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Etikus adománygyűjtő szervezet 

2017 év végén elindítottuk az ASZÖT-be való belépésünket. Megkezdték alapítványunk 

monitorozását. A Testületéhez bármely civil szervezet csatlakozhat, aki magára nézve 

kötelezőknek fogadja el az Etikai Kódexben foglaltakat, és sikeresen átesik a Kódex szempontjai 

alapján kialakított monitoring folyamaton. A monitorozást a Testület kezelőszerve a belépéskor, 

majd évente ismétlődő rendszerességgel minden tagnál lefolytatja, a tagság megszerzéséről és 

fenntartásáról a monitorozás eredménye alapján a Testület Etikai Bizottsága hoz döntéseket. 

Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete: 

Az adományzozói bizalom megerősítésén dolgoznak azon szervezetek, melyek már csatlakoztak 
az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületéhez, és fogadták el magukra nézve 
kötelezőnek az adománygyűjtésre vonatkozó Etikai Kódexet, melynek fő sarokpontjai a hitelesség, 
törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság. 

Tagszervezeteik az Etikai Kódexnek megfelelően kezelik a hozzájuk beérező adományokat és 
tevékenységüket átláthatóan kommunikálják. A Testület tagjai „Etikus Adománygyűjtő Szervezet” 
logót használhatnak, mellyel erősíthetik meglévő és potenciális támogatóik bizalmát. 

    

Céljuk összefogni az etikusan és átláthatóan működő civil szervezeteket, közösen dolgozni azon, 
hogy az adományozók bizalma megerősödjön. Ezzel kívánják elősegíteni az adományozási- és 
adománygyűjtési kultúra fejlődését Magyarországon. 

ETIKAI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 
ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS 
2018. május 28. -június-6. 
Szavazáson részt vevő Etikai Bizottsági tagok 
Inkei Péter 
Nizák Péter 
dr. Lajtai György 
Határozati javaslat (20180606): „ÚJ VILÁG” Alapítvány tagfelvétele 
Az „ÚJ VILÁG” Alapítvány tagfelvételéhez kapcsolódó monitorozási eljárás befejeződött. 
A monitorozási jelentést a Bizottság tagjai megkapták. 
Az „ÚJ VILÁG” Alapítvány tagfelvételi kérelmét az Etikai Bizottság három igen szavazattal, 
tartózkodás és nem szavazat nélkül megszavazta. 
Határozat: 2018. 06. 06–tól az „ÚJ VILÁG” Alapítvány az Adománygyűjtő Szervezetek 

Önszabályozó Testületének tagja. 

/https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiYir7A2PDfAh

WDCCwKHVORCbkQFjAFegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atlathatosag.eu%2FCMS%2FGetFil

e.php%3Ftk%3DDocuments___file%26id%3D82&usg=AOvVaw3bhicwDlJdOcMh2VS1jbkc / 

http://atlathatosag.eu/hu/mukodes/etikai_kodex.html
http://atlathatosag.eu/hu/mukodes/etikai_kodex.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiYir7A2PDfAhWDCCwKHVORCbkQFjAFegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atlathatosag.eu%2FCMS%2FGetFile.php%3Ftk%3DDocuments___file%26id%3D82&usg=AOvVaw3bhicwDlJdOcMh2VS1jbkc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiYir7A2PDfAhWDCCwKHVORCbkQFjAFegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atlathatosag.eu%2FCMS%2FGetFile.php%3Ftk%3DDocuments___file%26id%3D82&usg=AOvVaw3bhicwDlJdOcMh2VS1jbkc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiYir7A2PDfAhWDCCwKHVORCbkQFjAFegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.atlathatosag.eu%2FCMS%2FGetFile.php%3Ftk%3DDocuments___file%26id%3D82&usg=AOvVaw3bhicwDlJdOcMh2VS1jbkc
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Társadalmi szükségletek kielégítése: 

Alapítványunk odafigyel a társadalmi szükségletek kielégítésére. 

1. a szubszdiaritás elvének megvalósítása; önsegítő csoportok működtetésével, az egyén 

közösségben való kiteljesedésének lehetőségével, együttműködésével a szolidaritás 

jegyében. 

2. szociális védelem erősítése 

3. táborok szervezése; az érzékenyítés a tolerancia, az esélyegyenlőség jegyében 

4. az önkéntes tevékenység népszerűsítése; pozitív példákkal, közösségi szolgálatos fiatalok 

bevonásával 

5. a fogyatékossággal élő gyermekek támogatása; fejlesztő kutyás terápiás foglalkozások, 

tábori csoportos rendezvények, az Európai Unió által is támogatott fogyatékos emberek 

teljes körű társadalmi részvételének erősítése, segítése 

6. kapcsolatok minőségének javítása; kommunikációs ismeretek átadása az önkéntesek 

tréningjeinek segítésével csoportos foglalkozások keretében. 

7. a „minden ember egyenlő” elvre. A vallási, politikai, etnikumi kirekesztettség 

felszámolására. 

 

Működési támogatás NEA 
Ebben az évben a működésünket a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatta 100 000.-Ft-tal 

 

Adományozások: 

2018-ban alapítványunk folytatta a munkát Makón, Hódmezővásárhelyen és Szegeden. Két 

gyűjtőközpontot működtettünk,Több száz családnak tudtunk segíteni. Egész Csongrád megyét 

felöleltük. Nagyon sok kérés érkezett be napi szinten, amit igyekeztünk teljesíteni. Egyre nagyobb 

gondot okoz, hogy nincs szállító autónk, amit a szervezetünk birtokol, így sokszor csak hetekkel 

később tudtuk az adományt szállítani. A későbbiekben pályázaton keresztül igyekszünk megoldani 

ezt a problémát, hogy a felajánlott adományokat minél hamarabb ki tudjuk szállítani a rászoruló 

családoknak. Miután nagyon sok szegény család még szállítani sem tud, ezért nagy segítség. 

Fát gyűjtöttünk több alkalommal, hogy a városban élő idős emberek ne fagyjanak meg télen. Így 

több mázsa fát osztottunk ki a felajánlásoknak köszönhetően. 

Egy elektromos tűzben leégett konyhát, előszobát és fürdőszobát újítottunk fel, ahol olyan idős 

asszony él, aki a környezetében több éven keresztül segített a rászoruló családoknak. Éhező 

gyerekeket etet. A sors úgy hozta, hogy most rajta, neki kellett segíteni. Nála történt a tűz.  Az 

egyik család szólt alapítványunknak, hogy baj történt azzal az emberrel, aki mindig segít rajtuk. 

Így jutottunk el hozzá. Erőnkhöz mérten igyekeztünk segíteni. 
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Makón az egyik családnak abban segítettünk, hogy a család hazavihesse az újszülött gyermeket. 

Miután szinte semmijük nem volt az albérletben, az emberek összefogásának köszönhetően 

bebútoroztuk a lakást, bébi ruhákat adtunk, babakocsit vittünk. Így a baba hazaérkezhetett. 

Kolompár Annáéktól kaptuk az alábbi üzenetet: 

"Majácska vagyok megérkeztem. Nagyon szépen köszönöm az adományt amit kaptunk, és a sok 

segítséget, hogy gyönyörű otthonba jöhettem. Az én mamám mindent megtett ez érdekben. Az "ÚJ 

VILÁG" Alapítványnak is nagyon szépen köszönök mindent. Mert ők azok az emberek akikre mindig 

lehet számítani. Nagyon szeretjük őket" 

 
 

A Kártyás Kft nagylelkű támogatásának köszönhetően, alapítványunk kerítést tudott átadni 

Pitvaroson. A Kft. dolgozói társadalmi munkában készítették el a családnak a kerítést. Így a 

gyermekek már nem tudtak kiszaladni az utcára a kocsik elé. 

 
 

Kutyás terápiás foglalkozások iskolákban, óvodákban 
Harmadik éve támogatjuk a kutyás terápiás foglalkozásokat három városban.  Óvodákba, iskolába 

jutnak el a vizsgázott kutyák, ahol segítik, kiegészítik a pedagógiai munkáját. Ebben az évben a 

makói Pápay iskolában a Contitech támogatásával jutottak el a kutyák a gyermekek legnagyobb 

örömére. 
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Szegeden a GEMMA Fejlesztő Iskolában dolgoztak a kutyák alapítványunknak köszönhetően. 

Egész évben tartottak foglalkozásokat a fogyatékossággal élő gyermekeknek. 

Sokoldalú hatás: 

1. A kutyás terápia sokoldalú fejlesztési lehetőséget biztosít a hiperaktív gyermeke számára. A 

csoportos foglalkozások alkalmával, a gyerekeknek a feladatok végzése során kapcsolatot kell 

teremteniük egymással, alkalmazkodniuk kell a társaikhoz, a kutyához, a terapeutához.  

2. Az értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésében a kutya, mint személyiségfejlesztő 

tényező hatással van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a társas kapcsolatok 

kialakítását, azok alakulását. Javítja a gyermekek önértékelését. A kutya motiváló erő a 

gyermekek számára, aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való figyelmének összpontosítását, 

így a tanulásra jobban motivált gyermek nagyobb előrehaladást érhet el. A mozgáskészség 

fejlesztésére a kutyás terápián a természetes mozgáskészséget használva fejleszthető a 

gyermek. A négylábú társ közelsége a szükséges támogatást nyújtja a hiányos képességek, 

adottságok kibontakozásához. 

3. 3-7 éves kor között - tehát az óvodában - igen sok készség és képesség kialakulása, fejlődése 

megy végbe. Az óvodai nevelés, fejlesztés szerves részét képezhetik különböző módszerek, 

terápiás eljárások melyek a gyermekek iskolai életre való teljes felkészítésében is nagy 

szerepet kapnak. Ezek közé tartozik az állatasszisztált terápia, a kutyás terápia is!  
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Makó 

TESCO pályázat 

2018-ban pályázatot adtunk be a TESCO "Ön választ mi segítünk" felhívásra. A támogatásból egy 

olyan játékeszközt szeretnénk telepíteni, ami segít a fogyatékkal élő, tolószékes gyermekeknek 

megtapasztalni a szabadabb mozgás érzését. A Pillangó egy négyágú libikóka, amelyen két sérült 

és két egészséges gyermek játszhat közösen úgy, hogy együtt hozzák mozgásba a játékot. Ez a 

közös élmény közelebb hozza egymáshoz a gyerekeket, segíti egymás elfogadását és örömet 

okoz mindenkinek! 

E pályázatot megnyertük és vele együtt a 400 000.-Ft-ot, melyet a játék megvételére fordítottuk. 

Nyár végén tudtuk telepíteni Makóra a Petőfi Parkba a Pillangót, amit engedélyeztettünk. Az 

ünnepélyes átadó 2019. májusában lesz. 
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Szeged 

EFOP-1.3.7-17-2017-00126 

EFOP-1.3.7-17 - A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek 
közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével 

Projekt megnevezése: 

Szeged-Csanádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – Szeged - A társadalmi kohézió erősítése a 
szegedi Szent Miklós Plébánia és az "ÚJ VILÁG" Alapítvány közösségfejlesztő tevékenységének 
bővítésével. 

Támogatott összeg:49 999 999.-Fta támogatás aránya: 100% 



 „ÚJ VILÁG” Alapítvány 
 Székhely: 6900 Makó Szerecsen u. 15/a 

Adószám: 18215807-1-06 
 
 

Az EU-s támogatás segítségével, a Szent Miklós Plébánia és az Új Világ Alapítvány 
szervezetekből álló konzorcium a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és 
közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a 
hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal 
rendelkeznek. 

A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének 
erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek 
támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti 
szociokulturális hátrányok mérséklésében 

Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket 
hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, 
azokat inspiráló közeggé teszik. Továbbá a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű 
célcsoport tagok élete mellett, azok közvetlen környezetét is befolyásolják, segítenek megfékezni 
a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, a munkanélküliséget is, szélesebb 
spektrumban nézve pedig a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is. 
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Tündérek költöztek a GEMMA-ba. 

Júniusban a Lelkek Mezeje illusztrátora szervezetünk felkérésére az egyik nagy falfelületre felfestette a 

mesekönyv szereplőit. Tündérek érkeztek a GEMMA-ba. Három napon keresztül készültek az illusztrációk, 

melyeket a gyerekek nagy örömmel fogadtak. Öröm volt látni a mosolygós gyermekarcokat, mikor be-

bekukkantottak a lezárt területre. Vörös Édua munkái még családiasabbá tette az iskolát. 

 

      

 

Kéz a Kézben Toleranciatábor 

Együtt táboroztak halmozottan sérült és ép gyermekek öt napon át kéz a kézben. Ebben az évben 
75 gyermek vett részt a rendezvényen. Két meghívott csapat is érkezett hozzánk; a makói Disputa 
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kör Pallagi Bea vezetésével és a szegedi Szent Miklós Plébánia hittanosai Könyves Péter 
vezetésével. Célunk volt, hogy több oldalról ismertessük meg a munkánkat és új barátokat 
szerezhessünk. 

Szakemberek: 

Tatárné Kapus Éva nevelőtanár, család-gyermek és ifjúságvédelmi szakpedagógus, szociális 
munkás, katolikus hittantanár, tréner; Szokolné Igaz Enikő habilitás kutyakiképző és felvezető 
Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány önkéntese, az "ÚJ VILÁG" Alapítvány kutyás terápiás 
foglalkozásainak vezetője; Harasztiné Schiller. Márta gyógypedagógus GEMMA, Nákity Kinga 
gyógytornász GEMMA, Kasza Blanka gyógytornász GEMMA, Zavarkó Éva gyógytornász 
GEMMA, Benkő Erzsébet gyógypedagógiai asszisztens GEMMA, Dobsa Evelin gyógypedagógiai 
asszisztens GEMMA, Kovács Magdolna gyógypedagógus GEMMA, Szabó Sára gyógypedagógus 
GEMMA, Fődi Anna gyógypedagógus GEMMA, Nagy Albertina gyógypedagógus GEMMA, 
Komjáti Mariann gyógypedagógiai asszisztens GEMMA, Vas Nelli gyógypedagógiai asszisztens 
GEMMA, Urbán Miklós gyógypedagógiai asszisztens GEMMA, Oravec Dorottya gyógypedagógiai 
asszisztens GEMMA, Patócskai Anikó gyógypedagógiai asszisztens GEMMA. 
 
Segítők: 

Fülöp Kristóf, iskolai közösségi szolgálatos, Pauli Katalin az "ÚJ VILÁG" Alapítvány önkéntes 
tagja, Selmecziné Pomikula Tünde az „ÚJ VILÁG” Alapítvány Jószolgálati Nagykövete, 
Nagyhegyesi Ilona íjász és Moldován Ilona az „ÚJ VILÁG” Alapítvány kuratórium tagja. 
 
Tábor vezetősége: 
Táborvezető: Gulicska Irén az "ÚJVILÁG" Alapítvány kuratórium elnöke 
Orvosi ügyelet: Lévay Norbert 
Az étkezéseket biztosítja: Stefánia Catering. 
 

A tábor gyermekei makói, hódmezővásárhelyi és szegedi iskolák résztvevői voltak, összesen 75 

fővel. 

A tábor összetétele 45 ép = segítő gyermek és 30 fő fogyatékkal elő (halmozottan sérült fiatal) a 

szegedi GEMMA Fejlesztő Iskola, a Készségfejlesztő Iskola, s a fejlesztő iskolai nevelés – 

oktatásban már nem részesülő fiatalok, tanulók.  

Tábori program: 

Első nap (július 2.) 

11 órától szállások elfoglalása 

12 órától „Hallgass a szívedre” érzékenyítő foglalkozás a segítő gyerekeknek, játékos formában Éva 

nénivel  

13 órától ebéd 

14 órától strand 

16 órától tábori program megbeszélése, szabad foglalkozás 

17 órától 18 óráig a Béka Bogi csoport: a személyiségfejlődés lehetőségei az önkéntes munkában I. 

workshop Éva nénivel. 

18 órától vacsora 

19 órától frappáns játékos vetélkedők, programok 

21 órakor fekvés 

 

Második nap (július 3.) 
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7 órakor ébredés 

8 órától reggeli 

9 órától kutyás terápiás foglalkozás kisebb csoportokra bontva, de közösen! 

10.30 órától Történelmi ruhában valóbemutató, és egy rövid előadás a ruházatról, fegyverzetről, íjakról.  

   Ezek után mindenki kipróbálhatja oktatói segítséggel, biztonságos módon az íjászatot (5 éves kortól) 

néhány lövés erejéig.Ha kevés jelentkező van, akkor sok lövésre is jut idő. :-) 

13 órakor ebéd 

14 órától strand közös fürdőzés 

16 szabadprogram, számháború 

17 órától 18 óráig a Béka Bogi csoport: a személyiségfejlődés lehetőségei az önkéntes munkában II. 

workshop Éva nénivel 

18 órakor vacsora 

19 órakor sportverseny (Enikő) 

20,30 zseblámpafoci (akik nem vesznek részt rajta, azoknak filmklub Éva nénivel) 

21 órakor lefekvés 

 

Harmadik nap (július 4): 

7 órakor ébredés 

8 órától reggeli 

9 érzékenyítő foglalkozás a kutyák segítségével 

10,30 órától Múzeum  

13 órakor ebéd 

13, 30 órától strand közös fürdőzés 

16 órától íjászat Pumával. 

17 órától 18 óráig a Béka Bogi csoport: a személyiségfejlődés lehetőségei az önkéntes munkában III. 

workshop Éva nénivel  

17 íjászat 

18 órakor vacsora 

19. órától „az élet show-ja” csapatok vetélkedője 

21 órától bátorságpróba 

 

Negyedik nap (július 5.): 

7 órakor ébredés 

8 órától reggeli 

9 órától kutyás terápiás foglalkozás kisebb csoportokra bontva, de közösen a két gyermek csapat!. (Akik 

éppen nem a foglalkozáson vannak, azoknak futóversenyt rendezünk. A végén ajándék ). 

10 órától sárkányhajózás (akiket be lehet vinni) és akik éppen nem a foglalkozáson vannak, azoknak 

futóversenyt rendezünk. A végén ajándék. 

13 órakor ebéd 

14 órától strand közös fürdőzés 

16 óra Betty, Tamás és csapatának egy órás zumba „tánca” amin mindenki részt vesz a maga 

lehetőségeihez képest 

17 órától 18 óráig a Béka Bogi csoport: a személyiségfejlődés lehetőségei az önkéntes munkában IV. 

workshop Éva nénivel  

17 órától Íjászat 

18 órakor vacsora 

19 órától közös tábortűz (minden csoport előad egy maga által kitalált mókás jelenetet, erre készülhetnek a 

tábori szabadidős programokon, forgatókönyvírással, jelmez és díszletkészítéssel, szövegtanulással), 
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szalonnasütés 

22 órakor lefekvés 

 

Ötödik nap (július 6.) szülős nap a fejlesztő iskolásoknak: 

7 órakor ébredés 

8 órától reggeli 

9 órától „Az igazgyöngy születése” workshop pedagógusoknak Éva nénivel 

11 órakor strand 

13 órakor ebéd 

13,30 Ebéd után, küldetési mese mindenkinek Éva nénitől 

14 órától hazautazás. 

Partfürdőről: 
A Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman tavasztól őszig várja kedves látogatóit. Egyedülálló 
elhelyezkedésével az ország egyik legszebb fekvésű kempingje, közvetlenül a Tisza partján, 5 
percnyi sétára Szeged belvárosától. A lapályos parton a fürdőzés és napozás mellett futballpálya, 
strand-röplabda pálya, büfék, vendéglátóegységek állnak a vendégek részére, valamint a kijelölt 
tűzrakó helyeken bográcsozásra, szabadtéri sütésre, főzésre is van lehetőség. A medencék 
legmélyebb pontjai: középső medence: 120 cm közel 33 fokos víz, nagy medence: folyamatosan 
mélyülő, a legmélyebb pontja: 18 cm, közel 33 fokos vízhőmérséklet. 
A táborba napi jegy kifizetésével a szülők is be tudnak jönni délutánonként, de a tábor programját 

nem zavarhatják (bekapcsolódni lehet). 

Táborba való jelentkezésnél figyelnünk kellett az alábbiakra: 

1. általános iskolás legyen 
2. nyitott legyen a másság elfogadására 
3. úszás ellenőrzése (itt fontos tudnunk- tud-e úszni, mert a sárkányhajózásnál úgy osztjuk az 

úszni tudó felnőttekkel) 
4. pollenérzékenység figyelembe vétele 
5. bogár fóbia kiszűrése 
6. fertőző betegség kiszűrése 
7. ne féljen a kutyától, és/vagy nyitott legyen a kutya fogadására 
8. szőr allergia figyelembe vétele 
9. Víz fóbia figyelembe vétele 
10. étel érzékenység 

Segítő (ép) gyermekek a táborban 

A tábor célja, hogy a segítő gyermekek megtanulják “kezelni” sérült társaikat. Érezzék, lássák, 

hogy a fogyatékkal élők milyen nehézségeket küzdenek le. A gyermekek jelképesen örökbe 

fogadtak egy-egy sérült kis társat, akinek a napi teendőit megfigyelték, a pedagógusok által kapott 

információkat megjegyezték, megtanulták. A közös gondoskodás, a feladatok elvégzése bár 

kihívás volt a segítő gyerekeknek, mégis örömmel töltötte el szívüket. A sok közös rendezvény 

összekovácsolta a kis csapatot. Barátságok születtek (egyáltalán nem az volt a fontos, kinek 

milyen fogyatékossága van!), mélyültek el. Megtapasztalhatták, hogy milyen a feltétel nélküli 

elfogadás, szeretet, ami sérült társaiknak teljesen természetes, hisz számukra nem lényeges, 

hogy barátaik milyen külső fizikai megjelenéssel, vagy anyagi háttérrel rendelkeznek. Nekik 

kizárólag az elfogadás és a szeretet a fontos, minden más tényező, ami társadalmunk mai társas 

kapcsolataira jellemző, nem érdekes. Kizárólag az a fontos, hogy a másik fél milyen emberi 
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értékekkel bír. Azt is megtanulhatták, hogy nekik pont olyan érzéseik vannak egymás iránt, mint 

bárki másnak. Miután a táborban részt vevő segítő gyerekek ezt felismerték, sokkal 

felszabadultabban és bátrabban élték meg élményeiket, és gátlások nélkül keresték egymás 

társaságát a közös foglalkozásokon túl is. A közösen átélt élményt a tábor végén szüleiknek 

mesélték el, így a gyerekeken keresztül a családjukban is megtörtént a társadalmi érzékenyítés, 

még ha nem is olyan mélyrehatóan, mint a táborban részt vevők számára. 

Sokat jelentett a tábor életében, hogy voltak olyan segítő gyerekek aki már második alkalommal 

jöttek el ebbe a nyári táborba. A tavalyi tapasztalatuk, rálátásuk a világra, a környezetükre 

segítség volt azoknak, akik csak most tapasztalhatták meg, mit jelent a fogyatékkal élőkkel együtt 

táborozni. Nagy probléma, hogy az ép és a sérült gyerekek gyakorlatilag teljesen elszeparálva 

élnek egymástól, nőnek fel. Külön intézményekben tanulnak, és ha nincs a családban fogyatékkal 

élő, gyakran nem is szembesülnek azzal, mit is jelent ez valójában. Nem tanulják meg, hogyan 

kezeljék sérült társaikat, hogyan fogadják el egymást, vagy egyáltalán hogyan kérdezzék meg, 

hogy hogyan segíthetnek, ha a másik fél segítségre szorul. Az ilyen tapasztalatok és ismeretek 

hiánya viszont gyakran passzivitáshoz, bezárkózáshoz, tagadáshoz, illetve ez ismeretlentől való 

félelemhez vezetnek, azaz félnek sérült embertársaiktól, azok reakcióitól, kommunikációs 

módszereiktől. Azok a gyerekek, akik először jártak táborunkban, láthatták, hogy a tavalyi 

ismeretségek hogyan elevenednek újra, és hogy ezek mennyire közvetlen módon zajlanak, 

mennyire örülnek egymásnak. (Ölelések, kézfogások, kivel mi történt amióta nem látták egymást, 

stb.) A táborban előző évben is részt vevő gyerekek láthatóan sokkal könnyebben barátkoztak és 

teremtettek kapcsolatot új társaikkal, mint azok, akik először jöttek ide. Jellemzően ők 

kezdeményezték a kommunikációt. Így az újonnan érkezettek is könnyebben oldódtak, valamint 

átadták egymásnak előző évi élményeiket, ismereteiket. A közös kutyás terápiás foglalkozás 

alkalmat adtak arra, hogy megmutassák, hogyan tudnak együtt dolgozni sérült társukkal, hogyan 

tudják segíteni őket, így a táborban először részt vevő segítő gyermekek sokkal hamarabb és 

bátrabban oldották meg a feladatokat, mint ahogy azt az első tábor idején történt. A közös 

zumbázás, strandolás, éneklés új felfedezéseket hozott. Megtapasztalhatták, mekkora erő és 

kitartás van a tábor lakóiban. Látták, hallották, milyen nagy szeretettel énekel és rappel a 

fogyatékkal élők közül (Misike és Tomi), milyen kitartással mozog együtt a zenével Gabi, és azon 

társaik, akik képesek az önálló mozgásra. Miután a segítő gyerekek felismerték, hogy a 

fogyatékkal élő társaik számára mennyire fontos a zene, még a medencében is közös dalra 

fakadtak. Minden kötelezettség nélkül keresték az egymással való kapcsolat és játék lehetőségét 

a szabadprogramok idején is, nem korlátozódott a közös programokra egymás megismerése. Ez a 

magas szintű nyitottság a segítő gyerekek részéről több volt, mint amit vártunk  

Móra Múzeum: 

A tábor idejére beterveztük a múzeum látogatását, ám ez nem jött létre. Ezekben a napokban 

érkeztek meg a dinoszauruszok, ezért bezárták a kapukat a látogatók előtt. Ám ígéretet kaptunk 

arra, hogy később, nagy árengedménnyel megtekinthettük a Dinó kiállítást. Októberben került erre 

sor, amin 70 diák vet részt. Nagy öröm volt számunkra, hogy megtekinthettük. Sok gyermek akkor 

volt először múzeumban. 
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Almási Disputa kör: 

Pallagi Bea diákjai a disputa kör tagjai szerettek volna eljönni a táborba, mert a gyerekek barátai 

már meséltek róla. Így örömmel fogadtuk az érdeklődésüket és nagy szeretettel vártuk őket. A 

tábor gyermekei betekintést kaptak a kör munkájába, közös feladatokat oldottak meg. A tábor 

feladata a tolerancia volt. Kinek mit jelent. Érveltek mellette és ellene, fontosságáról, 

elhanyagoltságáról. Érdekes, tanulságos foglalkozás kerekedett ki. 

A fogyatékossággal élő gyermekek: 

A szülők már nagyon várták a tábor napját, hogy fogyatékossággal élő gyermekeiket elhozhassák 

a programokra. Sokat fürödtek, sokkal aktívabban vettek részt a kutyás terápiás foglalkozásokon, 

melyet közösen az ép gyerekekkel tartottunk. Közös zumba és körjátékok, ügyességi kézműves 

játékok segítették a megismerést, a kommunikációk elsajátítását. Íjászokat is megkértünk, hogy 

beszéljenek az ősi magyar fegyverről, mutassák meg az íjakat, és aki szeretné kipróbálhassa. 

Sokan támogatták a tábort. Köszönjük az ENSI Kft. nagylelkűségét, mellyel lehetőséget adtak, 

hogy ebben az évben is lehessen érzékenyítő tábor Szegeden az alapítványunk szervezésében! 

Készségfejlesztő iskolások 

Ebben a táborban a készségfejlesztő iskolások napközben pedagógusaikkal voltak a 

rendezvényeken, ám délután 4 óra után teljes egészében az ép gyerekekkel együtt végezték a 

feladatokat a játékos vetélkedők során. 

Nagy fejlődés, hogy ezek a gyermekek már egyedül aludtak a táborban. Bár mindig volt velük 

felügyelő pedagógus ám a napi rutin feladatokat önállóan végezték el. Ez igen nagy fejlődés a 

tavalyi évhez képest. 
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Tábor költségvetése: 
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Tábor képei: 
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Almási Disputa kör tagjai 
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A Kéz a Kézben Toleranciatábor 2018. támogatói: 

 

 

    

 

 

Média megjelenés a táborról:: 
 

Együtt sárkányhajóztak sérült és ép fiatalok a Tiszán Szegednél  

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/egyutt_sarkanyhajoztak_serult_es_ep_fiatalok_a_tiszan_s

zegednel_-_galeria/2566198/  

  

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/egyutt_sarkanyhajoztak_serult_es_ep_fiatalok_a_tiszan_szegednel_-_galeria/2566198/
https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/egyutt_sarkanyhajoztak_serult_es_ep_fiatalok_a_tiszan_szegednel_-_galeria/2566198/
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Óvodások hete 
Egy különleges világgal ismerkedhetnek meg a szegedi nagycsoportos óvodások a GEMMA Központban 

az Óvodások hete rendezvénysorozaton. Közös játékban, mozgásban és tanulásban vettek részt az 

egészséges, ép gyerekek a központban nevelkedő, fogyatékkal élő fiatalokkal együtt a könyvtárvezető 

irányításával, illetve Azure, a terápiás kutya kíséretében.  

Az Óvodások hete programsorozat fókuszában az érzékenyítés állt, az ép és a fogyatékkal élő gyerekek is 

tapasztalatot gyűjtöttek a találkozás által, megismerkedhettek egymással. Az óvodások láthatták, hogy 

beteg társaik is fontos részei a társadalomnak. Az óvoda az a közeg, ahol a gyerekek még nem tesznek 

különbséget ép és sérült társaik között, ezért fontos már ebben a korban az érzékenyítés. Több mint 160 

óvodás látogatott el szervezetünk által finanszírozott foglalkozásainkra. Nagy sikerrel zárult a hét. 
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Lippai Marianna jótékonysági est 

November végén vendégül láttuk Szegeden Lippai Marianna ismert bloggert. Az ,,Új Világ" 

Alapítványunk, a Pillangó játék engedélyezésének összegére gyűjtött ezen az esten. Ez a pillangó 

a makói Petőfi parki játszótérre került, ám nem vehették birtokba a gyermekek, mert ehhez 

engedélyre volt szükség, amely körülbelül 150 ezer forintba került. Ezért jótékonysági estet 

szerveztünk Szegeden, amelynek vendége Lippai Marianna volt. A szükséges pénz 

összegyűjtésére jótékonysági estet rendeztünk, amelynek vendége Lippai Marianna volt. Az 

ismert blogger 8 éve vesztette el kislányát, azóta szívügyének tartja a fogyatékkal elő gyermekek 

támogatását. 

  

 

Art Hotel Szeged adomány 

A Návay Aranka Idősek Otthona Óföldeák a bentlakásos intézményben folyó gondozási 

tevékenység folyik. Ez alatt az intézmény szolgáltatását igénybevevők részére, olyan fizikai, 

mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi 

állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent. Teljes körű ápolást, gondozást 

nyújtó szociális otthon. Nagygyörgy Éva a Hód-Rehab Bt. tulajdonosa azzal a kéréssel fordult 

szervezetünkhöz, hogy az otthonban lepedő hiány van. Olyan kevés a lepedőjük, hogy nem tudják 

megfelelően cserélni. Az otthonban 150 idős ember lakik. Ha egy lepedő bepiszkolódik, akkor meg 

kell várniuk, hogy kimossák és megszárítsák, ddig nincs lepedő az ágyon. Ezen a problémán 

próbáltunk enyhíteni. Ágyakat is kértek tőlünk, mert sokan több, mint 20 éves kifeküdt ágyon 

alszik. Az időseknek a gerincük miatt sem előnyös. Felhívást tettünk közre. Az Art Hotel 

nagylelkű felajánlásának köszönhetően 250 lepedőt, 10 ágynemű huzatot tudtunk elszállítani, 

valamint 5 ágyat és egy ülőgarnitúrát ajánlottak fel az otthonnak segíteni akaró emberek. 

Köszönjük a Hotel nagylelkű adományát! Nagyon hálásak voltak érte. 
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Hódmezővásárhely 

Robotok a könyvtárban 

Gyermeknap alkalmából robotokat hoztunk a Németh László Városi Könyvtárba. Azért a robotok 

szerepelnek ezen a gyermeknapon, mert a 21. században élünk, ahol meghatározó szerepük van 

a robotoknak és a számítástechnikának. Fontosnak tartottuk, hogy szemléltessük a robotok 

működését a gyerekeknek. – Tavaly kutyás bemutatót tartottunk, előtte lévő évben Horkai Zoltán 

farkasait hoztuk el. Az idén arra gondoltunk, hogy robotokkal lepjük meg a kis olvasókat. A 

robotokat a budapesti Robotépítő Egyesület tagjai hozták el. 

   

 

Batida melegétel-osztás 

Immáron öt éve jelen vagyunk a Batidai vígasságok rendezvényen. Meleg ételt osztottunk, így 150 

család jutott főtt ételhez. Ruhaosztást és lufi hajtogatást is szerveztünk a Hódmezővásárhely 

megyei jogú város, Batida településen lakók részére. 
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Bibó utcai játszótér felújítás 

16 évvel ezelőtt elkészített játszótér felújítása időszerű volt. Miután a város perifériáján van, és 
etnikum lakta terület, ezért a honatyák kevesebb figyelmet szenteltek a játékok felújításának 
időszerűségére. Célunk, a város közösségében egyre jobban megerősödik a diszkrimináció. 
Egyre élesebben elkülönülnek a társadalmi csoportok. Eltávolodnak egymástól. Megszűnőben van 
a kommunikáció, az összefogás az etnikummal. Ezen akarunk változtatni. Nem előadásokkal, 
iskolai órákkal szeretnénk rávilágítani arra, hogy minden ember egyenlő, minden embernek 
alapvető szükségletei vannak, hanem cselekvéssel. A legjobb kommunikációs kampány az, ha 
magunk mutatunk példát. Ezért vállaltuk a társadalmi változás alapjául szolgáló személyes 
kapcsolatok kialakítását olyan közös tevékenységgel, mely megfelelő keretet ad a kapcsolat 
létrejöttéhez, az újboni közös gondolkodásnak, cselekvésnek. A város lakosainak közösségé 
formálásában. 
 
A romák által lakott városrészen belül lévő játszótér felújítását tűztük ki célul, amely megfelelő 
keret volt a kapcsolat létrejöttéhez. A roma lakosság érdeklődést mutatott, első körben, 
elsősorban a gyerekek kapcsolódtak be a közös felújítási tevékenységbe, de a periférián 
megjelentek az érdeklődő roma fiatalok és felnőttek is. A meghirdetett időpontokban szép 
számmal jelentek meg a különböző társadalmi rétegekhez tartozók, jogászok, tanárok, szociális 
munkások, vállalkozók, szakmunkások és roma családok. A keretprogram megfelelőnek bizonyult, 
hogy az egymástól elkülönült csoportok, generációk, az együttes tevékenységben párbeszédet 
kezdjenek, ideális légkör alakult ki a résztvevők attitűdjeinek formálódására, az előítéletek 
csökkentésére, kapcsolatok, együttműködések kialakítására. Tél elején több száz fát ültettünk a 
játszótér környékére. Szimbóluma és jele lesz a roma lakosság számára az életnek, 
növekedésnek, gondoskodásnak és társadalmi felelősségvállalásnak. Ez a felelősségtudatot 
erősítő jó gyakorlat kialakításának eszköze. 
 
Fontos volt számunkra, hogy a játszótérért meg kelljen dolgozniuk. Ne csak adjunk, hanem 
közösen alkossunk. Az emberi természet alkalmas arra, hogy azokat az ajándékokat becsüli 
jobban, amiért megdolgozott. A fiatalok bevonása, a roma közösségben élőkkel való közös munka 
példa minden ott élőnek is. Azok a fiatalok, akik a játszótér felújításán dolgoztak az elkészült 
munka után beírhatták a nevüket az általuk felújított játszótéri eszközökbe. Ezzel megerősítettük 
abban őket, hogy azért az eszközért felelősséget kell vállaljon. Hiszen saját keze munkáját tette 
bele a felújítás során. 
 
Megismertettük őket a munkával és a munka gyümölcsével. Örömmel segítettek felújítani a 
játékokat és boldogan írták rá a nevüket az általuk elkészült játékokra. Folyamatosan ellenőrizzük 
a játszóteret és tapasztaljuk, hogy nagyon vigyáznak rá. Rászólnak egymásra, ha rongálni 
akarják, összegyűjtik a játszótér környékén a szemetet és sokkal több környékbeli gyermek 
használja rendeltetésszerűen. Feltűnően csökkent azoknak a száma, akik ezen a játszótéren 
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drogoztak. El kezdték tisztelni a területet. Szinte minden fának van örökbe fogadója. Vigyáznak, 
rá, nem tördelik le, gondozzák. A város polgárai felfigyeltek a tevékenységünkre és a következő 
akciókon egyre többen jöttek a roma közösséghez. Elindult a közös gondolkodás, az igények 
felmérése, és a közös tenni akarás. Későbbiekben egy fesztivált szeretnénk megvalósítani 
közösen, ahol a roma kultúrát (gasztronómia, népzene, stb) szeretnénk bemutatni a város 
lakosainak is. 
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Díjnet.hu 

Az ASZÖT a tavasszal indított egyeztetések nyomán a Díjnettel közösen dolgozva elkészítette az 

adományozói oldalak alapjait. Csatlakoztunk ahhoz a kezdeményezéshez, hogy a dijnet.hu 
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oldalon lévő adományozói aloldalra felkerülhessünk. A Díjnet feltöltötte az oldalakat alapítványunk 

adataival, és élesítette november első felében. Így megvan a lehetőség arra, hogy szervezetünk 

részére pénzösszeget utaljon. Ennek köszönhetően közel 100 000.- Ft-ot kapott szervezetünk 

2019. január 1-ig. Köszönjük mindenkinek, aki ezzel segíti munkánkat. 
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Jószolgálati Nagykövetek 

Jószolgálati Nagyköveteink 2017-ben közel 800 000.-Ft-ot gyűjtöttek alapítványunknak. 

Nagyköveteink: 

 

Támogatóink 
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Önkénteseink:  

Ajtai Bianka, Ajtainé Pintér Ildikó, Bánfi Anett, Baranyi Fruzsina, Bihari Ilona, Budai Erika, Cser 

Szilárd, Engloner Gyula, Herczeg Pál, Kala Katalin, Kenéz József, Oláh Mihály, Konkoly Angéla, 

Konkoly Gusztávné, Kovács Zoltán, Moldován Ilona, Pataki Csaba, Schubertné Rakonczai Judit, 

Árkus Éva, Váradi Imréné, Szokolné Igaz Enikő. Nagyhegyesi Ilona 

 

Közösségszolgálatos fiatalok: 

Fülöp Kristóf, iskolai közösségi szolgálatos HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma Makó,Turányi Marcell iskolai közösségi szolgálatos HSZC 

Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Makó, Bódi Lóránt közösségi 

önkéntes BSZC Vásárhelyi Pál Szakgimnáziuma 
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Média megjelenések: 

1. Iskola felszereléseket gyűjtenek 

https://www.delmagyar.hu/mako_hirek/iskolai_felszereleseket_gyujtenek_a_raszoruloknak/2569644

/?fbclid=IwAR00uv_Of3RNvWaJd1IoaoePh1rQ-mlvDMESRNPlcSYWbUh-5uOsYf4mpGo 

2. Robotok a könyvtárban 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpromenad.hu%2F2018%2F05%2F26%2Frobotok-

uraltaka-konyvtar-

gyermeknapjat%2F%3Ffbclid%3DIwAR1U8iVc9o8T5yjX2wYGiceNNH5pvxKKSU6hOmRia13-

zHzgNpUTC6T1S2w&h=AT0eU8HOTdPBsmhDLkbryDl4cWijN_KX9HBUvsEMWePwXieQNL-

IVxPN0879mMOYwcTPou3eBF7Qsmp4JsyJG2tCHl-

_EMzcsUfLTu7emRVtfRjJnYk_jB_utA98_P9ZYgqK3K2HL-

WAgzC9YTLEDyOngz7ct_bNSX2EPxQOgxiUbrzgWht2V10y9O8mv45cSG8efXH5pMi1F_s1CXEcb

kxOW8Q3Jtha0BBoEMNtfPbXBhStQjQvxoh7cgVJMv5OaFUZnjgA4lrOgaswwwrZcqZpFgkWYdjPzI

dyX6GReKhX8LQp9v6XiGv_B7Ag4m4yPEeVrR_yIwe0JOcvSeV7JQFfXiw11yRmjAfrvgMlQ8I0guP

Q6X5hubruWTKKE_4P5d4i8KxCYN3BWMRsRb4sllie_OMXXUCRMfmaZ_8DTPk1feMentCG37xro

TXHQ_33Prf48IYGzbVfroHMBewrNDzR1HvGszmd9jsksl7dOa9C5JriENmW-

1b2ctRRiLXbzhlNGmTWu7OFwbOKWYUr9iN6o-tcFSKdVmgPKTBvOuJlHBuEkmepU-

rJPM10RcMWKwsRZCoMjvyhZUS3mZqkb5oJK2YvVhzvo48slSpG2FOltBeS1VqM0FWX-

_TY7XAnE2v-1B5sfKrbz_pG5b6npH8q-icHkurPMhePG-FQGl_2MZLlsvTmjKJp-

IgKCJUCW18kfXhqC_a5ifc3REFOfRPyrIqasLXzIVE0c3NEuJsy9_5mS-

yY24oJlqAaVlqz_iBGU4nyG51bHZNYRzKXx0rD2Hi_yQ 

3. Esélyegyenlőségi játékra gyűjtöttek 

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/eselyegyenlosegi_jatekra_gyujtottek_mariannaval_-

_az_ismert_blogger_meglatogatta_a_gemma-s_diakokat/2577316/  

4. Együtt sárkányhajóztak sérült és ép fiatalok 

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/egyutt_sarkanyhajoztak_serult_es_ep_fiatalok_a_tiszan_s

zegednel_-_galeria/2566198/  

5. Lepkét és sétányt nyertek 

https://www.delmagyar.hu/mako_hirek/lepket_es_setanyt_nyertek/2565258/ 

6. Óvodások hete a GEMMA-ban 

https://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/a_fogyatekkal_elok_elfogadasara_osztonzik_az_ovodasok

at/2575778/  

7. Videók 

https://www.youtube.com/channel/UCSSPZnqfIFXct3SypXSfI-g/videos  

  

https://www.delmagyar.hu/mako_hirek/iskolai_felszereleseket_gyujtenek_a_raszoruloknak/2569644/?fbclid=IwAR00uv_Of3RNvWaJd1IoaoePh1rQ-mlvDMESRNPlcSYWbUh-5uOsYf4mpGo
https://www.delmagyar.hu/mako_hirek/iskolai_felszereleseket_gyujtenek_a_raszoruloknak/2569644/?fbclid=IwAR00uv_Of3RNvWaJd1IoaoePh1rQ-mlvDMESRNPlcSYWbUh-5uOsYf4mpGo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpromenad.hu%2F2018%2F05%2F26%2Frobotok-uraltaka-konyvtar-gyermeknapjat%2F%3Ffbclid%3DIwAR1U8iVc9o8T5yjX2wYGiceNNH5pvxKKSU6hOmRia13-zHzgNpUTC6T1S2w&h=AT0eU8HOTdPBsmhDLkbryDl4cWijN_KX9HBUvsEMWePwXieQNL-IVxPN0879mMOYwcTPou3eBF7Qsmp4JsyJG2tCHl-_EMzcsUfLTu7emRVtfRjJnYk_jB_utA98_P9ZYgqK3K2HL-WAgzC9YTLEDyOngz7ct_bNSX2EPxQOgxiUbrzgWht2V10y9O8mv45cSG8efXH5pMi1F_s1CXEcbkxOW8Q3Jtha0BBoEMNtfPbXBhStQjQvxoh7cgVJMv5OaFUZnjgA4lrOgaswwwrZcqZpFgkWYdjPzIdyX6GReKhX8LQp9v6XiGv_B7Ag4m4yPEeVrR_yIwe0JOcvSeV7JQFfXiw11yRmjAfrvgMlQ8I0guPQ6X5hubruWTKKE_4P5d4i8KxCYN3BWMRsRb4sllie_OMXXUCRMfmaZ_8DTPk1feMentCG37xroTXHQ_33Prf48IYGzbVfroHMBewrNDzR1HvGszmd9jsksl7dOa9C5JriENmW-1b2ctRRiLXbzhlNGmTWu7OFwbOKWYUr9iN6o-tcFSKdVmgPKTBvOuJlHBuEkmepU-rJPM10RcMWKwsRZCoMjvyhZUS3mZqkb5oJK2YvVhzvo48slSpG2FOltBeS1VqM0FWX-_TY7XAnE2v-1B5sfKrbz_pG5b6npH8q-icHkurPMhePG-FQGl_2MZLlsvTmjKJp-IgKCJUCW18kfXhqC_a5ifc3REFOfRPyrIqasLXzIVE0c3NEuJsy9_5mS-yY24oJlqAaVlqz_iBGU4nyG51bHZNYRzKXx0rD2Hi_yQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpromenad.hu%2F2018%2F05%2F26%2Frobotok-uraltaka-konyvtar-gyermeknapjat%2F%3Ffbclid%3DIwAR1U8iVc9o8T5yjX2wYGiceNNH5pvxKKSU6hOmRia13-zHzgNpUTC6T1S2w&h=AT0eU8HOTdPBsmhDLkbryDl4cWijN_KX9HBUvsEMWePwXieQNL-IVxPN0879mMOYwcTPou3eBF7Qsmp4JsyJG2tCHl-_EMzcsUfLTu7emRVtfRjJnYk_jB_utA98_P9ZYgqK3K2HL-WAgzC9YTLEDyOngz7ct_bNSX2EPxQOgxiUbrzgWht2V10y9O8mv45cSG8efXH5pMi1F_s1CXEcbkxOW8Q3Jtha0BBoEMNtfPbXBhStQjQvxoh7cgVJMv5OaFUZnjgA4lrOgaswwwrZcqZpFgkWYdjPzIdyX6GReKhX8LQp9v6XiGv_B7Ag4m4yPEeVrR_yIwe0JOcvSeV7JQFfXiw11yRmjAfrvgMlQ8I0guPQ6X5hubruWTKKE_4P5d4i8KxCYN3BWMRsRb4sllie_OMXXUCRMfmaZ_8DTPk1feMentCG37xroTXHQ_33Prf48IYGzbVfroHMBewrNDzR1HvGszmd9jsksl7dOa9C5JriENmW-1b2ctRRiLXbzhlNGmTWu7OFwbOKWYUr9iN6o-tcFSKdVmgPKTBvOuJlHBuEkmepU-rJPM10RcMWKwsRZCoMjvyhZUS3mZqkb5oJK2YvVhzvo48slSpG2FOltBeS1VqM0FWX-_TY7XAnE2v-1B5sfKrbz_pG5b6npH8q-icHkurPMhePG-FQGl_2MZLlsvTmjKJp-IgKCJUCW18kfXhqC_a5ifc3REFOfRPyrIqasLXzIVE0c3NEuJsy9_5mS-yY24oJlqAaVlqz_iBGU4nyG51bHZNYRzKXx0rD2Hi_yQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpromenad.hu%2F2018%2F05%2F26%2Frobotok-uraltaka-konyvtar-gyermeknapjat%2F%3Ffbclid%3DIwAR1U8iVc9o8T5yjX2wYGiceNNH5pvxKKSU6hOmRia13-zHzgNpUTC6T1S2w&h=AT0eU8HOTdPBsmhDLkbryDl4cWijN_KX9HBUvsEMWePwXieQNL-IVxPN0879mMOYwcTPou3eBF7Qsmp4JsyJG2tCHl-_EMzcsUfLTu7emRVtfRjJnYk_jB_utA98_P9ZYgqK3K2HL-WAgzC9YTLEDyOngz7ct_bNSX2EPxQOgxiUbrzgWht2V10y9O8mv45cSG8efXH5pMi1F_s1CXEcbkxOW8Q3Jtha0BBoEMNtfPbXBhStQjQvxoh7cgVJMv5OaFUZnjgA4lrOgaswwwrZcqZpFgkWYdjPzIdyX6GReKhX8LQp9v6XiGv_B7Ag4m4yPEeVrR_yIwe0JOcvSeV7JQFfXiw11yRmjAfrvgMlQ8I0guPQ6X5hubruWTKKE_4P5d4i8KxCYN3BWMRsRb4sllie_OMXXUCRMfmaZ_8DTPk1feMentCG37xroTXHQ_33Prf48IYGzbVfroHMBewrNDzR1HvGszmd9jsksl7dOa9C5JriENmW-1b2ctRRiLXbzhlNGmTWu7OFwbOKWYUr9iN6o-tcFSKdVmgPKTBvOuJlHBuEkmepU-rJPM10RcMWKwsRZCoMjvyhZUS3mZqkb5oJK2YvVhzvo48slSpG2FOltBeS1VqM0FWX-_TY7XAnE2v-1B5sfKrbz_pG5b6npH8q-icHkurPMhePG-FQGl_2MZLlsvTmjKJp-IgKCJUCW18kfXhqC_a5ifc3REFOfRPyrIqasLXzIVE0c3NEuJsy9_5mS-yY24oJlqAaVlqz_iBGU4nyG51bHZNYRzKXx0rD2Hi_yQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpromenad.hu%2F2018%2F05%2F26%2Frobotok-uraltaka-konyvtar-gyermeknapjat%2F%3Ffbclid%3DIwAR1U8iVc9o8T5yjX2wYGiceNNH5pvxKKSU6hOmRia13-zHzgNpUTC6T1S2w&h=AT0eU8HOTdPBsmhDLkbryDl4cWijN_KX9HBUvsEMWePwXieQNL-IVxPN0879mMOYwcTPou3eBF7Qsmp4JsyJG2tCHl-_EMzcsUfLTu7emRVtfRjJnYk_jB_utA98_P9ZYgqK3K2HL-WAgzC9YTLEDyOngz7ct_bNSX2EPxQOgxiUbrzgWht2V10y9O8mv45cSG8efXH5pMi1F_s1CXEcbkxOW8Q3Jtha0BBoEMNtfPbXBhStQjQvxoh7cgVJMv5OaFUZnjgA4lrOgaswwwrZcqZpFgkWYdjPzIdyX6GReKhX8LQp9v6XiGv_B7Ag4m4yPEeVrR_yIwe0JOcvSeV7JQFfXiw11yRmjAfrvgMlQ8I0guPQ6X5hubruWTKKE_4P5d4i8KxCYN3BWMRsRb4sllie_OMXXUCRMfmaZ_8DTPk1feMentCG37xroTXHQ_33Prf48IYGzbVfroHMBewrNDzR1HvGszmd9jsksl7dOa9C5JriENmW-1b2ctRRiLXbzhlNGmTWu7OFwbOKWYUr9iN6o-tcFSKdVmgPKTBvOuJlHBuEkmepU-rJPM10RcMWKwsRZCoMjvyhZUS3mZqkb5oJK2YvVhzvo48slSpG2FOltBeS1VqM0FWX-_TY7XAnE2v-1B5sfKrbz_pG5b6npH8q-icHkurPMhePG-FQGl_2MZLlsvTmjKJp-IgKCJUCW18kfXhqC_a5ifc3REFOfRPyrIqasLXzIVE0c3NEuJsy9_5mS-yY24oJlqAaVlqz_iBGU4nyG51bHZNYRzKXx0rD2Hi_yQ
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 „ÚJ VILÁG” Alapítvány 
 Székhely: 6900 Makó Szerecsen u. 15/a 

Adószám: 18215807-1-06 
 
 

 

Elérhetőségeink: 

Székhely: 6900, Makó, Szerecsen u. 15/a 

 

Gyűjtőközpontok:  6800, Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19  

 

Számlaszám: OTP Bank 11735067-20058373 00000000 

IBAN: HU12 1173 5067 2005 8373 0000 0000,  

Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB 

 

Adószám: 18215807-1-06 

 

Mobil: +36-70-203-2962 

 

E-mail: irengulicska@gmail.com  

 

Honlap: http://ujvilagalapitvany.hu  

 

Közösségi háló: http://facebook.com/ujvilagert  

 

Videók: https://www.youtube.com/channel/UCSSPZnqfIFXct3SypXSfI-g/videos  

 

Google +: https://plus.google.com/100773035596104464591  

  

 

 

Gulicska Irén s.k. 

kuratórium elnöke 
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