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Tanoda Otthon beszámolója 2019. évről
Az új formáció 03.01-ével kezdte el működését a Tanoda épületében, addig klasszikus utcai munka
folyt, étel, ruha osztás és korrepetálás a Timi autójában.
A létszámokról és tevékenységekről pontos nyilvántartásunk (feljegyzések „kockás füzetekben”)
03.27-től van, ami folyamatosan bővül és pontosítjuk.
A további kimutatások és összefoglalók ezen füzetek alapján íródnak, mert az emlékezetnek a jelen
események korlátokat szabnak.
01. Alap céljaink és törekvéseink:
- a házat nem programokkal, hanem élettel tölteni meg, így nagyjából az „élet” szervezi a
programokat: az iskolai szünetek, az ünnepek, ill. a támogatottak igényei, „süsünk ezt vagy
azt”
- szabadidős programok szervezése a családok és a gyerekek számára, játszani tanítani őket
- egyfajta minimális igényszint kialakítása: beszédben, társaskapcsolatokban, személyi
higiéniában, étkezésben, szemét kezelésben
- saját értékességük tudatosítása
- konfliktus kezelés egymás, és a családok között
- munkába segítés, ott tartás
- a bürokráciában, jogi, egészségügyi kérdésében segítés, kísérés
- szociális segítés és koordinálás: élelem osztás, ruha, bútor kiközvetítése
- „megoldásközpontú” tréningek szervezése a szülőknek és a segítőknek több alkalommal
- az együtt tanulás kialakítása, hangsúlyozása, a tanítás helyett
02. célcsoportok:
- elsősorban a családok, mindenestül: szülő (jellemzően csak asszonyok), nagyszülő és
csecsemőkortól 18-ig a gyerekek
- bár hivatalosan nincsenek magántanulók, de ide mégis jut belőlük,
- szülőkorosztály
- ovisok
- a kicsik, hozzájuk fűzünk nagy reményeket
- a „nagyok”, akiket le akarunk foglalni, hogy ne unatkozzanak
- a megörökölt estisek, 16 éven fölüliek
03. személyi föltételek:
- egy főállású munkatárs
- 19 fő önkéntes, 1-2 heti rendszerességgel
04. együttműködő partnereink:
- iskolák (Bolyai, Móra, Kőrösi, Weasley, Kay Jag)
- családsegítő
- Teréz Anya nővérei
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-

gyermekvédelem
Csao
Fészek
Diósdi Kék Géza Könyvtár
Lea Otthon

05. megvalósult programok:
- pótvizsgára felkészítés (félévi, évvégi)
- rendszeres mosás biztosítása
- Mikulás ünnepség, csomag osztás

-

karácsonyi ajándék osztás
84 gyereknek

-

-

az
érdi
és
diósdi
családsegítőnél bemutatkozó
látogatás
hetenként baba-mama zené

-

adventi koszorú készítés, ajtódísz készítés
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-

agyagozás több alakalommal
kerámia festés
ünnepörökhöz kapcsolódó terem díszítés
tavasztól őszig kertészkedés
„grincs fa” készítés

-

mézeskalács sütés
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tereprendezés
a homokozó helyének előkészítése

fűnyírás a gyerekekkel, sokszor
naponta péksüti szállítás a Soós
Pékségből,
annak kiosztása,
rendszeres adomány gyűjtés,
közvetítés és kiosztás:
-

-

-

bográcsozás, szalonnasütés, kürtőskalács sütés
terem díszítések az ünnepekhez kapcsolódóan
jótékonysági hangversen a Tanoda javára

kirándulások (Ferihegyi Repülő Múzeum,
Budakeszi Vadaspark, Múmia Kiállítás,
Dunapart többször)
második félévben zenei foglalkozások hetente
a Szimfónia programban
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06. működés a számok tükrében 2. félév (06.01-ől 12.22-ig)

-

2020

támogatott gyermek/felnőtt
(fő)

Segítő személyek
jelenléte (alkalom)

foglalkozások
(óra)

június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

309
476
338
551
610
542
507

62
101
71
97
103
90
78

344
677
403
456
504
409
409

összesítés
támogatott:
támogató:
támogató óra:

3324 fő
602 fő
3202 óra

07. az épületen végzett fejlesztések
- a három éve törött ablak üvegezése
- bejárati terasz fölé előtető építése árnyékolás céljával
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EU konform hinta telepítése

-

kiskert létrehozása
a Tanoda külső környezetének rendbetétele
mosógép telepítése
csatorna tisztítás
a bútorok, berendezési tárgyak racionalizálása
„új” hűtők, mélyhűtő telepítése, adományból

08. további tervek
- féltető építés a pingpongasztal
(megvalósult 2020 elején),

fölé

-

jobb ösztönző rendszer kialakítása a gyerekeknek a tanulásra, a szülőknek pedig a segítő
foglalkozásokon való részvételre

-

újabb önkéntesek bevonása az együtt tanulásba, tanulópárok
kialakítása (2020 áprilistól még egy félállású segítőt
alkalmazunk)
„játék” tanítás
lovaglás megszervezése
a gitár és hegedű oktatás további szervezése és folytatása
lovári nyelv oktatása
tánc oktatás biztosítása
az óvodás korosztály számára fölzárkóztatás az iskola
előkészület terén
a családok lakhatási, szociális helyzetének pontosabb
nyomon követese és dokumentálása

-
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-

újabb jótékonysági, támogatói koncert szervezése (Korona vírus járvány kijárási korlátozás
rendelete miatt a május 5-ére tervezett koncert elmaradt).
az 1% népszerűsítése
a mosási lehetőség bővítése
a tetőablak cseréje és/vagy szigetelése
a fűtési rendszer rendbetétele
a kapott csúszda fölállítása
a korosztályos kirándulások továbbvitele

A JELEN HELYZET és a 2020. márciusában előállt corona vírus járvány kapcsán bevezetett kijárási korlátozási
rendeletet igen nagy erőfeszítésekkel és minden lehetséges kapcsolat mozgósításával kezelték és jelenleg is kezelik a
Tanoda vezetői Hankovszky Béla atya és Suhayda Tímea és az önkéntes munkatársai: folyamatos a gyerekekkel a
távtanulás a Tanoda épületében, kis csoportokban (átlagosan napi 20 diák leckéjét és tanulását kísérik).
Ennek dokumentuma az alábbi levél:
---------- Forwarded message --------Feladó: Tímea Suhayda <suhtimea@gmail.com>
Date: 2020. márc. 16., Hét 23:01
Subject: Ma
Kedveseim! Nehéz nap volt a hétfő.
Minden támogatott családunk felkeresett bennünket (az élemiszer iránti kérésen kívül ) a következő
kérdéssel: valóban a cigányok kiirtására hozták ide ezt a vírust? Tényleg repülővel hozta egy ember
Ferihegyre? Szörnyű volt!
Sajnálatos módon SEMMI tartalékja nincs a családoknak ( 83 kiskorú gyermek van a támogatott
családjainknál... ). Ha nem tudnak "lomira " vagy alkalmi munkába menni, konkrétan ÉHEZNEK. (A mi
társadalmi rétegünk - legalább is én- nem is tudja értelmezni milyen ez). Kérlek Benneteket most ebben a
helyzetben is segítsétek Őket - esetleg rajtunk keresztül - amivel tudjátok.
Minden eddigi anyagi és természetbeni adományotokat nagyon köszönjük!!! (az öröm, a hála és a rengeteg
jó jegy, amit az iskolákban kapnak a gyerekek, nálunk "csapódik le")
Mától a Tanoda Otthonba a szülőknek és a gyerekek hozzátartozóinak BEJÁRÁSI TILALOM van,
összhangban a járványügyi helyzettel. Az adományokat a kapuban vehetik át.
A mosdóknál a kezdet óta kéz fertőtlenítő "nyomósszappant" használunk és papír kéztörlőt.
Kb. 2 hete kétfertőtlenítés is kötelező kézmosás után az irodában. (nagyon szeretik, játéknak fogják fel).
Az általános iskolás gyerekeknek naponta két 5 fős csoportban tervezünk lehetőséget biztosítani az online
tanulásra , mivel jelentős részüknek otthon sem internet, sem megfelelő számítógép vagy mobiltelefon nem
áll rendelkezésükre. Akinél esetleg van erre lehetőség azokat mi is online fogjuk segíteni (tegnap este meg
is kaptam az első feladatokat...mellékelem az egyiket)
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Ezenkívül szabadtéri játékra, kertészkedésre van lehetőség
szintén kiscsoportos (max 5fő) keretek között. Kérlek Benneteket,
hogy ötleteitekkel és imáitokkal is segítsetek minket: üdv t.
Bízunk benne, hogy erőfeszítéseink nemcsak létben maradni
segítik a családokat és tanulóinkat, hanem reméljük és
hisszük, hogy jövőjük alapozásához is hozzájárulunk ezzel!

Érd, 2020. május 20.
Az Érdi Tanoda Otthon Egyesület elnöksége
és a Tanoda Otthon vezetői:

Dr. Hankovszky Béla
tanoda vezető

Suhayda Tímea
programkoordinátor

elnökségi tag

elnökségi tag

Orbán Péter

elnök
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