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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

 

Egyesületünk 2021. évi nyertes működési pályázata keretében 1.300.000.- összegű 

támogatást kapott. 

A pályázat megvalósítási időszaka: 

2021.04.01-2022.03.31. 

 

Elsődleges tevékenységünk 2021-ben továbbra is a családsegítés, a hátrányos helyzetű 

rétegek segítése, a fiatalok helyes életmódra nevelése volt, erre fektettük a legtöbb energiát, 

kapacitást. Ehhez kértünk és kaptunk anyagi támogatást, és így a működési költségeinket 

támogatásból tudtuk finanszírozni, több lehetőség nyílt az egyéb tevékenységeink 

megvalósítására. A szociális tevékenység, családsegítés keretében biztosítottuk: a szociális, 

életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, felzárkóztató pedagógiai foglalkozásokat, 

logopédiai, gyógypedagógiai-, jövedelemgazdálkodási foglalkozásokat, továbbá a családban 

jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, a 

közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós 

munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság-terhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan 

rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, megfelelő szakemberek 

felkutatását, biztosítását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, 

családterápiás, konfliktuskezelő programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz 

élethelyzetben élő családoknak gyűjtések szervezését, adományok eljuttatását. 

Fontos még elmondanunk, hogy a pályázat keretén belül két családnak segítettünk az 

önkénteseinkkel kerítést festeni, illetve szobákat kifesteni és 15 hátrányos helyzetű 

családnak/idős embernek tudtunk karácsonyi adománycsomagot adni tartós élelmiszerekből. 

 

Köszönjük a lehetőséget és a támogatást! 
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