
   

          
Védőháló az esztergomi családokért  

Nyári programjaink  
  

Az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány  „Védőháló az esztergomi családokért” EFOP-1.2.1-
15 pályázat keretében megvalósuló 2 éves programsorozata a nyári hónapokban is egyre 
bővülő programkínálattal várja az érdeklődő családokat.  

Június 9-én az esztergomi Duna Múzeumban Logikaland programmal zártuk az iskolaévet, 
családokat és kisiskolás csapatokat várunk egy vidám gondolkodós délutánra. hogy 
bebizonyítsuk a logika világa is lehet varázslatos.  
 
Június 26-án a Széchenyi téren a Védőháló sátor alatt lelki egészség témakörben 
szeretetnyelv- és konfliktuskezelés tesztekkel, gyógymasszőrrel, termékkóstolóval, 
beszélgetésekkel, tanácsadással vártuk az érdeklődő családokat, szülőket. Amíg a nagyok 
beszélgettek, a kicsiket önkénteseink közreműködésével az elmaradhatatlan EOSA 
játszóházban szórakoztattuk.  
 
Július 22-én az esztergomi Vároldalban a Meseösvényre invitáltuk a kisgyermekes 
családokat: Tündérek és manók közreműködésével mesés helyszínek elevenedtek meg, ahol 
próbatételek várták a kicsiket. 30 felnőtt és 15 diák segítő közreműködésével varázsoltuk át 
Vároldalt egyetlen délutánra, a program színes kínálatát a Bajnai Zöld Tündérek Egyesület, az 
Esztergomi Játékkunyhóó, és a kesztölci Bogárháton Egyesület új helyszínekkel és feladatokkal 
bővítette. Az állomások között Szeleczki Mónika mesemondó, a Csillangó Meseműhely 
zenészei és V. Rózsár Brigitta mesélő vurlicere adott lehetőséget egy kis pihenésre, 
kikapcsolódásra. Varázslatos családi délutánt töltöttünk együtt… meséljenek erről helyettünk 
Lernyei Marcell fotói…  
 
A háttérben pedig folyt tovább a komoly munka … 

• A Családi Életre Nevelés Programunk az első 3 párhuzamos csoportban a tanév vége 
előtt lezárult, de szeptemberben folytatása következik.  

• „Hányszor mondjam? – Próbáld másképp” gyermeknevelési kommunikációs 
tréningünk első hat alkalmas sorozata június közepén lezárult. Féléves gyakorisággal 
még 3 alkalommal tervezünk hasonló tematikájú programot. 

• „Visszatérés a munkába” címmel 6 alkalomból álló foglalkozássorozatunkon a 
tökéletes önéletrajztól a tudatos és „okos” (smart) célkitűzésen át, a személyes márka 
építésig jutottunk. A programot a résztvevők számára személyes tanácsadás, 
mentorálás egészítette ki - egyéni kérdések alapján igény szerint - Kuremszki Andrea 
tréner vezetésével. 

• Generációk találkozása és Kapcsolati kultúrák címmel júniusban két gyors 
megvalósítású program is indult, az egyiket kifejezetten pedagógusok számára 
ajánlottuk, kihasználva a szünidő adta szabadidő lehetőségeit. 

• A július elejétől kéthetente „Szót kérünk!  címmel kamasz klubba várjuk a 
középiskolásokat: egy limonádé mellett jó kis beszélgetésre, együttgondolkodásra, 
önállóságról, egyediségről, csoportmintákról, döntési helyzetekről, kommunikációs 
csapdákról, alkalmazható jó megoldásokról.  



   

Előkészületben:  
• Augusztus 19-én Védőháló Családi Nap keretében családi és gyermekprogramokkal 

várjuk az érdeklődőket az Esztergomi Rugby Clubban. A Meseösvény sikerére 
tekintettel a Bajnai Zöld Tündérek Egyesület, az Esztergomi Játékkuckó, a kesztölci 
Bogárháton Egyesület és a Csillangó Meseműhely együttműködésével. 

• Önismeret és konfliktuskezelés tréningünk augusztus utolsó hetében - a szünidő 
végén, augusztus 28. 29. és 30. (15:00-19:00), augusztus 31. (9:00-13:00), szeptember 
1. (13:00-17:00) időpontokban valósul meg. Várjuk az érdeklődők jelentkezését az 
alábbi email címen: esztergomivedohalo@gmail.com. 

• Szöszmötölő kézműves programunk minden hónap negyedik hétfőjén - legközelebb 
augusztus 28-án - gyermekfelügyelettel várja a Szertgyörgymezői olvasókörben a 
kisgyermekes édesanyákat, családokat, a szünidőben programra vágyó gyermekeket, 
egy kis alkotásra, jó beszélgetésre. 

 
 

Részletes programajánló, eseménynaptár elérhető az Otthon Segítünk Alapítvány honlapján 
és facebook oldalunkon: 

http://esztergom.otthonsegitunk.hu/ 

https://www.facebook.com/EsztergomiOtthonSegitunkAlapitvany/ 

Kapcsolat: 
esztergomivedohalo@gmail.com 
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Melléklet:  
 
Meseösvény 2017.07.22 
 



   



   

 
 


