Tartalmi beszámoló
1. Volt-e a projektjüket érintő valamilyen tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a
szerződéskötés illetve a projekt legutóbbi beszámolója óta? Ha igen, kérjük, röviden
foglalja össze ennek lényegét!
Pénzügyi részt érintő, alapvetően tartalmi módosításunk van folyamatban az alábbi tételek
esetében.
1. Helység bérlet esetében a Dési Művelődési Házzal már a projekt megírása előtt egyfajta
együttműködés volt folyamatban, amihez a szerződés csak a pályázat megnyerése után,
pontosabban a szerződés aláírása után került megkötésre, továbbá a Művelődési Ház nyári
szünetet tart, ezért a helységbérlet mennyisége ezáltal is változik, s így a tervezett költsége is.
A projektben eredetileg szereplő 14 hó helyett 10 hónapra csökken a helység bérlet
mennyisége.
A fenti leírt helységbérlet csökkenés a projekt megvalósítását nem befolyásolja, mivel a
lakótelepen más szervezetekkel is jó kapcsolatot ápol az egyesület és a kimaradt időszakra
vonatkozóan átmeneti helyet biztosított-és a mai napig biztosít -a Pöttyös K
 uckóCsaládi
Napközi, illetve a Platán Idősek Klubja.
Az egyesület továbbra is keresi azt a helyet, ahol hosszútávon tudja majd a tevékenységét
folytatni, ehhez folyamatosan egyeztet különböző fórumokkal,úgymint Ferencvárosi
Önkormányzat, Budapest-Déli Református Egyházmegye.
2. Telefonköltség / mobilinternet - szolgáltatások fősoron belül a telefonköltség alsort a
mobilinternet alsorra csoportosítottuk át, mivel a megvalósítás során rájöttünk, h telefonköltség
helyett inkább több mobilinternetre lenne szükségünk, amivel a mai modern lehetőségeknek
(viber, skype) köszönhetően telefonálni is tudunk.
3. Csapatépítő rendezvény ételfogyasztása - erre létre hoztuk a 4.5.2 alsort,amire a
helységbérleti díjból megmaradt költségből csoportosítottunk át - Eredetileg nem terveztük be
ezt a költséget csapatépítésre csak belépőjegyeket terveztünk.
2. A megvalósult tevékenységek bemutatása(maximum 4000 leütés)
2.1. Kérjük, röviden, lényegre törően(vázlatpontokba szedve) mutassa be a jelen beszámolási
időszakban elvégzett/lezajlott tevékenységeket időrendi sorrendben (milyen esemény, mikor,
hol, kikkel, hogyan zajlott).Amennyiben a projektet partnerekkel együtt hajtja végre, jelölje,
hogy mely tevékenységekben és hogyan vett(ek) részt a partner(ek)!
Szervezeti forma: 2015. március 25.- egyesületet alakítunk: Anyahajó Egyesület - Anyaközpont
és Családi Kikötő a József Attila Lakótelepen
Attitűdvizsgálat: 2015. május 19. (Venczel Tímea)
Munkaszervezés: Létrejönnek amunkacsoportjaink, kialakítjuk aprogramfelelősi rendszert,
szervezői levelezőlistánkat. Szervezői megbeszélést kéthetente, hózáró/hótervezőt havonta,
csapatépítés 2x tartunk. Elkészül bemutatkozóprezink,szórólapunk.
Közösségépítés: Előző kérdőívünket átdolgoztuk,új kérdőívezést bonyolítottunk le a helyi
kisgyerekes anyák körében.

A helyi igényeken és erőforrásokon alapuló anyaközpont-koncepció kialakítása megkezdődött,
még tart.
Arculatunk kialakítása nevünk kiválasztásával éslogónk, “cégéreink” és borítónk
megalkotásával elindult.
Belső kommunikációs csatornáink működnek (Fb csoport, levlista), elkészült és folyamatosan
frissülblog
unk, folyik honlapunkhoz a tartalomgyártás. Folyamatos az új megjelenési felületek
keresése.
Állandó hely keresése: több bérbe adandó lakást megnéztünk, felvettük a kapcsolatot a
Ferencvárosi Önkormányzat Ingatlankezelőjével, eddig eredmény nélkül, ezért továbbra is több
helyszínen (Dési Művelődési Ház, Pöttyös Kuckó Családi Napközi, Platán Idősek Klubja)
működünk. 2015. április vége óta érvényes bérleti szerződésünk a Dési Művelődési Házzal. A
nyári szünet idejére átköltözünk a Pöttyös Kuckó CsaNa felújított pincéjébe, így biztosított
működésünk folyamatossága.
Kapcsolatok: 2015. márciusában az Anyahajó fekerül az anyaközpontok levelőlistájára,
csatlakozunk azAnyaközpontok Magyarországi Hálózatához, a nemzetközi hálózat (MINE)
átalakulóban, ide a csatlakozás nem lehetséges. Részt veszünk a Századvég Alapítvány
szervezte kerületi civilek fórumán és a Tudatos Vásárlók Egyesülete Ökokör vezetői képzésén,
majd 2 pályázatot írunk és nyerünk meg:FKA -Közterek(MobilAnyahajó, Közösségi
fűszerspirál)
2015. májusában részt veszünk a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és a Független
Médiaközpont Médiatréningjén, és másik 2 képzésen, valamint találkozunk a Ferencvárosi
Önkormányzattal és a Pilisi Parkerdő főerdészével, önkénteseket fogadunk az AKG-ból a MACI
közvetítésével.
2015. júniusában a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány: “Adja magát” civil kerekasztal
beszélgetésén veszünk részt, Kovács Éva Rebecca művelődésszervezővel egyeztetünk a
Játszó-Szerdákhoz való kapcsolódásunkról, csatlakoztunk azÚton... Séta a SzüléSzületéS
minőségéértkezdeményezéshez.
Programok
: Korábban futó programjaink közül a Horgolókört, Kötődő Kört (Hordozó Kör néven),
a bio-élelmiszerek beszerzését és a Gyerekmentes Övezetet a szokásos látogatottság mellett
vittük. Az Életmódi a sportpályáról a közös kirándulások felé mozdult, a játszódélután “Szabad
Kikötő” néven délelőtti programmá alakult.
Új programok: Ökokör, gyermek-játszóházunkban havi 1x-2x néptánc foglalkozások, a
Gyerekmentes Övezetben Jogi Klub, Elvált Szülők Beszélgetőköre, beszélgetések bölcsődeóvodaválasztás témában.
Rendezvények szervezése:
2015. május 4-9.Születés Hetea József Attila-lakótelepen (közös szervezés a Dési Művelődési
Házzal és az Írisz Családi Körrel)
2015 május 9.Adománygyűjtő Családi Piknik: MobilANYAhajó építés és -avatás,
anyaközpont-bemutatkozás
2015. május 29. - aBabák Rózsaparkja Ünnepen az elmúlt évben a lakótelepre született
babákat köszöntjük az Írisz Családi Körrel együtt.
Finanszírozás: 2015 április- kapcsolatépítés szponzorokkal: Almácska, YouTyúk, Hangák,
Kaméleon Könyvközösség -a bevételük x%-át az Anyahajónak adományozzák

2.2. Tömören,3-5 mondatbanértékelje, hogy az eredetileg tervezetthez képest mit sikerült/mit
nem sikerült megvalósítani a beszámolási időszakban, illetve tudták-e tartani az eredetileg
tervezett ütemtervet. Indokolja meg az esetleges eltéréseket!
A projektben tervezett tevékenységeket megvalósítottuk, az ütemtervet tartottuk.
Az Életmódi programunk a sportpályáról a közös kirándulások felé mozdult, a játszódélután
“Szabad Kikötő” néven új helyszínen délelőtti programmá alakult. Anyaközpont népszerűsítő
beszélgetések szervezésére kevesebb energia jutott a nagy dokumentációs teher miatt. Az
attitűdvizsgálatot a tervezettnél később tartottuk, mert nehezen tudtunk időpontot egyeztetni a
választott szakemberrel. A kérdőívezés kiértékelése a következő beszámolási időszakra tolódik.
2.3. Kérjük, itt csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek a fentieket alátámasztják! (Fotók,
jelenléti ívek, szakmai összefoglalók, meghívók, partnerségi megállapodások, elkészült
kiadvány stb. Ha ezek közül bármelyik elérhető Interneten keresztül, akkor elegendő a 2.1
pontban megadni a hozzá tartozó linket! Az elektronikusan nem elérhető kiadványokat, egyéb
produktumokat postán várjuk a lebonyolító alapítvány címére!)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgXZelqrSoOyDSQ-_HIE4EivnLh6KY7jYz6SYledsE
/edit#gid=0
3. Az elért eredmények bemutatása (maximum 6000 leütés)
3.1. Kérjük, röviden mutassa be, hogy az előző pontban ismertetett tevékenységek
megvalósításával az eredeti tervek szerintmilyen (mennyiségi és minőségi) eredményeket
vártak. Ismertesse, hogy a tervezett, az eredményeket időarányosan sikerült-e illetve
mennyiben sikerült elérniük. Mutassa be, hogyan mérték ezeket az értékeket (ahol ez nem
egyértelmű)!
A terv szerint alakult egy egyesület 19 alapító taggal, melynek a bejegyzése folyamatban van.
Az anyák széles programskálából válaszhattak igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően: a
márciustól június végéig terjedő időszakban 83 (átlagosan heti 5) program valósult meg
(horgolókör, ökokör, hordozókör, szabad kikötő, életmódi, tematikus beszélgetések).
A személyes találkozás mellett a levelezőlisták, és a 120 tagot számláló facebook csoport is
aktív kapcsolattartási lehetőséget biztosítottak. A nagyobb, információs József Attila-lakótelepi
anyák szerveződése levelezőistán 74 család vesz részt, míg a szűkebb az Anyahajó szervezői
listán 32 család tevékenyedik. A Dési Huber Művelődési Házban, nyitvatartása alatt létrejött egy
közösségi tér, ahol a családok egymással találkozhattak. Állandó helyünket, ahová bármikor
betérhetünk, még keressük. A lakótelepi anyák támogató közösségé szerveződtek: segítik
egymást a saját és a közösségük mindennapi problémáinak megoldásában, segítik
anyatársaikat az új jövevény érkezésével járó terhek enyhítésében (több ízben volt
komatál-szervezés, ételek felajánlása, egymás kisegítése, pl. gyerekvigyázásban, fuvarozás).
Az anyák Életmódi gasztro alkalmakon közösen főzhettek egészséges ételeket is, a szabad
kikötőkön, horgolókörön a családdal együtt alkothattak, kikapcsolódhattak. A 3 tervezett
nagyrendezvényből 1, a Születés Hete valósult meg ebben az időszakban, melyen sok család
vett részt. A Születés Hete záró piknikjén bemutatkozott az Anyahajó, ezen kívül nyáron több
alkalommal kitelepült mobil anyahajónk a lakótelep nagy játszótere mellé, így a lakótelepen élők
előtt is megmutatkoztunk. Külső kommunikációs csatornáink közül a honlap, illetve a facebook

oldal még készülőben van. Két nagyobb lakótelepi facebook csoportban (József Attila-lakótelep
- Én is itt lakom!, József Attila lakótelepi kismamák és barátaik) is aktívan jelen van az
Anyaközpont programjaival. Kisebb szponzorokkal felvettük a kapcsolatot, akik a lakótelepi
rendelésekből származó valahány százalékot juttatnak az Anyaközpontnak, nagyobb
szponzorok keresésére még nem került sor.
3.2. Kérjük, adja meg a pályázatban feltüntetett konkrét indikátorokeddigelért értékeit a
tervekkel összevetve!
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3.3. Ha a várt és elért eredmények között eltérések mutatkoznak, kérjük, indokolja/elemezze
ezek lehetséges okait!
Facebook oldalunk és honlapunk még nem készült el, ezek készítése folyamatban van (a
facebook oldallal is meg szeretnénk várni a honlapot, hogy lehessen rá hivatkozni), így a
látogatások száma még nem mérhető. Fix helyünket még keressük, így az oda naponta betérők
számát sem tudjuk még mérni. Heti állandó programjaink száma kevesebb a vártnál, ez részben
a fix hely hiányának, részben a szervezők leterheltségének (dokumentáció, másik pályázatok
írása) tudható be.
3.4. Kérjük, itt csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek a fentieket alátámasztják!
(Makroprojektek esetében itt kérjük csatolni az előrehaladási naplókat!)
ide egyesületi alapító okirat, programdokumentációs tábla, jeleléti ívek, fb, google csoport
printscreen a tagok számáról….

4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében(maximum 5000 leütés)
4.1. Kérjük, röviden ismertesse, hogy a fenti tevékenységek megvalósításával milyen célokat,
alcélokat kívántak elérni – az eredeti tervek szerint – szakmai szinten (célcsoportok szerint)!
Foglalja össze, hogy az elért eredmények milyen hatással járnak/járhatnak a kitűzött célok,
alcélok vonatkozásában – szakmai szinten! (Makroprojektek esetében kérjük, itt ismertesse a
fejlesztendő/bevont szervezetekkel végzett munka vonatkozó céljait és ehhez kapcsolódó
összefoglaló értékelését!) A szervezetek visszajelzéseit a Nyilvánosság és kommunikáció
résznél kell összegezni! – ld. alább.)
Az anyaközpont szervezőire (10-15 fő) vonatkoztatva:
Célunk a helyi anyák közösséggé szervezése. Ennek során beletanulunk a szervezetfejlesztés
alapjaiba. A csoportban dolgozás, az önkéntesek munkájának értékelése, a feladatok és az
elért eredmények kommunikálása során hosszú távon is értékes tapasztalatokra teszünk szert.
Fejlődik tárgyalási technikánk, egyre határozottabban képviseljük érdekeinket. Az anyaközpont
tevékenységeit a tagok kezdeményezik és szervezik. A közös munka során kiderülnek a tagok
erősségei, gyengéi, ezeknek figyelembe vételével hatékonyabban tervezünk. Korábbi
munkahelyi, szakmai tapasztalatainkat kamatoztatjuk, de új területeken is kipróbálhatjuk
magunkat. A programjaink közösségünk szükségleteihez és tagjainak képességeihez
igazodnak. Szervezés közben együtt tanuljuk a jó kormányzást, az egymást egyenrangúként
kezelő döntés hozást. Átlátható döntésekre törekszünk a szervezet működtetése és a pénzügyi
feltételek megteremtése, felhasználása terén. Általunk a pályázó szervezet működése is új
lendületet kap, a tapasztalatokat közvetíti a többi anyaközpont számára, honlapja információs
felületként működik.
A kisgyereküket otthon nevelő anyákra, apákra, nagyszülőkre (150 fő) vonatkoztatva:

Állandó programokon vehetnek részt, támogató közeg alakul ki a lakótelepen. Az anyaközpont
megszületésével olyan közösségi tér jön létre, ahol a nők nap mint nap találkoznak, hogy
segítsék egymást a saját és a közösségük mindennapi problémáinak megoldásában. A
résztvevők anyai kompetenciájukban megerősödnek. Lehetőséget kapnak bekapcsolódni a
szervezői csapatba. Biztonságot ad, kiszakít a hétköznapok monotóniájából, a közös alkotás
élményét biztosítja, a részvétel tulajdonosi hozzáállást eredményez. Kommunikációs
felületeinken információs bázist és kapcsolat tartási lehetőséget kapnak. Családok találtak
egymásra, programjainktól függetlenül is aktív köztük a kapcsolattartás, egymás rendszeres
segítése jellemzi a születendő barátságokat.
Az anyaközponthoz csatlakozó anyák mögött álló családokra (500 fő) vonatkoztatva:
Képessé válnak a demokratikus döntéshozás módszereit családi életükben is alkalmazni.
Erősödik a családban a nemek közötti egyenlőség, egymás igényeire figyelés. Ezzel a
közösségben megforduló gyerekek számára is mintával szolgál.
A szélesebb lakótelepi közösségre (15000) vonatkoztatva:
A szomszédság, a generációk közelednek, ösztönzést, inspirációt kapnak közösségi
részvételre.
4.2. Kérjük, röviden ismertesse, hogy a fenti tevékenységek megvalósításával milyen célokat,
alcélokat kívántak elérni – az eredeti tervek szerint – szervezeti szinten! Foglalja össze, hogy
az elért eredmények milyen hatással járnak/járhatnak a kitűzött célok, alcélok vonatkozásában
– szervezetiszinten!
Célként jelöltük meg, hogy saját helyet találjunk, amit részben támogatásból tartunk fent, ahol
nem kell másokhoz alkalmazkodnunk. Miközben keressük a helyet állandó bázisunk
kialakításához, olyan kapcsolataink épülnek, melyek ráirányítják a körülöttünk élők figyelmét az
elszigetelten élő anyák problémáira. A helyi önkormányzat felismerte a közösségünkben rejlő
erőt és együttműködést ajánlva nyitott felénk. Célunk, hogy minden lehetőséget kihasználjunk a
megmutatkozásra a lakótelepen. Erre szolgál MobilAnyaHajónk, mely vonzó szabadtéri
attrakcióként többször felépül a játszótér mellett lehetőséget adva nekünk a bemutatkozásra. A
Ferencvárosi Közösségi Alapnak támogatott csoportja és szakmai partnere lettünk, általuk
bekerültünk a kerületi civil életbe. A korábban minket “inkubátorként” támogató Írisz Családi
Kör-től egyre inkább függetlenedünk, keressük saját utunkat. Kipróbáltuk magunkat külsős
önkéntesek fogadásában: a MAgyar CIvilszervezetek (MACI)közvetítésével diákok önkéntes
munkájának lettünk terepe. Célunk, hogy a TAVAM-pontoknak mintául szolgáljunk, általunk a
pályázó szervezet működése új lendületet kapjon. Születés Heti rendezvényeinkkel és
kapcsolódásunkkal az Úton… programhoz felhívtuk a figyelmet a női körök segítő szerepére.
Más anyaközpontok létrehozásánál modellként működünk, kerületünk belső részében induló
kezdeményezéssel a kapcsolatfelvétel megtörtént.
4.3. Kérjük, itt csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek a fentieket alátámasztják!
5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások; tanulságok ismertetése(maximum
3000 leütés)

5.1. Kérjük, mutassa be, milyen problémák merültek fel a projekt beszámolási időszakában és
milyen megoldás(oka)t találtak a problémák kezelésére. (A problémák lehetnek szakmai,
együttműködési, pénzügyi vagy bármilyen más jellegűek.)
●

Programjaink “szétszórtsága”, a befogadó helyekhez való alkalmazkodás nehézségei:
Játszódélutánunkat egy lakóház földszintjén lévő lakásban üzemelő Családi Napköziből
el kellett költöztetnünk, mert a lakók nehezményezték a lépcsőház nagy forgalmát, a zajt
és a babakocsik okozta akadályokat. Megoldás: a Dési Művelődési Ház bérlete.
Tanulság: saját helyünk keresése közben a társasházi ingatlanokat kizártuk.
A Dési Művelődés Ház - bérelt helyünk - körülményei sem ideálisak: konyháját az első
időkben nem használhattuk, nincs megfelelő tárolási lehetőségünk, a kedvezményes
bérleti díj is drága, ha nem tudjuk - elegendő “felügyelő” önkéntes híján - kihasználni, 2
hónapig zárva a nyári időszakban. Megoldás: eszközvásárlás a pályázati pénz
átcsoportosításával, új helyhasználati feltételek (“felügyelő” nélküli) kialakítása????
,
nyárra átköltöztünk a Pöttyös Kuckó CsaNa pincéjébe.

●

●

●

●

●

●

Tapasztalatlanság: Ez az első nagy pályázatunk, sok energiát elvisz, hogy hibázunkjavítjuk, kifelejtjük- pótoljuk. A dokumentáció folyamatos figyelmet igényel, a
programfelelősök önállósága nem evidens. Szoknunk kell, hogy az önként vállalt
programfelelősi státusz immáron nem pusztán kedvtelés, hanem felelősség és
kötelezettség is egyben.Megoldás: Az elmaradásokra figyelmeztetni kell őket,
beletanulunk idővel. Még több önkéntes toborzása a feladatok hatékonyabb leosztása
érdekében.
Mivel az Írisz Családi Körnek és nekünk részben közös az önkéntesi bázisunk,
függetlenedésünk személyes konfliktusokat hozott és az Írisz meggyengülését okozta.
Megoldás: igyekszünk bizonyos programok szervezésében a határok és feladatkörök
határozott kijelölésével együttműködni.
A rólunk sajtóban megjelenő kép nem mindig az, amit mutatni szeretnénk: Első
nyilatkozataink tanulságaként összeállítottunk egy “mindenképp elmondandó” listát és
kijelöltünk nyilatkozó személyeket.
Túlvállalás: sok dolognak, amibe belekezdünk, nem látjuk előre a következményeit,
erőforrás igényét, lefutási idejét, ezért előfordul, hogy egy adott időszakban túl sok
mindent kell egyszerre csinálnunk. Megoldás: igyekszünk pontosabban tervezni,
bizonyos lehetőségeket, még ha kecsegtetőek is, kihagyunk.
Instabil munkakörülmények: Önkénteseink száma folyamatosan, rugalmasan változik:
nem tudható előre, hogy egy adott feladatra hányan aktivizálhatók. Legtöbben kisgyerek
mellett, néhányan már dolgozó családanyaként látjuk el feladatainkat a projektben - az
egyéb munkák és az alvás kárára. Megoldás: precíz tervezés és néhány (több!) erős
koordináló személy.
Helykeresési nehézségek: a lakótelepi ingatlanbérlet árak nagyon magasak, a
számunkra alkalmas helyiség bérleti költségét nem tudjuk előteremteni. Megfelelő
önkormányzati tulajdonú helyiség nincs/más bérli éppen. Megoldás: együttműködést
kialakítani olyanokkal, akik számunkra is megfelelő helyiségben működnek -ennek a
folyamatnak a kezdetén járunk.

5.2. Kérjük, foglalja össze, hogy milyen tanulságokkal szolgált az Önök számára az eltelt
időszak – akár szervezeti, akár szakmai szinten! Mi az, amit ma már másképp csinálnának a
megszerzett tapasztalatok alapján?

A projektidőszak kezdete előtt azon volt a fő hangsúly a munkánkban, hogy azok, akik ránk
találtak, minél jobban megismerjék az anyaközpont fogalmát és be tudjanak kapcsolódni annak
építésébe. Többek között a projekt által elvárt sok adminisztrációs teher miatt március óta csak
a magunk reklámozása zajlott, a folyamat többi része elmaradt. Tagjaink száma hirtelen
megnőtt, de nem történt meg a háttértudás átadása, az erőforrások felmérése, az aktív
önkéntesek közé hívás. Mostanra vált láthatóvá, amit veszélyként a pályázatban vázoltunk is,
hogy az erős kezdő, alapító csapat fogyatkozik, mert a 2 év körüli gyerekek anyái vagy
visszatérnek a munkába, vagy újabb babát vállalnak, s ezzel végleg vagy egy időre kiesnek a
szervezésből. Tanulság, hogy soha nem lehet abbahagyni a közösség szervezését, hogy a
megújulásnak, “rotációnak” folyamatosnak kell lennie.
6. Együttműködés a partnerszervezetekkel (maximum 3000 leütés)
6.1. Partnerszervezet (ek) adatai
Partner 1

Partner 2

A szervezet neve (hivatalos név):
Kapcsolattartó személy:
Telefonszám:
Fax szám:
E-mail cím:
A partner bevonásnak indoka:
A tervezett projekt végrehajtásban
betöltött szerepe:
A projekt összes költségéből való
részesedése (euróban):
6.2. Kérjük, röviden ismertesse, hogy mi volt a partnerszervezet(ek) feladata a beszámolási
időszakban, és hogy ezek megvalósultak-e! Ha nem, mennyiben módosultak és miért? Volt-e
olyan, ami elmaradt? Kérjük, itt csatolja azokat a dokumentumokat is, amelyek a fentieket
alátámasztják!
Partnerünk nincs.
6.3. Kérjük, foglalja össze, hogy a partnerekkel való közös munka meghozta-e a várt
eredményeket! Ha igen, melyek ezek? Ha nem, indokolja/elemezze ennek lehetséges okait!
A pályázatban megjelölt együttműködőkkel némileg változott a viszonyunk.
Az Írisz Családi Kör-től egyre inkább függetlenedünk, de továbbra is szervezünk közösen
eseményeket.
A Doboz Közösségi Tér közös vásárlásainkat segíti, átvevőpontként heti 1x áll
rendelkezésünkre.

Dési Huber István Művelődési Ház az előzetes terveket beváltva ideiglenes otthont ad az
anyaközpontnak. Az anyaközpont közönsége a ház programjainak látogatottságát növeli.
Platán Idősek Klubja: a kapcsolat folyamatos
RÖNK- József Attila Lakótelep Városrészi Önkormányzata: A kapcsolatfelvétel lezajlott, de
mivel jelenleg nincs alkalmas, tartós bérlésű önkormányzati ingatlanhoz nem tudtunk jutni.
Programok közös szervezésével kapcsolatban az egyeztetések később kezdődnek.
A Magyarországi Anyaközpontok Hálózatának két tagjával 2014 októbere óta működünk együtt:
- Holdam Egyesület: mintaként szolgál, szakmai segítséget nyújt.
- REGINA Alapítvány (REGINA Központ és NőHáz): általa - levelezőlistáján keresztül kapcsolódunk az anyaközpontokkal kapcsolatos híráramba. Mi is minden fontos
tapasztalatunkat megosztjuk vele.
Siposné András Ildikóval, a csimotam.hu üzemeltetőjével már szerveztünk közös programot.
Közös célunk, hogy a sérült gyerekek és szüleik is otthon érezhessék magukat nálunk.
6.4. Amennyiben a projekt során további együttműködési lehetőségek ötlete merült fel a
partnerekkel, akkor ismertesse ezeket!
Pöttyös Kuckó Családi Napközi (CsaNa): a kapcsolat folyamatos, átalakult: csak gyerekmentes
programokat vihetünk hozzájuk. Reklám lehetőséget biztosítunk felületeinken, önkéntes
munkával részt veszünk pincéje felújításában, gyerekes és nyári programjainknak itt ad helyet,
támogatja rendezvényeinket.
Ferencvárosi Közösségi Alapítvány: kapcsolódunk kommunikációjukhoz, támogatnak minket
pályázataikkal, sajtó- és civil kapcsolataik mozgósításával .
7. Nyilvánosság és kommunikáció (maximum 3000 leütés)
7.1. Kérjük, mutassa be, hogy a beszámolási időszak alatt hol/hogyan sikerült bemutatniuk
projektjüket vagy a projekt valamely elemét, illetve (rész)eredményeit! Ezeken keresztül milyen
és kb. hány fős csoportok értesülhettek a tevékenységükről? (Kérjük, írják meg, hogy mi alapján
számolták ki/becsülték meg ezeket az értékeket!)
Megjelenésünk Facebook csoportokban:
●
●
●

120 fős (saját) Anyahajó - Anyaközpont a József Attila-lakótelepen
1007 tagúJózsef Attila-lakótelep - Én is itt lakom!
162 tagúJózsef Attila lakótelepi kismamák és barátaik

Közösen szervezett vásárlásainkat rendszeresen meghirdetjük itt.Ezekben a
felhívásokban mindig elhangzik pár szó magunkról, és kontaktokat is közlünk.Ugyanitt infókat
közlünk tevényenységünkről, hírt adunk programjainkról.
Blogunk: http://anyahajokozpont.blogspot.hu/2015. januárjában indult útnak. Azóta 43
bejegyzés készült el. Eleinte a bemutatkozásra helyeztük a hangsúlyt, aztán folyamatosan teret
kaptak a személyes és/vagy képes beszámolók az egyes programokról. Míg nem készül el a
honlapunk, ez a felület szolgál a naptárunk és benne az eseményeink közzétételére is.
Megjegyzések az Életmódihoz kapcsolódóan közzétett személyes történetekhez érkezetek,

bíztatták benne anyukatársunkat a folytatásra. A legolvasottabb bejegyzés a májusi
programjaink felsorolásáról szóló bejegyzés volt 162 oldalmegjelenítéssel, de az Életmódiról írt
beszámolók is benne vannak a 10 legolvasottabb bejegyzés között. 2015. 07. 10-én az összes
oldalmegjelenítés száma: 2584.
Születés Hete és Adománygyűjő Családi Piknik beharangozása: az esemény előtt két, illetve
egy héttel hirdettük meg a 9. kerületi babamama információs oldalon (több ezer családot
érhetünk el itt) valamint felkerestük a helyi magazin szerkesztőségét is, akik azonban sajnos
nem reagáltak. Acivilinfo.huinformációs oldalon szintén két alkalommal hirdettük az eseményt,
valamint a Norvég Civil Alapnak is két alkalommal küldtünk meghívó üzenetet. A piknik plakátját
a IX. kerületben számos helyen elhelyeztük.
A civilinfo.hu-ra az Anyahajó Anyaközpont logója felkerült, valamint folyamatosan írnak, hogy
várják az eseményeket.
A Norvég Civil Alap, a Ferencváros Magazinnal együtt egyetlen egyszer sem válaszolt a
megkeresésünkre.
Írisz Családi Kör levelezési listája (367 fő): nagy rendezvényeinket itt is hirdetjük. Babák
Rózsaparkja Ünnepre 52 család jelentkezett idén, 57 gyerek részesült ajándékunkból, a
szórólapunkra tűzött horgolt hajóból.
Szórólapunk állandóan elérhető a védőnői váróban, a gyermekrendelőben is.
A tevékenységünkről a Csigapark játszóterén is hallhatnak nap mint nap az anyukák,
nagymamák és az apukák is. Az önkéntesek őszinte mosolya, a lelkes beszámolók az aktuális
projektekről kíváncsi érdeklődőket csábítanak a programokra.
Az általunk kialakított első lakótelepi fűszerkert plakátja (és készülő táblája) a környező
házakból 600 fővel tudatja, hogy létezünk.

7.2. Kaptak-e visszajelzést a tevékenységükkel kapcsolatban? Ha igen, ki(k)től (nem név
szerint), s mi volt a visszajelzés(ek) lényege? Kérjük, itt számoljanak be arról is, ha pl.
együttműködési szándékkal vagy tapasztalatcsere céljából kereste meg Önöket valamilyen
csoport, szervezet!
FKA: “A pályázatokból és az értékelésből az látszott, hogy a (Középső-Ferencvárosból nézve
egzotikusan távoli) József Attila-lakótelepen működik a kisgyerekes családok egy nagyon profi
csoportja, aki már most is irigylésreméltó dolgokat tesznek közösen magukért és a
környezetükért. Fel is merült bennem, hogy el kellene egyszer mennünk arra családilag, amikor
csinálnak valamit egy köztéren, biztos jó lenne. Aztán felmerült az is, hogy milyen jó lehetne
valami hasonló a Ferenc tér környékén is. Meg hogy ebben akár tevőlegesen is részt vennék.”
Ferencvárosi Önkormányzat: szeretnének velünk együttműködési kapcsolatot kialakítani: mi
szerveznénk önkénteseinkkel olyan együttléteket, képzéséket, alkalmakat, amik illenek az ő
programjukba, ők ehhez megteremtik a helyi, tárgyi, anyagi feltételeket. Ilyesmik kerültek szóba:
informatikai képzés, nyelvtanfolyam. Nyilvánosságot, és támogatást (?) ajánlanak. Cserébe
önkormányzati “színekben” is kell futnia az általunk szervezett programoknak: (felkerül a saját
programsorukba, de sajátként, saját arculatunkkal - az ő logójuk feltüntetésével - is hirdethetjük)

7.3. Kérjük, összesítse a projekthez kapcsolódó média megjelenéseket (miről, milyen hír, hol,
mikor jelent meg, ezek hol érhetőek el stb.)! Csatoljon beszkennelt cikkeket, ha linket nem tud
megadni!
2015. márc.: Lakótelepünkről, közösségeinkről - a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
honlapján
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/nem-terkep-sorozat2-a-szomszed-fuje/
2015. ápr.:
A Közterek Pályázat eredményéről - a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány honlapján:
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/ot-csoport-nyert-a-kozter-palyazatunkon/
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/kezdo-palyazati-biralo-teve-helyett-lohaton/
2015. ápr.:
Adománygyűjő piknikünk beharangozója - Civil Hírügynökség:
http://civilhirugynokseg.hu/adomanygyujto-csaladi-piknik-a-rozsaparkert/
2015. máj.:
Adománygyűjő piknikünk, a MobilAnyaHajó állítás beharangozója
- ReBlog:
http://budapest.reblog.hu/ingyenes-koncertek-hetvegeje
- a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány honlapján:
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/kozelben-egy-feher-vitorla/
http://ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu/feljonni-a-fenyre/
Anyaközpontunk történetének, prgramjainknak, céljainknak bemutatása -Életre Valóc. műsor a
Magyar Katolikus rádióban:
http://www.katolikusradio.hu/archivum.php?mev=2015&mho=05&mnap=20&mora=18&mperc=0
4
2015. jún.:
A MobilAnyaHajó célja, anyaközpontunk tevékenysége - Trend Idők c. műsor a Kossuth
Rádióban:
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2015-06-04_17:07:00&ch=mr1
A Babák Rózsaparkja Ünnepről, röviden rólunk is Új babák kaptak virágot a Rózsaparkban Ferencváros XXV. évf. 11. szám 14. p.szkennelve
7.4. Makroprojektek esetében kérjük, itt foglalja össze, hogy a bevont szervezetekkel hogyan
tartották a kapcsolatot, milyen visszajelzéseket kaptak tőlük a projektet illetően!
8. A következő időszakra vonatkozó tervek (maximum 3000 leütés)
8.1. Kérjük, röviden foglalja össze a következő beszámolási időszakra tervezett lépéseket!
Jelezze azokat a tevékenységeket, amelyek vélhetően változni fognak a jelen beszámolási
időszakban szerzett tapasztalatoknak köszönhetően. Kérjük, törekedjen a konkrét,
tényszerű, számszerű megfogalmazásra.

Elkészül honlapunk, új plakátunk.
Több toborzó, bemutatkozó alkalmat szervezünk, az újonnan belépőket jobb személyesebb
kommunikációval bevonjuk a szervezésbe.
Nagyobb figyelmet fordítunk a belépők erőforrásainak és igényeinek megismerésére, ezáltal
anyaközpont-koncepciónk tovább alakul.
Kidolgozunk egy program javaslatot, amely a Ferencvárosi Önkormányzattal való
együttműködéshez kell.
Folytatjuk az együttműködés megalapozását a Pilisi Parkerdő Zrt-vel: elképzeléseink
dokumentációját véglegesítjük, és eljuttatjuk hozzájuk.
Együttműködést alakítunk ki a Budapest-Déli Református Egyházmegyével egy, a lakótelepen
lévő ingatlan használatára vonatkozóan.
Ennek felújításához, berendezéséhez konkrét céllal keresünk fel lehetséges szponzorokat.
Felállítjuk MobilAnyaHajónkat:
- a lakótelepi JátszóSzerda rendezvényhez kacsolódva július 15-én,
- A Szoptatás világhete alkalmából augusztus 8-án
- A József Attila-lakótelepi Vigasságokon
- Az Állampolgári Részvétel Hetének helyi rendezvényén
- kisebb piknikkel egybekötött szabadtéri “családi kikötőt” (részlegesen felállított
mobilANYAhajó formájában) hozunk létre a csütörtök délelőtti Szabadkikötő programunk
keretében, a nyár folyamán, jóidő esetén
A nyári időszakban még 1 csapatépítő együttlétet szervezünk.
Ősztől elindítjuk a “programok nélküli” anyaközpont üzemmódot. Amikor “csak úgy” be lehet
ugrani hozzánk.
A pályázati dokumentáció feladatait is megosztjuk magunk között.
----------------------------------------------

