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Állatok Világnapja – Az erki Jelenlét Pontban 

Az állatok világnapján egy környékbeli tanya látogatását 

terveztük, melynek elsődleges résztvevői az erki Jelenlét 

Pontba járó gyermekeink voltak. Ennek oka az volt, hogy a 

gyermekek ugyan nagyjából ismerik a ház körül élő 

haszonállatokat, de azt valóban a ház körül nem látják, nem 

tapasztalják, már csak nagyon kevesen 

tartanak otthon valamilyen 

haszonállatot. Elsődleges célja ezeknek az állatoknak a mindennapi 

életben való megismerése úgynevezetten hosszú távon való hasznosulása 

volt. Az állattartás nagy felelősség, gondozásuk nagy munkával, sokszor 

lemondással jár. Ezt érzékelhették, hallhatták a látogatás alkalmával. 

Természetesen egy kis móka sem maradhatott el, amit a póni lovaglással 

tettünk emlékezetessé. A kirándulásra 29 fővel tudtunk eljutni, a gyerekek 

nagyon élvezték a kirándulást, nagyon hasznos és emlékezetes volt. 
 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- A pályázat ismertetése; a célterületek problémáinak feltárása 

- Helyi szakmai együttműködések megismerése 

- Az SZGYF jelenleg futó és tervezett képzéseinek a megismerése 

- Együttműködés a szakemberek segítségével a helyi intézményeknél (óvoda, iskola), 

valamint a korai fejlesztés területén, továbbá a kismamákkal való foglalkozás 

lehetőségei 

- Esetmegbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 23 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

https://maltai.hu/innov


 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

 

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2018.10.16. 

 

Felelős állattartás – Erk Jelenlét Pont 

Programunkban fontosnak tartottuk a felelős állattartás kérdését és 

fogalmát. valamint ennek gyakorlati részét is megismertetni a 

gyermekekkel. Már egy korábbi tanya látogatás alkalmával, az 

állatok Világnapján kezdtük el, a felelős állattartás témakörét 

feldolgozni, most folytattuk ezt, kicsit gyakorlatiasabban. Ebben 

voltak segítségünkre az Új Nap Egyesület munkatársai valamint 

négylábú társuk Suzy a mentőkutya. A gyerekek nagyon szeretik a 

kutyákat, így nagy lelkesedéssel vettek részt a feladatokban, 

játékokban. Megismerkedhettek az állatokkal szembeni helyes 

magatartással és bánásmóddal ezzel segítve az ideális ember-állat 

kapcsolat kialakulását. Reméljük, hogy a tapasztalt dolgok egy része 

legalább otthoni házi állataiknál gondozásakor eszükbe jut 

 
 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- A pályázat ismertetése; a célterületek problémáinak feltárása 

- Helyi szakmai együttműködések megismerése 

- Az SZGYF jelenleg futó és tervezett képzéseinek a megismerése 

- Együttműködés a szakemberek segítségével a helyi intézményeknél (óvoda, iskola), 

valamint a korai fejlesztés területén, továbbá a kismamákkal való foglalkozás 

lehetőségei 

- Esetmegbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 36 fő/hó 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 



Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

  



2019. Február 14. 

 

Szakmai megbeszélés az együttműködési hálózat kapcsolati erősítéséről.  

Helyszín: prügyi Jelenlétpont végleges helyszíne 

Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése EFOP-5.2.4-17. 

 A Jelenlét program kiterjesztése három településre elnevezésű Ózd, Erk, és Prügy 

településeken elnevezésű program megvalósítása során nagyon fontos 

a hálózati kapcsolat erősítése, így erről beszélgettünk 

projektmenedzserünkkel, illetve az ÉMR Ügyvezető Igazgatójával a 

prügyi Jelenlét Pont végleges helyszínén. A Jelenlét Pont munkatársai 

jó kapcsolatot ápolnak a település intézményeivel, fontos feladatunk, 

hogy ezt minél erősebbé és közös célok megfogalmazásán túl, 

rendszeresen tájékoztassuk is egymást az éppen aktuális helyzetről.  

 Együttműködő partnerek:  

Települési Önkormányzat, Családsegítő, Biztos Kezdet Gyerekház, Óvoda, Iskola, Védőnői 

szolgálat, Roma Önkormányzat, Polgárőr Egyesület.  

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Szakmai megbeszélés az együttműködési hálózat kapcsolati erősítéséről 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 604 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

  



2019. Február 15 

Farsang a prügyi Jelenlét Pontban 

Fergeteges farsangi mulatságot tartottunk február 5-én a Közösségi 

Házunkban. 

Újdonságként csillámos arcfestés volt, ami a gyerekeknek nagyon 

tetszett. 

Az idős nénik már előre megsütötték a gyerekeknek a sütiket 

(linzer, sósrúd), a fánkot aznap délelőtt sütötték ki. A fánk mellett 

lekváros kenyeret is fogyasztottak a gyerekeink, melyből lekváros kenyér 

evő versenyt is csináltunk. A versenyhelyzeteket szerették a gyerekek,  

Egyéb nassolnivalókkal, teával, szörppel, üdítővel is kedveskedtünk, 

melynek felettébb örültek. 

A gyerekek jelmezt öltöttek, akinek nem volt azoknak már előzőleg 

gondoskodtunk, hogy legyen farsangra. 

Tánc és jókedv jellemezte az estig tartó farsangunkat. A kézműves 

foglakozás ismét nem maradhatott el, csodásabbnál csodásabb álarcokat 

készítettek. A gyermekek krepp papírral díszítették a termeket, amelyeket hajtogatással 

készítettek.  
 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Szakmai megbeszélés az együttműködési hálózat kapcsolati erősítéséről 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 610 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

  



2019. Március 6.   

Molnár Orsolya előadása az erki Jelenlét Pont udvarán 

Tavasszal újra éled minden, így mi is arra gondoltuk, fel rázzuk magunkat és a települést is egy 

kis mozgással. Ezen ötlet miatt kértük fel Molnár Orsolyát, hogy jöjjön el hozzánk. 

Szerencsések voltunk, mert nem csak, hogy el tudott jönni, de még 

az idő is szép volt, így minden adott volt, hogy jól érezzük magunkat. 

Mint már több alkalommal, most is közös rendezvényt valósítottunk 

meg az iskolával és az óvodával közösen. Ezen a tavaszi napon 

Molnár Orsolya vidám műsorával megmozgatott kicsit és nagyot 

egyaránt.  

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Közös Nagy Játékalkalmak tervezése és szervezése 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 765 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 



Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2019. Március 28. 

Játék tervező műhely a prügyi Jelenlét Pont helyszínén 

Jelenlét Pontunk a település minden intézményével nagy jó kapcsolatot 

ápol, így közös rendezvényeink is vannak bőven. Nagyon szívesen 

segítünk, de van, amikor még a mi segítségünk is kevés. Ilyenkor hívjuk 

segítségül Máltás kollégáinkat, a Gyerekesély program munkatársait. Egy 

ilyen, akár több száz gyereket érintő játékalkalmat bizony jól 

átgondoltan, körültekintően kell megtervezni. Fontos figyelembe venni az 

életkori sajátosságokat, illetve a csoport egyéni fejlettségét, ezért fontos, 

hogy mindig legyen valaki az intézményből is jelen, akivel közösen 

tudjuk felépíteni a játékalkalom menetét, hogy minden gyermek igazán 

jól érezze magát. Nagyon fontos az önkéntesség erősítése is, így önkénteseinknek is 

igyekszünk olyan feladatot adni, amiben jól érzi magát. 

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Közös Nagy Játékalkalmak tervezése és szervezése 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 972 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 



Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019.Április 1. 

 

Játékos vetélkedő az erki Jelenlét Pontban 

Ha már április 1-e, akkor játszunk, hiszen játszani jó. Ezen a napon a gyerekek szeretik egymást 

megviccelni, ugratni. Így gondoltuk, mi is benne vagyunk egy kis 

játékba. A gyerekeket csoportokba szerveztük és különböző vidám, 

vicces feladatot kellett együtt megoldaniuk. A siker nem maradt el, a 

gyerekek nagyon élvezték a programot, volt, aki maga is készült 

valamilyen vicces játékkal. A gyerekek sok jó ötletet találnak az 

interneten, facebookon, de vannak sajnos veszélyes, buta dolgok is, 

amikre nagyon oda kell figyelni. Természetesen a jutalom mindenkinek 

járt, aki velünk együtt töltötte a mai napot.  

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 991 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 



Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

  



2019. Április 15. 

 

 Állatok Világnapja az erki Jelenlét Pont gyerekeivel 

       Látogatás egy közeli tanyára. 

Az állatok világnapján a gyermekek voltak újból az elsődleges résztvevői 

a környékbeli tanya meglátogatásának. Tavaly már jártunk itt, így 

felidéztük az emlékeket, ismereteket, megnéztük, meg vannak – e még 

azok az állatok, akikre emlékeztünk. A gyerekek nagyon várták a pónit, 

akin tavaly lovagoltak, de idén egy nyuszié volt a főszerep. A póni 

lovaglás helyett örökbe fogadtunk egy nyuszit. A nevét közösen, 

szavazással döntöttük el, így az örökbefogadott nyuszink neve Momo 

lett. Építettünk köré egy úgynevezett napirendet, ami a nyusziról való 

gondoskodás alapján egyfajta szervezettséget, munkamegosztást igényel. 

Ezzel ugyancsak játékosan próbálunk új ismereteket átadni. 

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1105 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 



Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

   

  



2019 Április 19.  

 

Húsvéti készülődés az erki Jelenlét Pontban 

Minden évben nagy a készülődés a Húsvétra. Fiúknak és lányoknak is egyaránt. Sokat 

beszélgettünk erről, kinek mit jelent, tudják e mi a mondanivalója ennek az 

Ünnepnek? A Húsvéti hagyományok – otthon, kinél hogyan jelennek meg? 

Járnak – locsolkodni? Lányok hogyan várják a locsolókat? Milyen 

tradicionális ételeket készítenek?  

Dekorációkat készítettünk, és tojást festettünk, amit természetesen mindenki 

hazavihetett.  

A közös munkálkodásban, készülődésben jelen voltak az érdeklődő anyukák 

is, így igazán kreatív munkák is születtek, élmények régi történetek is 

felszínre jöttek a beszélgetés alkalmával. 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1152 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 



Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

  



2019. Május 14. 

 

„Ki Mit Tud” vetélkedő – az erki Jelenlét Pontban 

Az éven is megrendeztük egyik legkedveltebb vetélkedőnket, a 

„Ki mit tud”-ot. Vetélkedőnk keretében gyermekeink 

megmutathatták, hogy miben érzik magukat tehetségesnek. Már 

a felkészülés során kiderült, hogy elsősorban a tánc és az ének az 

a forma, amiben indulnak a gyerekek a mostani versenyen. Újra 

megtapasztalhatták a csapatmunka adta élményeket valamint azt 

is, hogy az önkifejezésre juttatás „ezerféle ”módon nyilvánulhat meg a kortársaik körében. Sok 

féle tánc és zenei műfaj színesítette a versenyt, a gyerekek egyéniben és csapatban is 

bemutathatták táncukat. A lányok, ahogy máskor is, most is bátrabban lépnek fel és mutatják 

meg tudásukat, szívesen szerepelnek csapatban. 

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Együttműködés a Máltán belül, Helyi programok bemutatása 

- Családi napok, közös játékalkalmak szervezése, Országos együttműködések kialakítása 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1347 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 



Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2019 Május 15.  

 

Barkácsolás a prügyi Jelenlét Pontban 

Nagyon szeretnek barkácsolni a gyerekek. Sajnos sok 

gyereknek nincs tapasztalata és ismerete ezen a téren. 

Célunk többek között az, hogy a gyerekek alkalmassá 

váljanak, hogy saját maguk alkossanak, hozzanak létre 

valamit. Egy felajánlás alkalmával raklapokat kaptunk, 

amiből már tudtuk is, hogy kerti bútort fogunk készíteni. 

Ebben segítettek a Máltás férfi kollégáink, és 

természetesen a sok segítő kéz, akik nélkül már el sem 

kezdünk semmilyen kinti munkát. Ezek a fiúk nagyon 

szeretnek segíteni és mi ennek nagyon örülünk. 

Támogatjuk ebben a vállalásukban őket, hiszen nagyon fontos a munka szeretete. A legtöbb 

felújítás, festés, barkácsolás őrzi kezük munkáját, így egyre inkább magukénak érzik a Jelenlét 

Pontot. A közös munkálkodás után közös uzsonnázás következik. A mai napon, büszkén ültünk 

le a diófa alá az új, közösen elkészített raklap bútorokra és ültük körül az asztalt. 

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Együttműködés a Máltán belül, Helyi programok bemutatása 

- Családi napok, közös játékalkalmak szervezése, Országos együttműködések kialakítása 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1362 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

  



2019. Május 17. 

 

Anyák napja az erki Jelenlét Pontban  

Családjainkkal, közösségünkkel együtt ünnepeltük az anyák 

napját ahol közösségünk gyermekei köszöntötték az anyákat 

műsorral és virággal. Nagyon megható pillanatok voltak, ahol 

az anyukák és nagymamák épp úgy érzékenyültek el, mint a 

gyerekek. A gyerekek nagyon készültek erre a napra, és 

persze nagyon izgultak is. Versekkel és énekekkel 

köszöntötték az édesanyákat. Fegyelmezetten, egymást 

tisztelve és támogatva álltak ki, nagyon büszkék voltunk rájuk! A műsor végén átadták a 

virágot, majd közösen fogyasztottunk el egy kis üdítőt és édességet. 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Együttműködés a Máltán belül, Helyi programok bemutatása 

- Családi napok, közös játékalkalmak szervezése, Országos együttműködések kialakítása 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1389 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 



Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

  



2019. Május 24. 

Gyereknap a prügyi Jelenlét Pontban 

 

Hetedhét gyereknapunk volt. A szülők visszajelzése alapján "ilyen gyereknap Prügyön még 

nem volt", "itt minden volt, de látszik, itt tényleg szeretet van", "jó ez a 

Málta" 

A sok-sok csillogó szem mindent elárult, hatalmas élmény volt nekünk is 

a gyerekeknek is. Több, mint 300 vattacukrot adtak ki, min. 150 főt 

tudtunk kapott babgulyással kínálni. Volt légvár, arcfestés, 6 féle 

kézműves tevékenység. A tájházas néni segítségével a gyerekek 

megismerkedhettek a kukoricacsuhézás technikájával. Eljöttek a 

Tűzoltóság és a Rendőrség kollégái is, ami szintén nagy élmény a 

gyerekeknek. A bemutatós során a gyerekek megismerkedtek a 

tűzoltóautó és rendőrautó felszereléseivel, sok mindent ki is próbálhattak. 

Volt kutyás bemutató is, felpróbálhatták a golyóállómellényt és a bilincset is, nagy élmény volt 

nekik. A Közösségi ház utcája be volt biztosítva a rendezvény idejére, amit prügyi polgárőrség 

segített.  

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Együttműködés a Máltán belül, Helyi programok bemutatása 

- Családi napok, közös játékalkalmak szervezése, Országos együttműködések kialakítása 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1431 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2019  Június 12.  

 

Egy „csepp nyár” szalonnasütés a prügyi Jelenlét Pontban 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Prügyi Jelenlét pontjában 

egy kellemesen meleg pénteki délután szalonnát sütöttünk a 

gyermekekkel. Különös élmény volt, hiszen több gyermeknek 

élete első szalonnasütése volt és nagyon meglepő, hogy mennyi 

gyerek „nem szereti” a zöldséget. Természetesen sikerült 

megszerettetni velük a nagyon is finom, és egészséges 

zöldséget, amiről közben sokat beszélgettünk. A saját maguk 

által készített finom uzsonna megtelítette a kis pocakokat. 

Ahogy Dosztojevszkij mondta: „A gyermektársaság gyógyír a lélekre.” A gyermekek 

megtanultak szalonnát sütni, megtanulták, hogy sütés közben vigyázunk egymásra, majd az 

uzsonna végén eltakarítunk magunk után, mert, ahogy az egyik felső tagozatos gyermek mondta 

„rend a lelke mindennek.” 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1560 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 



Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

  



2019 Június 13. 

Mandala nap az erki Jelenlét Pontban 

A lányok nagyon szeretnek alkotni, közösen tevékenykedni, közben 

beszélgetni. Így volt ez a mai délután is. Szeretnek színezni, főleg 

filctollal, a mai „menő szinezőket” A mandalák nagyon érdekli őket, igaz 

nagy kitartás kell hozzá, de a nagy lányok már szívesen keresnek egyre 

bonyolultabb formákat. Szeretnének majd medált készíteni, egyszer 

kipróbáljuk azt is. Az alkotás közben lehetőség nyílt a kötetlen 

beszélgetésre, felszínre jöttek olyan problémák, feszültségek, aminek ez 

légkör lehetőséget adott. Megélhették, hogy az alkotó munka milyen 

hatással lehet az ember egyéni hangulatára és a közösség hangulatára is. 
 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1567 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 



Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

  



2019. Július 3. 

 

Kézműves foglalkozás az erki Jelenlét Pontban 

 

 

A kézműves foglalkozást nagyon szeretik a gyerekek, fiúk és lányok 

egyaránt, de nem hagynám ki a felnőtteket sem, hiszen ha van idejük és 

lehetőségük, ők is belevetik magukat az alkotásba. A foglakozásokon a 

gyerekek és felnőttek új technikákkal ismerkedhettek meg. A textilfestés 

és matrica vasalás technikáját mutattuk ma be, amire igencsak nagy volt 

az érdeklődés. Nagyon kreatív ötletek születtek, így sok egyedi alkotás 

készült, amiket büszkén vittek haza. Ezek a technikák amellett, hogy 

látványosak a finommotorikai képességek fejlesztésére is alkalmasak, 

nem beszélve a saját munka öröméről. Ezek azok a technikák, melyekre 

leggyakrabban otthon nincs lehetőségük a gyerekeknek, így igyekszünk minél változatosabb, 

kreatívabb programokat kínálni. 

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1678 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

  



2019. Július 5. 

 

Családi nap az erki Jelenlét Pontban 

A családi nap, már – már rendszeres, szeretett program a Jelenlét Pontban, településen. Ezen a 

programon a rendszeresen járó gyermekeink és családjaik vesznek részt, már jól összeszokott 

társaság. Az önkéntesség, segítség, összefogás együtt főzés, ami 

jellemzi, és nem marad el a jókedv sem. A vidámság a kötetlen 

beszélgetés és az együtt eltöltött idő öröme jellemezte. A felnőttek 

és a gyerekek együtt játszanak és vetélkednek, ami nagyon vicces 

pillanatokat is eredményezett. A házi ping –pong vetélkedő volt a 

nap legizgalmasabb versenye. Kicsik és nagyok együtt, ezek az 

alkalmak nagy erősítik a közösségünket és a kialakult 

kapcsolatokat, bizalmat. 

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1714 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  



Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

  



2019. Július 18. 

 

Internetes vetélkedő az erki Jelenlét Pontban 

 

 

Internetes sport vetélkedőt szerveztünk a Jelenlét Pontot 

látogató fiúknak, apukáknak, és érdeklődő felnőtteknek. 

Sportról, de főleg a foci témakörében merülhettek el, illetve 

mérhették össze tudásukat, ismereteiket az érdeklődők. 

Meglepően tájékozottak a férfiak ebben a témakörben. A 

kötetlen légkör, a jó hangulat erősítette a csoport kohéziót, 

rámutatott a csapatmunka fontosságára az együttműködés 

erejére is. A program rávilágított arra, hogy milyen könnyedén 

össze lehet hozni a generációkat, és akár egymástól is tanulhatnak. Gondolkozunk esetleg más 

témakörben megrendezett fiú programon. A programon 26 fő vett részt. 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1842 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 



Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

  



2019 július 21.   

 

Sportnap a prügyi Jelenlét Pontban 

2019 júniusában Sport napot szerveztünk. Önzetlen segítséggel főztek az önkéntes helyi 

asszonyok/anyukák, szeletelték a gyümölcsöt, 

önkéntes apukák vágták a füvet a rendezvény reggelén. 

Változatos sportolási lehetőségeket próbálhattak ki a 

prügyi emberek, hiszen volt falmászás, teqboard, 

pingpong, ugrálóvár, foci, áramfejlesztős bicikli és 

mindezek mellett nem maradhatott el a kézműves 

foglalkozás és a gyümölcskóstoló sátor sem.  

250 fő vett részt az eseményen, a finom babgulyás 

üstben főtt, ami az utolsó falatig elfogyott. A 

rendezvényen 0-tól 90 éves korig vettek részt a falu 

lakói. Nagyon sok embernek szereztünk hatalmas élményt az eszközökkel és azzal, hogy ebben 

a közösségben mindenki számít és mindenki egyforma! 

Ez a második olyan rendezvényünk, ami szinte települési programra nőtte ki magát a semmiből. 

Nagyon sok az érdeklődő, de szerencsére a segítő kéz is. Igazi összefogással bármi sikerülhet. 

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1857 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 



Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019. Július 21. 

„Szépségszalon” az erki Jelenlét Pontban 

A korábbi fiúknak, férfiaknak tervezett sport vetélkedős program annyira jól sikerült, hogy 

áthoztuk nőibe is, így jött az ötlet, csináljunk szépségszalont.  

Ezen a különleges napon elsősorban a lányoknak és anyukáknak 

kedveskedtünk egy kis „kényeztetéssel”. Munkatársaink mindent 

megtettek, hogy nemcsak őket, hanem a napjukat is szebbé tegyék. Ennek 

a különleges napnak nemcsak a bizalom kiépítése volt a célja hanem 

„bújtatott formában” szó esett a nők mindennapos higiéniájáról is. Sokat 

beszélgettünk közben, így sok otthoni praktika is megosztásra került. A 

hajfestéstől a köröm festésig, a higiéniai szokásoktól a fajfonásig minden 

szóba került. Nagyon jól sikerült a program.  

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1857 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 



Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2019. Július 27. 

 

Sütés – főzés Erk, Jelenlét Pont 

Közös sütés – főzés, jó hangulat, nyár. Nyári szünetben több idő van az ilyen jellegű 

programokra. A nagy lányok szívesen segítenek a konyhában, készítenek 

uzsonnát. Ügyesek, segítenek a dagasztásban, palacsinta tészta 

keverésében, sütésében. Ezek a közös programok erősítik a kapcsolatokat, 

és a közösséget. Nagyon összeszokott csapat, ami már szinte családias 

légkört ad. A kisebbek is segítenek, amiben tudnak, nagyon jó alkalom ez 

a példamutatásra, ismeretátadásra. Sokat beszélgetünk ilyenkor a háztartás vezetésről, főzési 

szokásokról, vásárlásról, egészséges életmódról. Sok egészségtelen dolgot fogyasztunk el, 

pedig fillérekből tudunk egészségesebb dolgokat is elkészíteni. 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 1893 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 



Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

  



2019 Augusztus 15. 

 

Sportnap, ping-pong verseny a prügyi Jelenlét Pontban 

A ping-pong a Közösségi Házunkban napi szinten a legkeresettebb tevékenység. Délelőtt az 

idősebb, felnőtt korosztály, délután a gyerekek veszik birtokba. Elmondható, hogy az idősebb 

korosztály férfi tagjai tanították a gyerekeket ping–pong-ozni, mert sokuk fiatalon 

versenyszerűen sportolt, versenyzett, akár ebben a sportágban is. A verseny hatalmas 

izgalmakat gerjesztett, izzadtak a versenyzők rendesen, de mindent beleadtak 4 éves kortól 85 

éves korig. Emléklapot mindenki kapott, oklevelet, kupát pedig a nyertesek, és minden 

résztvevő egy csokoládét. A verseny alatt szendvicset, teát, szörpöt kínáltunk. Délután 

kézműves foglakozással folytattuk. 

A családi nap és sportnapról kiemelném azokat a nagyikat, 

akiknek unokái csak nyaraltak, de kihasználták közösen a Ház 

adta lehetőségeket. Amikor a kor nem számít, s az unoka kedvéért 

a nagyszülők csocsóznak, dartsoznak, s talán, jobban élvezik, mint 

unokáik. Terveinkben szerepel olyan más településen működő 

Közösségi Házak gyereke meghívása, akik szintén szeretnek ping-

pongozni és szívesen összemérnék ügyességüket. 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2050 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019 Szeptember 18.  

 

Családi nap a prügyi Jelenlét Pontban 

A családi napon résztvevő családok női tagjai főztek egy 

bográcsban az udvaron, egy bográcsban pedig benn a konyhában 

paprikás krumplit. 

Mivel a résztvevők nem egyformán készítik a paprikás krumplit, 

így külön hagyomány szerint készült, melyet az ételek 

elkészültével, szívesen kínáltak egymásnak, ami az utolsó falatig 

elfogyasztottak kicsik és nagyok egyaránt. 

A Közösségi ház kertjéből almát, szőlőt, körtét, répát szedtünk. Az 

anyukák megmosták, felszeletelték dekoratív gyümölcstálakat készítve és 

úgy fogyasztották. 

Gesztenyebáb és kulcstartó készítés is volt, és közösen festettünk a falra az 

anyukákkal. Szokásos családi sorversenyek,”gyerekcsere” sok kacagással 

egybekötve. A gyerekeknek mozgásfejlesztő játékok is voltak. Ebéd után a 

kicsiknek az új fejlesztőben meseolvasás a „kuckóban”. Uzsonnára 

palacsintát sütöttünk felváltva.  

A férfiak, fiúk az udvarrendezésben segítettek. 

Tartalmas nap volt, amiben főszerepet kapott „a szülők szerepe a gyermek életében-rendszeres 

étkezés, egészséges ételek, napirend fontossága, testmozgás, meseolvasás” 

A nap végén közösen takarítottunk.  

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Esetmegbeszélések 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2295 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 



Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

  



2019. szeptember 19. 

Nyílt nap a Máltai Szeretetszolgálat ózdi Jelenlétpontjában. 

 

A dolgozók meghirdették Ózd város Sajóvárkony 

városrészében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Jelenét Pontjának nyílt napját. Szeretettel várták a 

családokat, hogy bemutassák az intézményt, és annak 

szolgáltatásait. 

A gyerekeket légvár, kreatív kézműveskedés, arcfestés 

várta, amit szívesen próbáltak ki és a légvárat birtokba 

is vettek. 

A családokat 

helyben készített bográcsgulyással kínálták meg a 

dolgozók.  

 A szülők beszélgethettek a szolgálat dolgozóival és 

egymással. A felnőtteknek lehetőségük volt arra, hogy a 

dolgozók segítségével betekintést nyerjenek a közösségi 

ház szolgáltatásaiba. Megismerhették a ház nyitvatartási 

rendjét, támogatási lehetőségeket. A dolgozók 

tájékoztatták az érdeklődőket a mosási lehetőségről, 

szociális ügyintézésről, ruha és élelmiszeradományozásról.   
 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Esetmegbeszélések 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2321 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 



-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2019. Szeptember 25. 

 

A Szegedi Látványszínház látogatása az erki Jelenlét Pontban  

Ezen a napon a Szegedi Látványszínház érkezett 

meghívásunkra, akik a roma mesék által a roma 

kultúrára, a roma hagyományokra és a roma 

mesék szépségére irányította mindannyiunk 

figyelmét néha szomorú, néha mókás és 

látványos előadásával. Fantasztikus előadásnak 

lehettünk részesei, ha lesz még lehetőségünk, 

biztosan élni fogunk vele. Az előadáson 43 

gyermek vett részt. Az előadás folyamán a 

gyerekek folyamatosan benne voltak a 

történetben, segítettek, bekiabáltak, nevettek, figyelmüket teljesen lekötve. Természetesen a 

program során most a legkisebbeket céloztuk meg, ahhoz hogy élményt tudjunk nyújtani, 

bontani kell a korcsoportokat és néha a fiúkat és lányokat is.  

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Esetmegbeszélések 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2362 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2019. szeptember 26. 

 

Játszóház az ózdi Jelenlétpontban 

 

A gyerekek a nyílt nap után lelkesen vették birtokba a közösségi szobát. 

Újra kézműveskedtek. Láthatóan szívesen vesznek részt ezeken a 

foglalkozásokon. A foglalkozás közben szeretnek zenét hallgatni. 

Szeretnek beszélgetni a barátaikról, családjaikról, élményeikről.  

Elmondják, milyen zenét hallgatnak szívesen. A beszélgetések közben 

sokszor kell őket figyelmeztetni arra, hogy meghallgatjuk egymást. 

Nem vágunk egymás szavába, és nem nevetjük ki a másikat, ha valamit 

nem úgy csinál vagy mond, ahogy azt ők elvárják.  

Viselkedésükben kiütközik a tolerancia hiánya, de a foglalkozás végére 

higgadtak, türelmesek egymással.  

Az eszközhasználattal is akadtak problémák, de az útmutatásokat 

ügyesen betartották. Sőt még egymást is figyelmeztették. Nagyon sok új játékot fedeztek fel, 

amik szabályait, használatát még ismertetni, gyakorolnunk kell.  

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Esetmegbeszélések 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2369 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2019. Szeptember 27.  

 

Kirándulás Egerbe az erki Jelenlét Pont gyermekeivel 

3 napos tábort szerveztünk a nem túl messzi Eger városában. A gyerekek izgatottan várták az 

alkalmat, legtöbbjük még nem volt távol a családjától még. A gyerekek többsége nem volt még 

az egri várban, így nagy élmény volt most közösen bejárni, és 

meghallgatni a történetét. Nagyot sétáltunk a város gyönyörű 

utcáin, fagyiztunk. A szálláshoz közeli erdőben 

számháborúztunk és egyéb izgalmas játékokat játszottunk. Az 

estét helyi mesélő meséje színesítette, akit tátott szájjal 

hallgattak a gyerekek, majd a búcsú este szalonnát sütöttünk 

közösen és beszélgettünk a kirándulásról, kinek mi tetszett a 

legjobban, felidéztük az élményeinket. A kirándulás jól sikerült, jövőre ismét tervezzük, hogy 

elvisszük a gyerekeket, lesz rá lehetőségünk. 

 

Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Esetmegbeszélések 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2375 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 



Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019 Október 9.  

 

MOZI-a prügyi Jelenlét Pontban 

A prügyi Jelenlét pont Közösségi házában újszerű programként jelent meg a mozi klub. A Tű-

kör programunkba járó időseinkkel régi magyar filmeket néztünk, amikhez szép emlékek 

fűződnek. Fel idéztek régi szép emlékeket, és meséltek, hogy amikor fiatalok voltak milyen volt 

a mozi, mennyit fejlődött azóta a világ. Szívesen jönnek feltöltődni, beszélgetni egy jó 

mozizásra heti egy délelőttön.  

Legutóbb Móricz Zsigmond regénye alapján az Árvácska c. film került vetítésre. 

 

 

Kimondhatjuk, hogy a jókedv és a kimozdulás csökkenti a 

fájdalmat és a szorongást az időseknél. Móricz Zsigmond utolsó 

éveinek szívbemarkoló, nagyhatású remekműve az Árvácska, 

olyannyira sikeres volt, hogy a gyermekcsoport is kiválasztotta 

megnézésre. Az időseink gyakran járnak be, így sokat találkoznak 

a fiatalabb korosztállyal is, így mindig hallanak valamit a „régi 

szép időkből”. Sokszor elcsodálkoznak, de érdekli őket ez a színes, 

élő „történelem” 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2459 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

  



2019 Október 18.  

 

 

Egy délután a prügyi Jelenlét Pontban 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Prügyi Jelenlét pont minden 

nap nyitva áll a gyermekek számára, ahol különböző 

sporteszközöket használhatnak. Nyári szünetben a gyerekek 

egész nap itt vannak. Így van ez más iskolai 

Szünidő kapcsán, és amíg világos van iskola 

időben is. Szerencsére elég nagy a jelenlét 

Pont udvara, így nem jelent problémát a nagy 

gyerekszám. Lehetőségük van focizásra, 

használhatják a pingpongasztalt, trambulint, 

csocsóasztalt, stigát. A Tanoda jellegű 

foglalkozás alapja a játékos tanulás, itt kreatív szókincsfejlesztő 

játékok fejlesztik a gyermekeket, amikbe kis csoportokban 

igyekszünk őket bevonni.  A társasjátékok közül a szókereső, a 

Braynbox, az Actyvity nagy kedvenc. A pénzügyi gazdálkodós játékokat épp a képen láthatóan 

kezdjük bevezetni. A gyerekeknek sok játék újdonság, igénylik az új, irányított játékokat, és a 

szabályokat is ügyesen megtanulják.  

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2541 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019. október 18. 

 

Játszóház az ózdi Jelenlétpontban 

 

A gyerekek mindamellett, hogy szinte minden nap igénybe veszik a ház közösségi szobáját a 

meghirdetett játszóházakra is szívesen jönnek. Ilyenkor elhozzák a kisebb testvéreket, vagy 

esetleg barátaikat is behívják, akik egyébként nem járnak a házba. 

Továbbra is szeretnek kézműveskedni, ragasztani, 

színezni, festeni. Sok irányítást igényelnek mind az 

eszközök használatában, mind a kitalált mű 

megvalósításában. Mivel ilyenkor többen vannak, 

többször kell őket figyelmeztetni a már megtanult és 

egyéb napokon alkalmazni tudó szabályokra.  

Az dolgozók figyelmét ilyenkor lekötik az újonnan 

érkező gyerekek. Akik nagyon igénylik a társaságot, a 

figyelmet és törődést. Mindennel akarnak egyszerre 

játszani úgy, hogy sokszor nem ismerik a játékot. A 

gyermeki kíváncsiság viszi őket előre, és nehéz 

elmagyarázni a játékszabályokat és azokat betartatni.  

Sokszor, hogy hagyjuk őket saját kreativitásuk 

kibontakoztatásában, hogy szabadon játszassanak.  

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2541 fő  

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2019. november 12. 

 

Játszóház és hangszerbemutató az ózdi Jelenlétpontban 

 

A gyerekek ismét lelkesen vettek részt a Jelenlét Pont 

programján. A hangszerbemutatóval egybekötött játszóház jól 

sikerült. A gyerekek élő zenét hallhattak, aminek nagyobb 

varázsa van, mint a lejátszóban hallottaknak. A hangszereket 

megismerték, és ki is próbálhatták. Voltak bátor jelentkezők, 

de volt, aki inkább a háttérből szemlélődött. A kreatív 

foglalkozás most is sikeres 

volt. Egyre ügyesebbek a 

gyerekek, főleg azok, akik 

rendszeresen járnak be a házba hétköznapokon is. Az 

újonnan érkező gyerekeket már ügyesen irányítják, 

figyelmeztetik a szabályokra.  A foglalkozás után pedig 

szívesen segítenek a rendrakásban. A dolgozók 

hangsúlyozzák, hogy vigyázni kell a berendezési tárgyakra, 

mert minden nap szeretnének vele játszani.   

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2715 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2019. november 18. 

 

Film klub az Ózdi Jelenlét Pontban 

A játszónapot egy filmnézéssel kötöttük össze. A kreatív foglalkozást ezen alkalommal sem 

lehetett kihagyni. A gyerekek töretlenül lelkesek az új dolgok 

iránt. Érdeklődésük, aktivitásuk lelkesedésük átlagon felüli. 

Nagyon érződik a gyerekeken, hogy otthon nem részesülnek 

annyi figyelemben, mint amit megkívánnának. Igénylik az 

egyéni beszélgetéseket. Sokan megnyílnak, elmondják a 

problémáikat. Nem csak az iskolában történteket, hanem ami a 

családon belül történik.   

A filmnézés során 

nyilvánvalóvá vált számunkra, 

hogy a gyerekeket hosszú távon (1-1,5 óra) nem lehet lekötni. 

Állandó mozgásigényük már 20 perc után jelentkezett. 

Türelmetlenek, mindig az érdekelte őket, hogy más mit csinál, 

hogy nézi a filmet. Voltak, akik beszélgetésükkel zavarták 

azokat a gyerekeket, akiket igazán érdekelt a film. A filmnézés 

előtt megbeszélt szabályokat még nehezen alkalmazzák. Filmnézés után beszélgettünk, kiben 

milyen érzéseket váltott ki a film, milyen üzenete volt a filmnek? 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2735 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2019 November 19. 

 

 Egészségnap a prügyi Jelenlét Pontban 

Ebben az őszi hideg nyirkos időben nagyon fontos, hogy megfelelő kép odafigyeljünk az 

egészségünkre, így egészségnapot tartottunk. Ismét az anyukák és idősebb nénik jöttek a 

segítségünkre, hiszen sok zöldség, gyümölcs volt, (répa, sütőtök, narancs, citrom, banán, alma) 

fűszerek, egészséges süteményt sütöttek az asszonyok. Vajas-mézes, vajas-baracklekváros 

kenyér reszelt répával. Csoportmunkában dolgoztak a gyerekek, ahol csomagolópapírra 

rajzolva, ragasztva készítettek kreatív dolgokat. A jó hangulatról a sok játékos feladatat 

gondoskodott, a gyerekek új ismereteket is szereztek, melyet feladatokon keresztül 

használhattak fel tudásuk szerint. Az asszonyok zöldséglevest 

főztek, mely az esős napon gyermekeknek és felnőtteknek 

egyaránt jól esett a különböző ízesítésű kenyerek mellett. 

Margó néni a „PTHÜGYI” tormáról tartott előadást, amelyből 

150 üveg készült a Tájházban. Amíg a felnőttek takarítottak 

vegyszermentes tisztítószerekkel, addig a gyermekek 

kézműveskedtek (gyöngyöt fűztek, festettek, filccel dolgoztak, 

hajtogattak, libát ragasztottak újságból). A gyermekek és a 

felnőtt csoport is elvégezte az összes feladatot, izgalmas, tanulságos és új ismeretszerző volt. 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2753 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2019 November 28. 

 

Tű-kör a prügyi Jelenlét Pontban 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Prügyi Jelenlét pont Közösségi házában a TŰ-kör tagjai 

szeretettel készítik a szebbnél szebb terítőket, díszeket. Lehetőség nyílik az idősebb asszonyok 

számára, hogy az otthon elkészült munkákat megmutatgassák egymásnak. A 4 fős varróklubból 

3 hónap alatt 25 fős társaság lett, ahol hetente két délelőtt horgolnak, hímeznek, varrnak, 

szőnek, kötnek, riselnek, gobleineznek az asszonyok, akik mindeközben 

népdalokat énekelnek. Ezek az alkalmak 

visszarepítenek egy kicsit az időben, jó megpihenni és 

feltöltődni velük, és ezekből a tapasztalatokból átadni 

a fiatalabb generációnak. A türelem tulajdonképpen a 

szeretet építőművészete- mondják. Mindenkinek van 

kedvence, mindenki tanítja a másikat valamire és 

mindenki tanul újat. A darabokat általában nem saját részre, hanem 

családtagjaiknak, ismerőseiknek készítik ajándékba. A közösség ereje hatalmas. 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2833 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 



Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2019. november 28. 

 

Családi nap és adventi készülődés az ózdi Jelenlét Pontban 

A gyerekek továbbra is igényüket fejezik ki a kreatív foglalkozás 

irányában. A családi napra kevés szülőt lehetett bevonni. Sok 

családnál 5-8 gyermek van, akik közül sok a kicsi, akikra az 

édesanya sokszor nem tudja megoldani a felügyeletet.  

Adventi készülődés jegyében adventi koszorú készítést 

valósítottunk meg. A gyerekek lelkesen és 

nagy kíváncsisággal pakolták a kreatív 

eszközöket. Meg kellett velük beszélni, 

hogy néz ki az adventi koszorú. Néztük róla képeket, és videót az 

elkészítésről. A foglalkozás során beszélgettünk az adventről. Annak 

valódi jelentéséről, kinek mit jelent ez a várakozás. Ki, hogy készül 

otthon az ünnepekre.  

A gyerekek otthonról, és az iskolából hozott emlékeiket mesélték el. 

Egyre figyelmesebbek egymás iránt. Türelmesen meghallgatják 

egymást.   

Az eszközökre, ha várni kell, azt egyre nagyobb türelemmel és 

toleranciával teszik. 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2833 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2019. December 3. 

 

Mikulásra és az ünnepekre való készülődés az ózdi Jelenlét Pontban. 

A gyerekekkel a játszóházban a mikulást vártuk. A kreatív foglalkozás nem maradt el ezen a 

napon sem, nagyon szeretik. Közben beszélgettünk a 

Mikulásról, kinek milyen élményei vannak ezzel 

kapcsolatban, milyen éneket, esetleg verset ismernek, ezeket 

közösen énekelgettük, persze voltak, akik csak távolról, vagy 

csendben hallgatták a társaikat. A rendszeresen bejáró 

gyerekek már elég jól elsajátították az alapvető szabályokat. 

Az újonnan érkező gyerekeket elfogadják, és szeretettel 

bánnak velük.  

Szinte minden alkalommal igénylik a zenét. Jelesebb napokon 

kívánságműsort csinálunk, a gyerekekkel összeírjuk azokat a dalokat, miket hallani szeretnének 

egy papírra, és kihúzzuk. Így nincs belőle konfliktus, hogy ki kérhetett zenét és még izgalmas 

is. 

A kreatív foglalkozás mellett szívesen játszanak már egyéb eszközökkel, játékokkal is. 

Társasjáték, bordásfal, hintaló, szerepjátékok, babázás.  

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2872 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 



Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019. December 8. 

 

Mikulás ünnepség a prügyi Jelenlét Pontban 

December első hetében megkezdődött a karácsonyi 

süteményezés, ahol a helyi idős asszonyok „vezetésével” 

a fiatalabbak „asszisztálásával” készültek a sütemények a 

mikulás ünnepségre.(linzer, sós perec, kalács, pöffeteg) 

December 2-án felajánlással érkezett hozzánk a hatalmas 

fenyőfa, melyet a Közösségi Házba járó emberek 

díszítettek közösen. Szó szerint sugárzott a fáról a 

SZERETET!!! Hiszen mindenki szeretettel tette rá azt a 

díszt, amit ő gondolt/készített. December 4-én reggeltől 

Mikulás nap volt, a Mikulás délután 3 óra után érkezett.2 

hónapos gyerkőctől kezdve az idősekig, több, mint 70 ember kapott ajándékot a Mikulástól. 

Több, mint 100 prügyi óvodásnak tartottunk fejlesztő-játékos foglalkozást 5 csoportban, 

melyeknek a végén szebbnél-szebb karácsonyfákat készítettek dekorgumiból hurkapálcikára 

ragasztva, melyet minden gyerek hazavihetett, hogy otthon is karácsonyi hangulatot 

varázsoljon. 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2911 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2019. December 10. 

 

Mikulás várás az erki Jelenlét Pontban 

 

Ezen a napon vártuk közösen a Jelenlét Pontban a Mikulást. Az 

óvodásokkal és az iskolás gyerekekkel minden évben nagy szeretettel 

várjuk a Mikulást és készülünk is, énekekkel és versekkel neki. A 

Mikulás ezen az éven is minden gyereket megajándékozott a Jelenlét 

pontban, és még volt egy kis ideje, velünk is uzsonnázott. A 

gyerekeknek sok kérdésük volt, amit a legbátrabbak fel is tettek. A 

Mikulás bácsi mindenre válaszolt, majd mesélt ő is, hogy évközben mik 

szomorítják el, és kérte a gyerekeket, hogy mire figyeljenek jobban oda. 

Jövőre is visszavárjuk! Természetesen, most is legfőképp a kisebb 

gyerekeket céloztuk meg ezzel az alkalommal, akik még nagyon várják a Mikulást. 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2911 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 



Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2019. december 18. 

 

Karácsonyi hangolódás az ózdi Jelenlét Pontban 

A gyerekek már nagyon várják a karácsonyt. A foglalkozáson már csak 

karácsonyi zene szólt. Próbáltunk velük kicsit elcsendesedni. Kértük, 

hogy kerüljük a nagyobb hangzavart. A kreatív foglalkozást 

kiegészítettük a szoba díszítésével. Nagyon 

lelkesek voltak a gyerekek. Sokat beszélgettünk a 

szeretetről, a családról. A gyerekek zöme katolikus 

családból jött. Így szó esett Jézusról, az éjféli 

miséről. A gyerekek elmesélték, hogy szoktak járni 

éjféli misére. Elmondták érzéseiket, élményeiket.  

Mindenki elmondta, mire vágyik, mit szeretne látni a karácsonyfa alatt. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a beszélgetés során arra, hogy a karácsony nem 

arról szól, hogy minél értékesebb ajándékokat kapjanak.  

Bíztattuk a gyerekeket, hogy otthon is készíthetnek karácsonyi ajándékokat a szülőknek, 

testvéreknek.  

Már a szilvesztert is várták a gyerekek. Szeretnek ilyenkor sokáig fent lenni és várják a városi 

tűzijátékot. 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2934 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  



- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

  



2019. December 21. 

 

„Falu karácsony” Erk – Jelenlét Pont  

A „Falu Karácsony”már hagyománynak számit mind a község mind a közösségünk életében. 

Ilyenkor az egész falu, az iskola, az óvoda, az Erki 

Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat együtt ünnepel ezzel is erősítve a 

közösségünket. Az Intézményekkel közösen tervezzük 

meg a Karácsonyi ünnepséget, ennek megfelelően 

mindenkinek jut valamilyen feladat, amibe a gyerekeket 

természetesen bevonva készülünk. A karácsonyi Ünnepség 

után apró süteménnyel és meleg teával kínáljuk a részt 

vevőket, családokat, beszélgetve, kicsit megállva, egymásra figyelve. Az Ünnepségen a 

település apraja- nagyja ott volt, nagyon meghitt, és komoly pillanatokat okozva ezzel. A 

Karácsony nagyon fontos minden család és gyermek életében.  

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2961 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 



Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2020. január 6. 

 

Újév az ózdi Jelenlét Pontban. 

A gyerekek töretlen lelkesedéssel igényik a kreatív foglalkozásokat. Legtöbbjüknek otthon 

ilyen tevékenykedésre nincs lehetőségük, és az iskolában sem 

mindig jut rá elegendő idő és eszköz. Büszkén viselik az itt 

elkészített ékszereket. Sokat beszélgettünk az ünnepekről. 

Mind az iskolai mind az otthoni ünneplésről, megemlékezésről 

beszélgettünk. Elmesélték ki mit kapott karácsonyra, milyen 

volt a karácsonyfa, mi volt a karácsonyi ebéd. Beszéltünk a téli 

szünetről, és a szilveszterről. Sajóvárkony Ózd egyik 

szegregátuma, ahol sok a bűncselekmény. A gyerekeknek 

mindig van információjuk betörésről, verekedésről, rendőrségi 

ügyekről. Sok volt az ünnepek alatt az ilyen és ehhez hasonló eset. A gyerekek meséltek ezekről 

is. Itt ragadtuk meg az alkalmat, hogy beszéljünk a fiatalkori bűnözésről. Sok gyermeknek van 

valamilyen rokona börtönben, vagy volt valamikor. Ezekről is beszélgettünk, kiből milyen 

érzéseket vált ki.   

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Rövid és Hosszú távú célok megfogalmazása a program kapcsán 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2962 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

  



2020. Január 15. 

 

Projekt egyeztetés a prügyi Jelenlét pont helyszínén 

Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése EFOP-5.2.4-17. 

 A Jelenlét program kiterjesztése három településre Ózd, Erk, és Prügy településeken 

elnevezésű program kapcsán változással indult az év. 

A projektvezetésben váltás történt, így nagyon fontos, hogy az új kollégák megismerjék 

egymást, és nem utolsó sorban a Jelenlét Pontokon dolgozókat és az 

ott folyó eddigi munkát is. A szakmai beszámolókon túl rövid és 

hosszú távú célok megfogalmazására törekedtünk, arról 

gondolkodtunk közösen, hogyan vihető tovább ez a kezdeményezés a 

településeken, és milyen fejlesztési terveink vannak, az eddigi 

tapasztalatok alapján milyen további beavatkozásokra van szükség.  

A programok segítése kapcsán a Gyerekesély Program dolgozói is megosztották eddigi terepen 

töltött tapasztalatait is, ami nagy segítség. 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Rövid és Hosszú távú célok megfogalmazása a program kapcsán 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 2985 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

  



2020. február 11. 

 

Farsang és játszóház az ózdi Jelenlét Pontban 

A gyerekek nagyon várják a farsangot. A kreatív foglalkozással 

egybekötött beszélgetésben a néphagyományokról volt szó. A 

télűzés, a kiszebáb égetés, a farsang jelentése. Az iskolában is 

megrendezésre kerülő farsangról meséltek a gyerekek. Ki 

mindek öltözött be, ki – ki egyénileg és csoportosan. A 

beszélgetés során azért kiderült, hogy bizony vannak olyan 

gyerekek, akik nem öltöztek be. Beszélgettünk erről is, hogy nem 

mindenki teheti meg, hogy béreljen, vásároljon jelmezt, de 

egyszerű álarcokkal is elrejthetjük arcunkat, amit mi magunk is el tudunk készíteni. A 

játszónapon csillámtetkó, arcfestés is szerepet kapott. A zene ismét nagy szerepet játszott a 

csoport körében. Sokat táncoltak és énekeltek a gyerekek, hisz a farsang a mulatságról szól, 

amit nem kellett nagyon hangsúlyozni nekik. Lehetőségük nyílt arra, hogy házi táncverseny 

keretében megmutassák tudásukat.  

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 3080 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 



Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2020. március 09. 

 

Tavaszváró az ózdi Jelenlét Pontban 

A gyerekek már nagyon várják a tavaszt, és a jó időt. Elmondták, hogy jobban szeretik a jó időt, 

szeretnek a szabadban lenni.  Beszélgettünk az iskolába megtartott nőnapról. A nagyobb 

gyerekek lelkesen mesélték, hogy a március 15. iskolai ünnepségen szerepelni fognak. 

Meghallgattuk a verseket, amiket szavalni fognak. Beszéltünk a történelemről, hogy és mint 

zajlott a szabadságharc. Miért is ünnepeljük minden évben. Szó esett az aktuális helyzetről a 

covid-19 járványról. Mivel senki nem tud semmit, így mi is a higiénia fontosságára hívtuk fel 

a gyerekek figyelmét. Eddig is sokat beszélgettünk a higiéniáról, a rendszeres kézmosásról, 

tisztálkodásról. Félelem nem érződött rajtuk, inkább aggódtak, hogy mi lesz, ha 

megbetegszenek, vagy valamelyik családtag elkapja. Sokan a kisebb testvért féltették.  

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 3185 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

 

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 



Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

  



2020 Március 12. 

 

Vetőmag program indult a prügyi Jelenlét Pontban 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Prügyi Jelenlét pontja is részt vesz a vetőmagprogramban. 

Első alkalommal, kísérleti szándékkal, indult el a „vetőmag 

programunk”, mely soha jobbkor. A koronavírus miatti karantén időszak 

nagy lelki terhelést jelentett mindenkinek, főleg az idősebb bejáróinknak, 

így otthonukba próbáltunk elfoglaltsággal segíteni őket a tavaszi 

veteményezés idején. Dolgozóink előzetes igényfelmérés alapján 

elvitték a vetőmagokat a programban résztvevőkhöz. Sok beszélgetés, 

módszer, elgondolás alapján történik majd a veteményezés, gondozás, és 

betakarítás. ezeket mind-mind dokumentáljuk, és természetesen szükség 

esetén segítünk is.  A helyi idősebb korosztály biogazdálkodást folytat, 

amikhez külön receptjeik is vannak, amiket szívesen megosztanak 

másokkal. Ezek régi, bevált módszerek, évtizedes tapasztalat. 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 3227 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

 

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 



Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2020. Június 9. 

 

Szakmai Műhely az ózdi Jelenlét Pont helyszínén. 

Társadalmi innovációk – Adaptációk, új módszerek kiterjesztése EFOP-5.2.4-17. 

 A Jelenlét program kiterjesztése három településre Ózd, Erk, és Prügy településeken 

elnevezésű program megvalósítása során fontos, hogy havi szinten megbeszéljük a Jelenlét 

Pontokkal kapcsolatos feladatokat, teendőket, beszámoljunk a havi 

történésekről, és vázoljuk az előttünk álló időszak terveit. Sok 

esetben olyan napi nehézségekkel találkoznak a kollégák, melyek 

lelkileg is meg viselik őket, ezért szükséges, hogy ezeket közösen 

megbeszéljük, esetleg tanácsokat, megoldási javaslatokat adjunk 

egymásnak. A szakmai elvárások és projekt technikai feladatokon túl 

nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra és csapatban érezzük 

magunkat. Fontos volt most ez különösen, hiszen az ózdi Jelenlét Pontban új házvezető 

munkatársat köszönthetünk, így kiemelt fontosságú volt ez a műhely. 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

- Jelenlét pont új munkatársa, új szakmai vezető bemutatkozása, a Jelenlét pont 

bemutatása.  

- A Jelenlét pont eddigi munkájának bemutatása, tervezett tevékenységek megismerése, 

áttervezése.  

- A közös, a jelenlét programok által sikerre vitt eszközök, tapasztalatok, jó gyakorlatok 

átadása, szakmai feladatok tervezése, a dokumentációs rendszer és további feladatok 

bemutatása. 

- Program összeállítás a Biztos Kezdet gyerekház pótgyermeknapjára 

- Szakmai kapcsolattartások mikéntjének erősítése.  

- Kertprogram tartalmának egyeztetése.   

- Fejlesztés, mozgásos program beindítása júliusban.  
 

Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 3581 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

 

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

  



2020 Június 18. 

 

Környezetvédelmi pályázat a prügyi Jelenlét Pontban 

Pályázatot hirdettünk a Környezetvédelmi világnap alkalmából, melyre öt kategóriában vártuk 

a prügyiek alkotásait.5 tagú zsűrit a hálózati kapcsolattartóink közül választottunk. A 

gyermekeinknek és felnőtteknek biztosítottuk a rajzeszközöket 

Az alkotások A/4-es méretben készülhettek, bármely szabadon választott technikával. Több, 

mint 50 remekmű érkezett be. 

Kategóriák: 

• óvodás korosztály 

• alsó tagozat 

• felső tagozat 

• középiskolai korcsoport 

• felnőtt korosztály 

A rajzokat a prügyi Közösségi Házban lehetett leadni. A rajzokat egy 

5 fős zsűri értékelte a hálózati kapcsolattartók közül. Minden pályázó 

emléklapot és csokoládét kapott. Kategóriánként az első három 

helyezet oklevelet és ajándékot kapott. 

 

Környezetvédelmi pályázat eredménye               külön díjas alkotás 

Óvodás korcsoport: 

Encsi Máté 1. helyezés 

Lakatos Krisztián 2. helyezés 

Pásztor Adrienn 3. helyezés 

Sikesdi Inez 4. helyezés 

Lepke csoport-különdíj 

Alsós korcsoport: Encsi Attila 1. helyezés 

Felsős korcsoport: Balogh Roland 1. helyezés 

Lakatos Nóra 2. helyezés 

Középiskolai korcsoport: Glonczi Marianna 1. helyezés 

Felnőtt korcsoport rajz: Tóth Zsanett 1. helyezés 

Török Imre 2. helyezés 

Felnőtt korcsoport /dekopázs:  

Kovácsné Barcsa Mónika 1. helyezés (palacsintasütő) 

Kovácsné Barcs Mónika 2. helyezés (zsíros bödön) 

Kovácsné Barcsa Mónika 3. helyezés (üvegkulacs) 

Felnőtt korcsoport/textil,horgolt,szőtt: 

Garay Lászlóné 1. helyezés 

Török Imréné 2. helyezés 

Demeter Sándorné 3. helyezés 

Felnőtt korcsoport/ újrahasznosítás: 

Kormány Józsefné 1. helyezés 

Papp Zsoltné 2. helyezés 

Krucsainé Somogyi Éva 3. helyezés 

 

Az okleveleket és az ajándékokat személyesen vittük el mindenkinek. 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 



- Jelenlét pont új munkatársa, új szakmai vezető bemutatkozása, a Jelenlét pont 

bemutatása.  

- A Jelenlét pont eddigi munkájának bemutatása, tervezett tevékenységek megismerése, 

áttervezése.  

- A közös, a jelenlét programok által sikerre vitt eszközök, tapasztalatok, jó gyakorlatok 

átadása, szakmai feladatok tervezése, a dokumentációs rendszer és további feladatok 

bemutatása. 

- Program összeállítás a Biztos Kezdet gyerekház pótgyermeknapjára 

- Szakmai kapcsolattartások mikéntjének erősítése.  

- Kertprogram tartalmának egyeztetése.   

- Fejlesztés, mozgásos program beindítása júliusban.  
 

Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 3707 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

 

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 



Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

  



2020. augusztus 3 – 6-ig 

 

 Tábor a prügyi Jelenlét Pont Gyermekeivel Pusztafalun 

Pusztafalura 16 fővel érkeztünk. A szállítást Máltás buszokkal sikerült megoldani. Egy 

mozgójátszóteressel, valamint a Miskolci Régióközpont segítségével. A gyermekek szüleit 

naponta értesítettük, hogy jól van a gyermekük.  

A táborozók teljes létszámban halmozottan hátrányos, kizárólag prügyi gyermekek, akik a 

Közösségi Házba rendszeresen bejárnak. 

A tábor programjait úgy állítottuk össze, hogy labdás mozgásfejlesztés, kézműves dolgok, 

valamint kulturális elemek is szerepeljenek benne 

mindennap a kötött programok mellett, valamint ezek 

korosztálynak megfelelőek legyenek. 

Hatalmas élménnyel lettek gazdagabbak a gyermekeink! 

Betekintést nyerhettek Zemplén egyik legszebb részébe, 

közelről csodálhatták meg a Fűzéri várat, és nagyon sok 

történetet, históriát, kalandot élhettek át a helyiek 

szeretetével. 

Köszönjük azoknak a Máltás kollégáknak, akik 

segítettek csillogást varázsolni a gyermekeink szemébe, 

leírni nem lehet, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű gyermekeknek ez mekkora nagy és életre 

szóló ajándék volt. 

 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 4285 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 



 

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

  



2020 Szeptember  16. 

 

Kirándulás a prügyi Jelenlét Pont Tű-kör tagjaival 

Szeptemberben volt egy kisebb kirándulás Taktabájra 6 fő Tű-kör tagunkkal, Az utazást 

személyautókkal oldottuk meg. Tájház látogatás, Európában egyedülálló református templom, 

kastély épület, lovarda megtekintése. Hatalmas élmény volt, hiszen láttuk az idősebbek 

csillogását a szemükben. Egy kicsit kiszabadultak a mindennapokból, és bár szomszédos falu 

(2km), de még sosem látták ezeket a nevezetességeket, mert csak átutaztak a falun. Az idősek 

„online munkában vannak”. Kitaláltuk, hogy az egyik 

ingatlanunk tájház jellegéből adódóan gyűjtünk 

régiségeket, amit majd időszakosan ki tudunk állítani, az 

udvaron, vagy a teraszon, vagy épp benn, pl. a hímzések, 

szövések mellé. A magyar népmese napjára készülve 

(szept.30) a gyerekek kezébe adjuk, fogják meg, nézzék 

meg, ismerjék meg a népi eszközöket. Lehetőség van itt 

fateknő, petróleumlámpa, zsírosbödön, szakajtókosár és 

sok minden más megtekintésére, és ami nagyon fontos a 

gyermekek megfoghatják, kipróbálhatják. 

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 4371 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

 

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 

 

 

  



2020. Szeptember 22. 

 

Önkéntesség erősítése – prügyi Jelenlét Pont 

„Az önkénteskedés menő!”  

Lassan szlogenné válik itt Prügyön. Egyre többen 

szeretnek csatlakozni egy-egy ilyen 

megmozdulásunkhoz. A település Tájházánál 

segítettünk be egy kis festéssel. Az akció jól szervezett 

volt, így már előre megbeszélten indultunk a 

gyerekekkel, akik nagyon várták, hogy ecsetet kapjanak. 

Az ebédet természetesen az önkéntes Tű-körös nénik 

főzték és sütötték, amit közösen fogyasztottunk el a 

Tájház fedett teraszán. Ebéd után a Jelenlét Pontunkba 

mentünk vissza, ahol a többieknek elmesélték az 

élményeiket. Büszkék voltunk a kis segítőinkre, 

fegyelmezetten, és nagyon kitartóan festettek, az 

eredmény nem is maradt el. Természetesen figyelünk rá, hogy teret kapjon mindenki és 

csatlakozhasson.  

 
Közös munka a hónapban:  

- Havi szakmai projekt megbeszélés 

 
Szakmai tevékenységek kontakt alkalmainak (kliens találkozások) száma összesen: 4436 fő 

A Jelenlét Pontok elérhetőségei és állandó programelemei: 

- Ózd: Dózsa György u. 17. Elérhetőség: Hegyi Mónika Jelenlét pont vezető +36 30/ 

370 1243  

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység  

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus 

Családlátogatás 

 

- Erk: Fő tér 1. Elérhetőség: Tóth Tímea Jelenlét pont vezető + 36 30/193 1117 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 

Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása korcsoportonkénti bontásban. 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Családlátogatás 

-  

- Prügy: Kossuth Lajos út 23. Elérhetőség: Krankovics Beáta Jelenlét pont vezető + 36 

70/502 7958 

Állandó programelemek:  Szociális segítő tevékenység, 



Gyerekek szabadidős tevékenységének minden napos 

biztosítása 

Mosási szolgáltatás biztosítása 

Baba csomag  

Fejlesztés, felzárkóztatás 

Fejlesztő pedagógus, pszichológus szakember biztosítása 

Idősek segítése 

Tű –kör – idősek heti klub délelőttje 

Sport tevékenység 

Prevenciós előadás, beszélgetés 

Kis kert program 

Családlátogatás 

 

 

 

 


