
   

          
Védőháló az esztergomi családokért  

 
Az új esztendőben is folytatódik  az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány „Védőháló az esztergomi 
családokért” EFOP-1.2.1-15 pályázat keretében megvalósuló 2 éves programsorozata.  

November 18-án az esztergomi Duna Múzeumban Logikaland Családi nappal zártuk a 2017-es 
évet. E program célja, hogy megmutassa a matematika és a logika világa is lehet izgalmas és 
varázslatos. A feladatokat úgy alakítottuk ki, hogy a család apraja nagyja találjon életkorának 
megfelelő fejtörőt. A program várakozáson felüli érdeklődéssel valósult meg.  
 
„Hányszor mondjam? – Próbáld másképp” gyermeknevelési kommunikációs tréningünk második 
hat alkalmas sorozata november végén indult Lukács Anikó vezetésével. Az ünnepekre való 
tekintettel a tréninget úgy időzítettük, hogy az adventi előkészületeket ne zavarja, ezért az első 
három alkalom december 14.-ig, míg a második három találkozó január 11-25 időszakban valósul(t) 
meg. 
 
A Családi Életre Nevelés iskolai programunk keretében 6 alkalomból álló rendkívüli osztályfőnöki 
óra sorozat indult november 13-tól a Balassa Bálint Középiskola és december 19-től az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Gimnázium egy-egy osztályában.  
 
Havi életvezetési klubunkat legutóbb november 9-én és december 14-én örömmel fogadták a 
Határtalan Szív Alapítványnál. 
 
Programok 2018 tél:  
 
Kikapcsoló - Bekapcsoló  
Családi életünk kérdései válaszokkal tabuk nélkül 
Januárban indul 6 alkalomból álló szülőknek és pedagógusoknak szóló előadássorozatunk, melynek 
az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola ad helyszínt. Előadóink között 
üdvözölhetjük: 

-  Léder Lászlót, az Apa Akadémia alapítóját, aki január 24.-i előadásában arra keresi a választ, 
hogyan előzhetjük meg, hogy családjaink apátlanná váljanak?  

- Víziné Kubicsek Beátát a Gordon T.A. Kft. kiképzőjét és trénerét, aki január 31-i előadásában 
„Már 100-szor megmondtam” címmel a felnőtt-gyermek játszmákat mutatja be, segít 
felismerésükben és kapaszkodókat nyújt ezek hatékony kezeléséhez.  

Célszerű a sorozat további időpontjait már most rögzíteni a naptárba:, február 14., március 21., 
április 5., és április 18. Az előadások 17 órakor kezdődnek.  
Részletes program a mellékelt szórólapon, és itt elérhető: 
http://esztergom.otthonsegitunk.hu/?page_id=835 
 
„Visszatérés a munkába - Vállalkozási alapismeretek” címmel februárban induló 
foglalkozássorozatunkon ezúttal a vállalkozás indítás, mint rugalmas önfoglalkoztatási forma lesz a 
téma, program során az üzleti ötlet megfogalmazásától a megalapozott üzleti tervig jutunk el, a 
konkrét megvalósítás (vállalkozásindítás technikai teendői, piackutatás, adózás stb.) kérdéseit is 
egyeztetve. Időpontok:  február 8., február 15., február 22., március 1. és március 8. (csütörtök).  



   

Részletek a mellékelt szórólapon. A létszám korlátozott, várjuk az érdeklődők jelentkezését február 
1-ig az alábbi kapcsolati email címen.  

 
Tanácsadásainkra, személyes mentorálásra folyamatosan lehet jelentkezni 4 témában, 
költségmentesen időpont egyeztetéssel online jelentkezés elérhető itt: 
http://esztergom.otthonsegitunk.hu/?page_id=193 
 
Szöszmötölő kézműves programunk következő időpontja január 22. délután, helyszíne a 
Szentgyörgymezői Olvasókör. A Farsangra hangolva várjuk az ügyes kezű gyermekeket és szüleiket, 
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 
 
 
 
Melléklet:  
 
November 18. Logikaland Családi nap a Duna Múzeumban – Fotógaléria 
Kikapcsoló Bekapcsoló előadássorozat ismertetők 
Visszatérés a munkába – Vállalkozási alapismeretek hirdető 
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