szeretet.éhség. 2011.

A 2011-es szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtés során beérkezett összeget a
Segélyszervezet egy innovatív modellprogram megvalósítására fordította. Ez a program ötvözi a
hagyományos, rászoruló családoknak átmeneti otthont biztosító intézmény (az úgynevezett
családok átmeneti otthona) feladatait egy egyedi reintegrációs programelemmel, amely lehetővé
teszi, hogy az itt élő családok saját háztáji gazdaságot alakítsanak ki.
A Somogy megyei Kastélyosdombón lévő otthonunkban anyagi okokból vagy párkapcsolati
erőszak miatt lakhatásukat vesztett családoknak nyújtunk menedéket. Az ország egész területéről
fogadjuk a kiskorú gyermekeket nevelő szülőket. A családok átmeneti otthonában egy szociális
gazdasággal kombinált reintegrációs program zajlik.
Speciálisan a projektben olyan családokkal foglalkozunk, akik fizikálisan, lelkileg, szellemileg
alkalmasak a mezőgazdasági munka elvégzésére. Kedvelik a falusi életmódot, szeretik, és szívesen
végzik a háztáji gazdaság (állattartás, növénytermesztés) munkafolyamatait.
Az otthonban töltött maximum egy + fél év alatt a szülő(k) és a gyermekek családként együtt
maradva kapnak valódi esélyt a továbblépésre.
Az intézmény egy olyan speciális programot megvalósító családok átmeneti otthona, amelynek
célja, hogy a családok egyéni krízishelyzetének enyhítésén túl felkészítse a családokat az önálló
életvitelre. Ezt segíti a Segélyszervezet által kidolgozott módszer, amely lényege, hogy a családok
bekapcsolódnak az intézmény területén kialakított háztáji gazdaságban végezhető
tevékenységekbe, így képessé válnak arra, hogy a kiköltözésük után önellátó családi gazdálkodást
kezdjenek el, vagy mezőgazdasági jellegű munkát vállaljanak. Ennek érdekében munkatársaink
elméleti és gyakorlati gazdasági képzésekkel, tréningekkel, , folyamatos mentorálassal segítik a
résztvevő családokat.
A fejlesztési programot sikeresen elvégző, háztáji gazdaság körüli teendők ellátására alkalmas
családoknak lehetőséget adunk arra, hogy önálló családi házba költözzenek a térségben, ahol a
tanultak alapján, de továbbra is szakemberek segítsége mellett kialakíthatják saját háztáji
gazdaságukatés bekapcsolódhatnak a projekt által kialakított gazdálkodási rendszer
munkafolyamataiba.
Emellett fontos kiemelni, a gyermekfejlesztő programjainkat, melyek segítségével a nálunk lakó,
a már kiköltözött és más környéken lakó gyermekeknek nyújtunk hatékony segítséget,
képességeik fejlesztéséhez, felzárkózáshoz, a tanulmányaik sikeres elvégzéséhez.
A szeretet.éhség. során érkezett adományokból a családok átmeneti otthonának épülete került
felújításra, illetve földterületeket vásároltunk és tettünk alkalmassá a szociális gazdaság
kialakításához.

A gyűjtés időtartama: 2011.november 27 - 2011. december 31.
a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege (a)
ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b)
az Segélyszervezet által saját működési költségre felhasznált keret (c) ebből:
raktározási költség
karbantartási költség
hirdetési költség
bérköltség*
bérjárulékok*
a Segélyszervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg (d)
[d=a-b-c)]

15 241 701 Ft
689 128 Ft
1 371 753 Ft

1 080 120 Ft
291 633 Ft
13 180 820 Ft

* Az adományok 9%-át a segélyprogram közvetett költségeinek fedezésére fordítottuk, hogy professzionális,
átlátható és fenntartható segítséget tudjunk nyújtani!

