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Tartalmi beszámoló
1. A projektet érintő tartalmi/pénzügyi/más jellegű módosítás a szerződéskötés illetve
a projekt legutóbbi beszámolója óta.:
Jelen beszámolási időszakot tartalmi jellegű módosítás érinti.
A projektben betervezésre került a kialakításra kerülő anyaközponthoz hasonló szervezetek
meglátogatása.
Magyarországon a pályázat benyújtáskor működő anyaközpontok közül a Gödöllői és a
Miskolci szervezet meglátogatása került betervezésre, azonban a projekt megvalósítása
közben az egyik, a gödöllői bezárt -http://www.reginakozpont.hu/haz/.
Ezért keresnünk kellett egy másik lehetőséget, amit meglátogatunk és ez a HellóAnyu lett https://www.facebook.com/Hell%C3%B3Anyu-180819375449493/timeline/.
A tanulmányi kirándulásunk tervezett időpontja 2015.11.06-án 10-től lesz a HellóAnyu
(Budapest, Csányi utca 7) központjában.
2. A megvalósult tevékenységek bemutatása:
2.1 Szervezeti forma: 2015. március 25.- egyesületet alakítunk: Anyahajó Egyesület Anyaközpont és Családi Kikötő a József Attila Lakótelepen, a bejegyzés még várat magára,
a hiánypótlások felsorolása csatolva itt:
https://docs.google.com/document/d/1vOBBIvLnuYyJJu6rB7sYzhbXuzsyzHA5BI_v2OLQ934
/edit?usp=sharing.
Attitűdvizsgálat: Ebben a negyedévben nem történt attitűdvizsgálat a következő negyedévre
van beütemezve a következő alkalom.
Munkamegosztás (mind az aktív és a belépő új tagok között): Kialakult munkacsoportjaink,
programfelelősi rendszerünk, szervezői levelezőlistánk folyamatosan bővül. A kezdő aktív
csapatból sokan visszatértek a munkába, az ő pótlásuk folyamatos feladatot jelent, így
felkértünk egy coachot, hogy segítsen egy olyan átlátható rendszert felépíteni az anyahajó
részére, ami segítség mind az új tagok részére mind a meglévőknek, hogy lássák milyen
feladatokra kell ember illetve ki miben hogyan tud aktív szereplővé válni.
Megbeszélések: Szervezői megbeszélést kéthetente, hózáró/hótervezőt havonta tartottunk.
Részletek a megbeszéléseket összefoglaló leírásokban olvasható (programdokumentáció csatolt dokumentum)
Csapatépítés: Ebben a negyedéveben 3 csapatépítő alkalmat szerveztünk
az első egy ősz indító nyár lezáró - hogyan tovább útvonalterv címmel 2015.08.25-én, a
következő 2015.10.04-én egy igazi kikapcsolódás volt szabadulószobával, vacsorával,
beszélgetéssel végre gyerekek nélkül. A harmadik pedig 2015.10.10-én a közösség építőnek
szánt közösségi kertünk átadója - felavatása, ahol a gyerekek is birtokba vehették a
mezítlábas sétányt igaz nem mezítláb, a felnőttek pedig a kert csinosításával foglalkoztak.
Bemutatkozó anyag/Anyaközpont népszerűsítő beszélgetések: 2015.09.26-án az ÁRH
rendezvény keretében egy kerekasztal beszélgetés során került először bemutatásra a
prezentációnk, illetve új szórólapot is nyomtattunk immár a honlapunk és a nyilvános
facebook oldalunk elérhetőségével.

Kérdőív és AKP koncepció: Átdolgozott, új kérdőívünket folyamatosan töltetjük ki a helyi
kisgyerekes anyákkal. Ez alapján elkészült a helyi igényeken és erőforrásokon alapuló
anyaközpont-koncepció.
Link:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0IY9wfE80O6flBFd1dFamtMVlF1OGxXVWZOd
WZCeUhhRHhSVUZnRHE3czdHSHg2NGVCbFk
Arculatunk: logónk, “cégéreink” és borítónk használata internetes felületeinken és
plakátjainkon zökkenőmentesen működik.
Belső kommunikációs csatornáink működnek (Facebook zárt csoport, szervezői
levelezőlista),elkészült Facebook oldalunk is:
https://www.facebook.com/Anyahaj%C3%B3-Anyak%C3%B6zpont-518392078336935/?fref=
ts. Elkészült a honlapunk, amelyre átköltözött a blogunk folyamatosan új írásokkal bővül.
Link: http://anyahajokozpont.hu. Új megjelenési felületek keresése folyamatos.
Állandó hely keresése: A 2. beszámolási időszakban is több bérbe adandó helyiséget
megnéztünk (volt, amelyik kicsi volt, s olyan is, amit inkább mégis eladásra szántak
bérbeadás
helyett),
felvettük
a
kapcsolatot
a
Ferencvárosi
Önkormányzat
Ingatlankezelőjével, folyamatosan egyeztetünk az alpolgármester asszonnyal, a
Budapest-Déli Református Egyházmegyével pedig helyiség használati együttműködés
reményében kezdtünk egyeztetni. Sajnos egyik próbálkozásunk sem hozott még konkrét
eredményt.
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 átköltöztettük holminkat a Pöttyös Kuckó CsaNa
felújított pincéjébe. A nyár folyamán a nagyjátszótéri csiga parkban többször fölállításra
került a mobilANYAhajónk, így biztosítottuk működésünk folyamatosságát.
Kapcsolatok: 2015. márciusában az Anyahajó felkerül az anyaközpontok levelőlistájára,
csatlakozunk az Anyaközpontok Magyarországi Hálózatához, az átalakuló nemzetközi
hálózathoz (MINE) bemutatkozó anyagot küldtünk.
Tanulmányutak, workshopok: Tanulmányutak szervezés alatt, a beszámolási időszakban az
időpont egyezetetés megtörtént, maguk a találkozások későbbre tolódtak.
Nagy Vera vett részt a Budapesti Civil Információs Centrum szervezte Vezetői
kommunikációs tréningen 2015. szeptember 25 - okt. 30. között
Együttműködések: A LÉK (Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület) által
kapcsolódtunk a lakótelepi Játszó-Szerda rendezvényhez. Csatlakoztunk az Úton... Séta a
SzüléSzületéS minőségéért kezdeményezéshez.
Programjaink (meglévők és újak): A nyári időszakban futó programjainkat az aktuális
érdeklődeshez és erőforrásainkhoz igazítva működtettük. A Horgolókört és a Hordozó Kört
kéthetente a Platán Idősek Klubjában, a Szabad Kikötőt hetente szabad téren rendeztük
meg. A bio-élelmiszerek beszerzése és a Gyerekmentes Övezet nyáron szünetelt és ősszel
sem indult újra. Az Életmódi programunkat közös kirándulások meghirdetésével folyattuk,
ezek egy része csekély érdeklődővel megvalósult, legtöbbje elmaradt. Szeptembertől újra a
Dési Művházban nyithattunk. Átszerveztük a Szabad Kikötő rendszerét, és ügyeleti rendet
alakítottunk ki, hogy több alkalommal - több házigazdával állhassunk a játszani vágyók
rendelkezésére.
Új programok

Délutani/ esti Félpár-evezős- (gyermekeiket egyedül nevelők számára), Öko-kreatív Klubot
indítottunk. Ezek próbaüzemmel működnek. Szervezés alatt “Tűre fel!” Kézimunka-kötő
foglalkozásunk. Tematikus beszélgetést szerveztünk Adóvisszatérítések, családtámogatások
témában.
Egyéb újdonságok: komatálazást szerveztünk gyermekágyas anyatársaink megsegítésére 4
alkalommal 2-2 hétre, átlagosan 10 főző bekapcsolódásával.
Gyűjtést szerveztünk a hazánkon átutazó migránsok részére 2 alkalommal. (gyermekruhák,
babaápolási kellékek, takarók, hordozóeszközök, gyógyszerek)
Létrehoztunk
egy
virtuális
kölcsönzőt.
http://anyahajokozpont.hu/mi-fan-terem-a-virtualis-kolcsonzo/
Rendezvények: Rendezvényeink, melyeket a projektbe nem terveztünk be előre:
Baba-mama börze 2015. okt. 17. és Halloween buli 2015. okt. 30.
Szabadtéri rendezvényeink mindegyikére a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Közterek
Alapjának pályázatán nyert és létrehozott mobilANYAhajóval készültünk és arattunk sikert.
2015. július 15. Játszószerda - a Ferencvárosi Önkormányzat által szervezett Játszószerdán
felállítottuk
mobilANYAhajónkat.
Link:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1158891010792982&id=46302927704
5829
2015 augusztus 8. A Szoptatás világhete alkalmából megrendezett eseményt
hagyományosan
az
Írisz
Családi
Körrel
együtt
szerveztük.
Link:
https://www.facebook.com/events/1684092951814443/
2015 szeptember 12. A József Attila-lakótelepi Mulatságokon, a Ferencvárosi Önkormányzat
és a Ferencvárosi Művelődési Központ hagyományos két napos rendezvényének 2. napján
kapcsolódtunk be az eseményekbe.
2015. szeptember 26. Az Állampolgári Részvétel Hetének helyi Civil közösségek egymásért
című rendezvényére is szabadtéri programokat és mobilhajó-állítást tervezünk, de a
monszunszerű esőzés miatt a Dési Művelődési Házba kényszerültünk. Link:
https://www.facebook.com/events/1652367801709432/
2015. október 17. 1. Anyahajós Baba-mama börze - adománybüfével és játszószobával várta
az érdeklődőket.
Finanszírozás: Szponzorainkkal kiépített kapcsolatainkat folytattuk, kis, közös rendeléseken
alapuló szponzorokat szerveztünk be: ilyen az Almácska, mely minden rendelt almalé után
100 Ft támogatást ad, a YouTyúk, mely tojásrendelés esetén 40 tojás árával támogatja az
Anyahajót, a Hangák, mely a rendelt termékek után 5%-os támogatást nyújt, illetve a
Kaméleon Könyvközösség, mely minden rendelt könyv árának 20%-át adja az Anyahajónak.
Újonnan szerzett hasonló támogatónk AVON rendelések után ad 5%-ot az anyaközpontnak.
2.2 A projektben tervezett tevékenységeket megvalósítottuk, az ütemtervet tartottuk.
Programok: A nyári időszakban kissé csökkentett üzemben működtünk, rendszeres
rendezvényeinket ritkítottuk, néhány programunk érdeklődés vagy hely hiányában el is
maradt. A korábbiakhoz képest nagyobb energiát fektettünk az Anyaközpont népszerűsítő
beszélgetések szervezésére, szinte minden szabadtéri rendezvényünknek volt ilyen
programpontja.
2.3 programdokumentáció:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgXZelqrSoOyDSQ-_HIE4EivnLh6KY7jYz6SYled
sE/edit#gid=130742041&vpid=A1

3. Az elért eredmények bemutatása:
3.1 A terv szerint alakult egy egyesület 19 alapító taggal, melynek a bejegyzése folyamatban
van. Az anyahajóhoz folyamatosan csatlakoznak az új önkéntesek, szervezők (15 tag)
Az anyák széles programskálából válaszhattak igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően.
A július 1 és augusztus 31 közötti nyári időszakban 9 hét alatt 18 (átlagosan heti 2) program
valósult meg. Sajnos ebben az időszakban a programjaink megvalósulását mind a fix hely
hiánya, mind az időjárás, mind az érdeklődés hiánya (nyáriszünet miatt sok család nem
tartózkodott a lakótelepen) hátráltatta. A szeptember 1 és október 31 közötti őszi időszakban
9 hét alatt 52 (átlagosan heti 6) program valósult meg (horgolókör, hordozókör, szabad
kikötő, félpárevezős, öko-kreatív klub, tematikus beszélgetések) Ezáltal a beszámolási
időszakra vonatkoztatva átlagosan heti 4 program valósult meg.
A személyes találkozás mellett a levelezőlisták, és az immár 166 tagot számláló facebook
csoport is aktív kapcsolattartási lehetőséget biztosítottak. (az előző beszámolási időszak
végén 120 tagunk volt) A nagyobb, információs József Attila-lakótelepi anyák szerveződése
levelezőlistán 96 család vesz részt, (jún. végén 74), míg a szűkebb az Anyahajó szervezői
listán 37 család tevékenykedik (jún. végén 32). 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, egyre erősebbek.(több ízben volt komatál-szervezés, ételek
felajánlása, egymás kisegítése, pl. gyerekvigyázásban, fuvarozás). A tervezett 3
nagyrendezvényből 2, a Szoptatás világhete a József Attila-lakótelepen és az Állampolgári
Részvétek Hetének helyi alkalma is megvalósult. Próbaként 3továbbiakat is szerveztünk
(Játszószerda; Baba-mama börze, Halloween), amelyekre nagy volt az érdeklődés. Nyáron
több alkalommal kitelepült mobil anyahajónk a lakótelep nagy játszótere mellé. Külső
kommunikációs csatornáink közül elkészült honlapunk és a facebook oldalunk. 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.
A pályázatban megjelölt együttműködőkkel némileg változott a viszonyunk.
1.Az Írisz Családi Kör-től egyre inkább függetlenedünk, de továbbra is szervezünk közösen
eseményeket.
2.A Doboz Közösségi Tér már nem működik átvevőpontként.
3.Dési Huber István Művelődési Ház az előzetes terveket beváltva ideiglenes otthont ad az
anyaközpontnak.
4.Platán Idősek Klubja: a kapcsolat folyamatos
5.RÖNK- József Attila Lakótelep Városrészi Önkormányzata: A kapcsolatfelvétel lezajlott,
egy alkalmas önkormányzati ingatlan, tartós kedvezményes/ingyenes bérletéről
egyeztetések kezdődtek. 2 alkalommal is bekapcsolódtunk általuk szervezett programokba.
6.Holdam Egyesület: továbbra is anyaközpont-mintaként szolgál, szakmai segítséget nyújt
7.REGINA Alapítvány: bár maga a REGINA Központ és NőHáz beszüntette működését,
általa - levelezőlistáján keresztül - kapcsolódunk az anyaközpontokkal kapcsolatos
híráramba. Mi is minden fontos tapasztalatunkat megosztjuk vele.

8.Siposné András Ildikóval, a csimotam.hu üzemeltetőjével az elmúlt beszámolási
időszakban nem szerveztünk újabb közös programot, de az együttműködési szándék
mindkét fél részéről megvan továbbra is.
9.Pöttyös Kuckó Családi Napközi (CsaNa): a kapcsolat átalakult: programokat már nem
viszünk hozzájuk, de rendezvényeinket támogatja, pincéjét tárolásra rendelkezésünkre
bocsátotta.
10.Ferencvárosi Közösségi Alapítvány: kapcsolódunk kommunikációjukhoz, támogatnak
minket pályázataikkal, sajtó- és civil kapcsolataik mozgósításával.
11.Ferencvárosi Önkormányzattal, aki 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.
12.Pilisi Parkerdő Zrt-vel a lakótelep határában lévő kiserdő gyerek-, családbaráttá alakítása
ügyében kapcsolódtunk össze, itt közös erdő tisztítás után Szent Iván-éji mulatságot
tartottunk, célunk a kapcsolat fenntartása
13.Budapest-Déli Református Egyházmegyével az állandó helyünk megtalálása ügyében
vettük fel a kapcsolatot, mivel az Egyházmegye nyitott egy közös helységhasználatra a
lakótelepen belül.
ÚJ:14. Felvettük a kapcsolatot a LiDe (Likvid Demokrácia) kezdeményezéssel, célunk, hogy
működésünkben alkalmazzunk az általuk kialakított módszertant és eszközöket.

3.2. Konkrét indikátorok eddig elért értékei:
…
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3.3 Facebook oldalunk és honlapunk elkészült, azonban a honlapon a látogatások száma
egyelőre még nem mérhető ezen még dolgozunk.
Fix helyünket még keressük, így az oda naponta betérők számát sem tudjuk még mérni. A fix
hely hiányának tudható be részben az is, hogy heti állandó programjaink száma átlagosan
kevesebb a vártnál. A programdokumentációs táblából is jól látható, hogy főleg a nyári
időszak volt az, amikor kevesebb programunk valósult meg, mivel a Dési Művelődési Ház
nyári szünetet tartott, és ebben az időszakban a programjainkat még az időjárás, és az
érdeklődés hiánya (nyáriszünet miatt sok család nem tartózkodott a lakótelepen) hátráltatta.
Ahogy beindult az őszi szezon a programjaink száma jelentősen megugrott és újakkal bővült
ki (horgolókör, hordozókör, szabad kikötő, félpárevezős, öko-kreatív klub, tematikus
beszélgetések).
A programok átlagos számának alakulása betudható a szervezők leterheltségének is, sok
korábban aktív tag visszament dolgozni, és az új tagok még csak ismerkedtek a rendszerrel,
hogy ez a jövőben gördülékenyebben menjen felkértünk egy coachot, hogy együtt tegyük
átláthatóbbá az anyahajó működését, hogy a frissen csatlakozottak is gyorsán megtalálják a
helyüket.
3.4 fentiek alátamásztásához az alábbi dokumentumokat csatoljuk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xRgXZelqrSoOyDSQ-_HIE4EivnLh6KY7jYz6SYled
sE/edit#gid=130742041&vpid=A1

4. A tevékenységek hatása a kitűzött konkrét célok tükrében:
Ez a múltkori szöveg, amin szívem szerint nem változtatnék, mert olyan
általánosságok vannak benne, amik a projekt teljes időtartamára vonatkoznak.
4.1 Az anyaközpont szervezőire (30-40 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 (166 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 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. Külsős
önkéntesek fogadására is törekszünk, A helyi Zöld Kakas Líceummal már kapcsolatban
vagyunk, az ELTÉ-n egyeztetünk ez ügyben. Célunk, hogy a TAVAM-pontoknak mintául
szolgáljunk, általunk a pályázó szervezet működése új lendületet kapjon. Kapcsolódásunkkal
az Úton… programhoz és Szoptatás Világheti eseményünkkel felhívtuk a figyelmet a női
körök segítő szerepére.

4.3. Kérjük, itt csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek a fentieket alátámasztják!
zöld kakas szerződés
5. Felmerült problémák és alkalmazott megoldások, tanulságok:
5.1
1) A Dési Művelődés Ház - bérelt helyünk - igyekszik rugalmasan igazodni igényeinkhez, de
a körülmények nem ideálisak, mivel a konyháját csak ősztől kezdhettük el használni, nincs
megfelelő tárolási lehetőségünk, sokszor kell mások programjaihoz igazodnunk, továbbá
komoly gond volt a 2 havi nyári zárva tartás. Megoldás: új helyhasználati feltételek
kialakítása, nyárra átköltöztünk a Pöttyös Kuckó CsaNa pincéjébe, mobilAnyahajó felállítása
a nyári kültéri programokra.
2) Aktív tagok fluktuációja: Az alapító tagok közül sokan visszatértek a munkába vagy újabb
gyereket vállaltak, ezzel kiestek az állandó feladatokat vállaló önkéntesek sorából. Helyük
betöltése, feladataik újraosztása munkaigényes, és elhúzódó. Megoldás: legyenek
feladat-átadási protokollok, legyen minden feladatra min 2 ember, legyen folyamatos az
önkéntes toborzás.
3) Anyahajó koordinátor túlterheltsége: a sok gazdátlanná vált feladat egy kézben maradt, a
nagy teher fontos egyéb feladatokról vonta el a figyelmet. Megoldás: külső facilitator
bevonásával közös munka - “coaching”- kezdődik, melynek célja az Anyahajó
szerepköreinek és az azokhoz kapcsolódó tevékenységeknek és felelősségeknek a
meghatározása. Közös megoldáskeresés!
4) A közösség aktív tagjainak tudása a közösség működéséről, céljáról nem egyforma. Az új
csatlakozók tájékoztatása ezekről nem megoldott. Megoldás: készül egy megosztott info-tár,
ahol
összegyűjtjük
a
legfontosabb
adatokat.
https://drive.google.com/open?id=0B3-g7PkhearZai0zWTBRcllMeGM
5) 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.
6) A pályázati dokumentáció nagy erőforrás igénye: a programfelelősök önállósága nem
evidens, az egyéb koordinációs, szervezési kérdések mellett egy ember nem képes ellátni a
feladatot. Megoldás: munkamegosztás itt is, újabb önkéntesek toborzása a feladatok
hatékonyabb leosztása érdekében, jobb kommunikáció a programfelelősökkel, szerepkörök
világos kijelölése
7) Kevéssé látogatott programok: Önkénteseink programok vezetésére vállalkoznak, mert
szívügyük az adott terület, de a meghirdetett eseményekre nagyon kevesen kíváncsiak, ami
csalódottságot okoz. Megoldás: programok indítása csak előzetes igényfelmérés után!

8) 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: folyamatos kapcsolatban lenni az
önkormányzattal, a “tudatukban lenni!”
9) Támogatókeresésre rendelt csapatunk még nem szervezett, így ezzel a feladattal nem is
boldogulunk elég jól. Ide nagy erők, komoly szervezés kell.
5.2
Tanulságok:
Az önkéntesek toborzása nem hagyható abba egy pillanatra sem, mindig kellenek új
szervezők, akik felveszik a fonalat, miközben mások éppen kiszállnak a “hajóból”.
Folyamatos munkát igényel az éppen folyó ügyek koordinálása, ami egy (-jó esetben 2)
ember számára elegendő feladat, mellé más részfeladatok nem vállalhatók. Az egy kézben
összefutó
szálak
egyensúlytalansághoz,
a
közösségi
együtt-munkálkodás
meggyengüléséhez vezetnek, ehelyett jól kommunikált feladat- és felelősségi körökre van
szükség. A közösség akkor működik egészségesen, ha tagjai együtt dolgoznak érte.
Bizonyos vállalt feladatok megvalósításáról olykor le kell mondani, ha nincs hozzá elég
erőforrás. Hiánya rávezeti a tagokat arra, hogy nélkülük nem megy a szekér. Ha egy
program több héten keresztül kis látogatottsággal üzemel, azt le kell venni a palettáról.
Nem szabad az aktualitásokban elveszve a hosszú távú érdekeket háttérbe szorítani.
Külső segítséget kell kérni a vezetés és a szervezés nehézségeinek kezelésére.
7. Nyilvánosság és kommunikáció:
7.1
Elkészüt Facebook oldalunk és honlapunk, ami lehetővé teszi, hogy kommunikációnkat
átgondoltabban folyatssuk. Az átszervezés még folyamatban, de annyi eredmény már most
látszik, hogy az eseményeink sokkal áttekinthetőbbek és követhetőbbek e két eszköz
segítségével. A fenti két felületet a külvilággal való kommunikációra használjuk, míg zárt
Facebook csoportunk és levelezőlistáink megmaradnak a csoport belső ügyeinek
fórumaként.
Facebook oldalunk indulása: 2015. október 28., az azóta összegyűlt kedvelők száma október
végéig 142 fő. Az október végi indulás utáni 3 napban összesen 271 embert értek el a korai
facebook posztjaink.
Megjelenésünk Facebook csoportokban:
166 fős (saját) Anyahajó - Anyaközpont a József Attila-lakótelepen;
1309 tagú József Attila-lakótelep - Én is itt lakom!,
182 tagú József Attila lakótelepi kismamák és barátaik
Közösen szervezett vásárlásainkat rendszeresen meghirdetjük itt. Ezekben a felhívásokban
mindig elhangzik pár szó magunkról, és elérhetőségünkről. Ugyanitt infókat közlünk
tevékenységünkről, hírt adunk programjainkról.
Blogunk: http://anyahajokozpont.blogspot.hu/ 2015. januárjában indult útnak, majd
szeptemberben átköltözött honlapunkra. Rendszeresen posztolunk személyes és/vagy képes
beszámolókat az egyes programokról.
Nagy rendezvényeink beharangozása: az esemény előtt két, illetve egy héttel hirdetjük meg
a 9. kerületi babamama információs oldalon (több ezer családot érhetünk el itt) valamint újra

és újra felkeressük a helyi magazin (Ferencváros Magazin) szerkesztőségét is, akik azonban
sajnos eddig nem reagáltak.
A civilinfo.hu-ra az Anyahajó Anyaközpont logója felkerült, valamint folyamatosan írnak, hogy
várják az eseményeket.
Írisz Családi Kör levelezési listája (389 tag) és Facebook oldala (259 kedvelő): nagy
rendezvényeinket itt is hirdetjük.
Szórólapunk állandóan elérhető a védőnői váróban, a gyermekrendelőben és természetesen
a Dési Művelődési Házban 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 Közösségi Fűszerkert és az oda készülő tábla a
környező házakból 600 fővel tudatja, hogy létezünk.
7.2.
-

-

Felkérés érkezett az őszi MACI kampány szervezőitől, hogy vegyünk részt a
programban, pályázzunk egy írással, amiben olyan civil szervezetként jelenünk meg,
ami nem a nagy bajban rászorulókon segít, hanem a mindennapokban nyújt
támogatást és az élet napos oldalát mutatja be. Az írás, mely alapján egy rövid
reklámfilmet csinálnak, elkészült, a kiválasztási folyamat a beszámolási időszakban
még tart.
2015 október 20. Ferencvárosi televízió, A "Kérdezze polgármesterét!" c. műsorban
a polgármester megemlítette az Anyahajó Egyesületet, (22:50-től)
http://www.kilenc.tv/kerdezze_polgarmesteret

7.3.
- Játszó-szerda
https://www.facebook.com/J%C3%A1tsz%C3%B3-Szerda-463029277045829/?fref=ts
- Szoptatás világnapja a József Attila-lakótelepen:
http://9ker.babamama.info/?s=szoptat%C3%A1s+vil%C3%A1gnapja
- Állampolgári Részvétel Hete a József Attila-lakótelepen:
http://jozsefattilalakotelep.hu/2015/09/25/polgar-judit-a-lakotelepre-latogat/
http://reszvetelhete.hu/events/559/kell-egy-hely-tamogatokeresesi-otletparade/
http://9ker.babamama.info/?s=civil+k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek

8. A következő időszakra vonatkozó tervek:
Folytatjuk kommunikációs- és marketing stratégiánk kialakítását.
Elkészül új plakátunk, melyet a lakótelep frekventált helyein teszünk ki.
Kapcsolatot építünk ki a lakótelepi gyermekorvosi rendelő orvosaival, védőnőivel.
Folytatjuk magunkat -és általában az anyaközpontokat népszerűsítő beszélgetések
szervezését.
Folytatjuk a külső segítő bevonásával tartott újraszerveződő, szerepmeghatározó “Coaching”
alkamakat, törekedve egy egészséges munkamegosztás kialakítására, időről időre újra

rátekintünk a vállalásokra. Bizonyos feladatokról mindenki által hozzáférhető leírást,
“protokollt” készítünk, hogy a munka átadás-átvételt megkönnyítsük.
Nagyobb hangsúlyt fektetünk a támogatókeresésre. Kidolgozunk “csomagokat” a hozzánk
támogatóként csatlakozni kívánók számára, amiben összefoglaljuk, mit várunk tőlük és mit
tudunk mi nyújtani.
A Wekerlei Öko Baba-mama klubbal és a Dési Művelődési Házzal közösen Karácsonyi Öko
Baba-mama vásárt szervezünk december 19-én.
Készítünk egy bemutatkozó anyagot, amely a Ferencvárosi Önkormányzattal való
együttműködéshez kell.
Tárgyalásokat folytatunk a Ferencvárosi Önkormányzattal:
- a Dési Művelődési Házban lévő bérleti díjunk elengedéséről
- egy megürült lakótelepi önkormányzati ingatlan kedvezményes használatba vételéről
A saját hely megtalálásáig zárható tárolók beszerzését a projektből költségátcsoportosítással
szerződésmódosítás keretében.

