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Tevékenységi beszámoló 2008  

Szent Gellért Alapítvány 

 

Célunk:  

Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, 

nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális, nevelői jellegű 

támogatása, foglalkoztatása 

 

2008 számokban:  

• Több mint 30 sérültnek és kísérőiknek tettük lehetővé a szórakozást, táborozást és 

oldottuk meg szállításukat. 

• Több, mint 10 nyugdíjast oktattunk a számítógép-kezelés alapismereteire. 

• Több, mint 100 kiskorú gyermeket neveltünk kézműves foglalkozásainkon, 

táborainkban. 

• Közel 15 fiatal anyukát és babát láttunk vendégül beszélgetésekre. 

• Több, mint 15 kiskorú sérültet és szüleiket hívtunk speciális beszélgetésekre. 

• Több mint 50 önkéntest vontunk be tevékenységeinkbe. 

 

Az alapítvány munkatársai: 

- György Attila – ügyvezető, alapító tag 

- Portik Bakai Sándor plébános – tanácsadó, alapító tag 

- György Ida – programszervező, alapító tag 

- Ilyés Kinga – irodavezető 

- Simó Irma – programkoordinátor 

- Németi Zsuzsa – fejlesztő pedagógus 

 

Támogatók: Partnerek: 

Mocsáry Lajos Alapítvány (Magyarország - már nem létezik) 

Szülőföld Alap (Magyarország) 

DJT – Hargita megyei Ifjúsági Igazgatóság 

Szentegyháza önkormányzata 

Kápolnásfalu önkormányzata 

Hargita Megyei Tanács 
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Saját tevékenységeink (a ház két szobájában – 

Szent Erzsébet és Szent Imre hajlékokban): 

 

Kismamaklub, 

ami nyitott 

minden 

kismama felé, 

aki szívesen 

elbeszélgetne 

hasonló cipőben járó anyukákkal és megoszthatná 

élményeit és kérdéseit a kisgyermeke nevelését 

illetően. Szívesen látunk minden érdeklődő anyukát 

kedves csemetéjével együtt. Egy fejlesztő játékokkal teli szoba várja őket, jó hangulatú, 

kötetlen beszélgetésekkel. A program célja, hogy a gyerekek szocializálódjanak, az 

anyukák pedig megosszák tapasztalataikat egymással. Ezt a programot önkéntes 

kismamák vezetik. 

 

Kézműves foglalkozásokat is szervezünk 

iskoláskorú gyermekeknek, havi rendszerességgel Antal 

Zsuzsa önkéntesünk irányításával.  Az első foglalkozásunk 

alkalmával nagyon örültünk, hogy szép számban eljöttek 

mindkét helyi iskolából, illetve a szociális gondozóból. 

Minden érdeklődő általános iskolást szívesen várunk.  

Az IFI-ben mozgássérült és egészséges fiatalok 

egy-egy közös délutánja. Mindenkinek nyújt valamit: 

kikapcsolódást, lelki táplálékot, közösséget. Nagyon jó és 

értékes emberkékkel gyarapodtunk (Szentegyháza- , 

Kápolnás-, Homoród-, Lövéte-, Almásról jöttek fiatalok) 

és ha az Isten jónak látja próbálkozásainkat, akkor ad 

kegyelemet a folytatáshoz. Szervezők önkéntes tanár és 

pszichológus. 

 



 

 

 

FFUUNNDDAAŢŢIIAA  

SSZZEENNTT  GGEELLLLÉÉRRTT  

AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY  

 

  

Vlăhiţa – Szentegyháza 535800, str. Primăverii nr. 24 – Tavasz u. 24 sz. 

Tel/Fax: 0040-(0)266-246020, e-mail: gellerta@gmail.com, honlap: gellerta.extra.hu 
RON - RO68RNCB0158015355030001, EURO - RO14RNCB0158015355030003, Cod Fiscal: 4466853 

 

A KiSérŐ programunk Kiskorú Sérült 

Gyermekek és szüleiknek szóló, 

önsegítő csoport, ahová 

helységünkből, Kápolnásról és 

Lövétéről érkeznek résztvevők, 

továbbá Székelyudvarhelyen is 

összejövünk. Ez a kezdeményezés, 

mint ahogy az Ifi, az Őrangyal 

programból nőtt ki. Nagyon jó, hogy 

találkozunk fogyatékosok és szüleik 

ill, gondozóik, no meg a sok 

egészséges, lelkes fiatal aki 

Őrangyalkodik, az „Őrangyalon" de 

mélyebb beszélgetésre, tapasztalatok cserélésére, fogyatékos gyermekeink fejlesztése ill. 

lehetőség szerinti  integrálása,  témákban behatóbban, családias légkörben nyílik itt 

alkalom. Ahhoz, hogy a szülők nyugodtan beszélgessenek, Önkéntesek foglalkoznak a 

fogyatékos gyermekekkel. Fiatalkorúak, középkorúak önkénteskednek ebben a 

programban. 

 

A Szent Erzsébet hajlékban egyéni fejlesztésben részesül 

rendszeresen 4 fogyatékkal élő 

gyermek szakember 

vezetésével. 

Nyári táboraink között ott 

szerepel az alkotó-tábor, a 

nyelv- és Biblia-tábor, melyen 

egészséges és mozgásukban 

korlátozott gyermekek, illetve ifjak vehetnek részt. 
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Partnerekkel szervezett tevékenységek: 
 

 

Nyugdíjas oktatás zajlott a Hargita Megyei Tanács 

támogatásával október és november hónapokban.  

 

2008-ban csatlakozott 

hozzánk és szárnyaink 

alatt működik a 

Székelyudvarhelyen 

létrejött H argita megyei SOS telefonos lelkisegély-

szolgálat, amelynek koordinátora és immár munkatárs 

is Simó Irma pszichológus.  

 
 

A már sokak által ismert Őrangyal-

programot 2 havi rendszerességgel, 

partnerségben a Hargita Megyei Ifjúsági 

Igazgatósággal és a Caritas-szal szervezzük a 

Felső-Homoródmentén (Szentegyháza, 

Kápolnásfalu, Homoródfürdő, Lövéte). Az 

Őrangyal elsősorban értelmükben és/vagy 

mozgásukban korlátozottakért van, amelyen 

részt vesznek egészséges önkéntes fiatalok is. 

Az Őrangyal program keretében - 2 havonta 

egy-egy délután - ezek az emberek megajándékozzák egymást idejükkel, adottságaikkal: 

kapcsolatot teremtenek, kommunikálnak és együtt éreznek. Nem váltják meg a világot, de 

nyitottságukkal igyekeznek hozzájárulni annak szebbé és jobbá tételéhez. Talán nem 

történnek csodák, de mélyen megérintheti a lelket egy gyermek önfeledt nevetése: 

megnyílik egy közös ajtó mindannyiunk számára, a sajátos nevelési igénnyel 

rendelkezőknek is, amely ajtón belépve egymásért lehetünk korlátok nélkül. 

 


