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Sajtóanyag: 17 éves az Otthon Segítünk Alapítvány!
2018. május 26-án a Benczúr Hotelben
országos találkozót rendez az Otthon Segítünk Alapítvány.
Az országos találkozónk vendége,
a köszöntőt mondja Fűrész Tünde,
a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke.
Az országos találkozón családsegítő önkénteseink, az őket támogató családtagok, segített
családok és gyermekeik vesznek részt. Ilyenkor adjuk át az önkéntes óraszámokat és a
munkájukat elismerő okleveleket, és megismerjük helyi szolgálataink jó gyakorlatait.
Idén Tari Annamária pszichoanalitikus, és Léder László pszichológus előadását
hallgathatják meg önkénteseink. A gyermekeket és a játékos kedvű felnőtteket Jack Spenót és
az esztergomi Otthon Segítünk csapat Logikalandjai fogják próbára tenni.
Az Otthon Segítünk Alapítvány olyan országos segítő szolgálat, amelyben szakemberek által
felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 3-6 hónapig segítenek a családok
otthonában. Célunk segíteni a mindennapi tevékenységekben, a harmonikus családi élet
kialakításában, a szülői készségek megerősítésében.
Segítségnyújtásunk preventív és hiánypótló, célunk, hogy a segítséget kérő családoknál megelőzzük
a krízishelyzet kialakulását. Leggyakoribb problémák: első gyermek, egyszülős család, ikrek
születése, több otthon lévő kisgyermek, magányosság, fáradtság, elszigeteltség érzése, tapasztalat,
illetve társaság hiánya, vidéken-külföldön dolgozó házastárs. Kiemelt figyelmet fordítunk a sérült
gyermeket nevelő szülők segítésére, számukra már 8 helyi szolgálatunknál szervezünk rendszeresen
szülőcsoportokat az otthoni segítségnyújtás mellett.
2001-2017 között 1184 önkéntesünk 2579 családot segített hónapokon keresztül, ahol
5514 kiskorú gyermek nevelkedik. Az önkéntes órák száma: 348.966. Elkötelezett önkénteseink
között vannak nagymamák, nagyapák, kisgyermekes anyukák, munkát keresők és aktív dolgozók.
Vidéken és Budapesten 21 helyi szolgálatunk működik. Több mint 200 önkéntesünket 26 helyi
önkéntes koordinátor irányítja. 2017-ben havonta átlag 103 önkéntesünk összesen 29 048 órában
segített 488 gyermeket nevelő 221 családnak.
Az Angliából indult Home-Start program magyar megvalósítójaként az Otthon Segítünk Alapítvány
jó gyakorlata bekerült a „Befektetés a gyermekek jövőjébe” – európai platform (European Platform
for Investing in Children, EPIC) igazoltan eredményes módszerei közé (Evidence-based practices)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1251&langId=en&mode=1#chapter_H

További információ, regisztráció: osa@otthonsegitunk.hu
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