudásukat itt 
hatékonyan és a közösség 
érdekében kamatoztathat-
ják. A másokon való segítés 
igénye is több embernél fel-
merült. Nem egy olyan önkén-

is szeretik a Családi Kört? A 
válaszaik magukért beszélnek:

Sok részt vevő család kimon-
dottan a programok sok-
színűsége, változatossága 
miatt választotta a Családi 
Kört. A közösségi élmény 
megélése is lényeges szempont 
a szülőknél. A szervezők köz-
vetlensége és kedvessége, és 
a szakértő gyermekfelügyelet 
biztosítása is fontos szempont 

a választásnál. A Családi Kör 
Centrum látogatóinak fontos az 
otthonukhoz való közelség és 
a programok ingyenessége is

tesünk van, aki az önkéntes 
szolgálattal magányát oldja, 
ez is motiválja, így nem érzi 
magát egyedül a válaszadó. És 
voltak jópáran, akik annyit ír-
tak erre a kérdésre, hogy itt 
minden tetszik.

Összegezve el lehet mondani, 
hogy a látogatók őszintén nyi-
latkoztak arról, hogy egy jól 
működő Centrumba szívesen 
jönnek, ahol jól érzik magukat, 
hiszen változatos programokkal 
várják őket barátságos, hozzá-
értő szervezők, önkéntesek.

„Mint egy szupercsapat: léte-
zik egy kör Győrben, amelynek 
tagjai csak arra várnak, hogy 
segíthessenek. A zömmel idős, 
olykor nyugdíjas nők ugrás-
ra készen várnak bevetésre. 
Évente öt-hatszor avatkoznak 
be, de kihasználják a tétlenül 
töltött időt, és csapatépítés 
gyanánt alkotnak.
Ha kell, hozzátartozóikat is 
be tudják vonni, így akár 35 
segíteni akaró, lelkes ember 
áll rendelkezésre a bajban. Az 
elmúlt években ott voltak, ami-
kor jött az ár; ott voltak, amikor 
lezúdult Győrre a nagy hó, ott 
voltak, amikor fogyatékkal élő 
gyerekekkel kellett foglalkozni. 

szükség, a csapat tagjává válva 
azonban rátalált új életcéljára.
Karácsonykor adományt gyűj-
tenek és élelmet osztanak. Ha 
kell, vállalnak gyerekfelügye-
letet, de a Családi kör sok 
klubját is vezetik: mesélnek a 
gyerekeknek, mondókáznak, a 

Ők a Máltai Szeretetszolgálat 
Családi körének önkéntesei.
"A segíteni akarás belső kény-
szer számunkra - mondja Jám-
borné Flaskár Anna, aki nyolc 
éve vezeti a csapatot. - Jó, hogy 
az aktív munkásévek után mi 
határozhatjuk meg, hogy mit te-
szünk, szabadon dönthetünk ar-
ról, hogy adunk. Visszacsatolás, 
hogy szükség van ránk. Az ön-
kéntes munka boldogságot ad." 
Egy másik tag, Lángh Ildikó azt 
teszi hozzá, úgy érzi, hogy a mai 
világban szerinte egyre többször 
van rájuk szükség. Erdélyi Mag-
da pedig arról beszél, hogy nyug-
díjba vonulva kereste a helyét. 
Az volt az érzése, nincs többé rá 

felnőtteknek tanácsadást tarta-
nak, van köztük pszichológus, 
védő, de olyan is, aki nyaktornát 
tart, mert ahhoz ért, ezt tudja 
adni a többieknek.
Természetesen mindezt önkén-
tesen.” (Kisalföld, 2019.10.03. 
Gyurina Zsolt)
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