Rendhagyó Osztályfőnöki Óra
Közösségi Ebéd/Vacsora
Élő Könyvtár
A hajléktalanság társadalmunk kevésbé ismert,
de a legtöbb előítélettel kezelt problémája.
De kikről is beszélünk?
Első kézből adunk információt!
Otthontalan emberek válaszolnak, bepillantást
adva egyéni életútjukba!

Rendhagyó

Osztályfőnöki óra

250 szervezet
650 előadás
16000 elért személy
133 előadó
Hajléktalan emberek egy befogadó társadalomért
Hajléktalan emberek, aktivisták és szociális munkások részvételével létrejött érzékenyítő programunkat – mely a Menhely Alapítvány keretében működik – oktatási
intézményeknek ajánljuk, ahol az értékrendjüket most alakító fiatalokat hívjuk párbeszédre.
Tapasztalataink szerint a személyes találkozás, az első kézből kapott információk és
a párbeszéd hatékonyan segítik a hajléktalan emberekkel kapcsolatos sztereotípiák
csökkentését.

„

Egy osztályfőnök az
osztállyal töltött évek során megpróbál bizonyos
értékeket közvetíteni a
diákság felé. De azt hiszem, egy ilyen találkozás másfél óra alatt többet mond a toleranciáról,
mint az azt megelőző osztályfőnöki órák sokasága.
Nagyon hálás vagyok a
közreműködőknek.
gimnáziumi tanárnő

Közösségi Ebéd/Vacsora
A Közösségi Ebédek során egy-egy közösség (osztály, munkahelyi vagy baráti csoport) tagjai terített
asztalnál együtt étkeznek. Minden asztalnál egy-egy
hajléktalanságot megtapasztalt ember a vendég, akivel az asztaltársaság beszélgethet.
A Közösségi Ebéd szolgáltatást javasoljuk jótékonysági rendezvények, tolerancia napok programjaként.
Időtartam: igény szerint
Ajánlott tiszteletdíj: a vendégek egy kis meglepetéssel készülnek a vendéglátók részére, de saját részre
adományt elfogadnak

Az óra első harmadában
hajléktalanságban
érintett
moderátorral vezetünk beszélgetést a résztvevőkkel
előítéleteik és tapasztalataik megismerése céljából, és
emberi jogi, társadalmi és
gazdasági háttérinformációkat adunk hazai és külföldi
viszonylatban.
Majd egy női és egy férfi
érintett őszintén beszél otthontalanná válásának körülményeiről, érzelmi megrázkódtatásairól,
jelenlegi
helyzetéről, terveiről.
A program harmadik részében érzékenyítő szituációs
játékra is sor kerül, melyben
a résztvevők játékos formában élhetik át a hajléktalansággal gyakran párosuló
helyzeteket, diszkriminációt.
Időtartam: 90 perc
Ajánlott tiszteletdíj: nettó
12000 Ft/előadói csapat

Élő Könyvtár

„

Annak ellenére, hogy mi történt velük,
nem a múlton sajnálkoznak, hanem tudnak
előre nézni és a jövőt látni, és próbálnak
munkát keresni és ápoltak lenni. És amilyen
boldogsággal tudnak örülni és játszani, az
nagyon magával ragadó.
17 éves diák

Az „Élő Könyvtár” könyvei olyan emberek, akik előítéletekkel és sztereotípiákkal gyakorta szembesülő csoportokat képviselnek, és akik gyakran diszkrimináció és társadalmi kirekesztés áldozatai.
A mi könyvtárunkban olyan könyveket kölcsönözhet, melyek lakásszegénységben élő
sorsokat mutatnak meg. Egy hajléktalan emberrel párban vagy kiscsoportban történő
beszélgetés során lehetőség nyílik mélyebben megérteni e sorsokat, melyeknek egyéni
és társadalmi összetevőiről egyaránt képet kaphat.
Időtartam: egy Élő Könyv kölcsönzése 0,5-1 órás időtartamot vesz igénybe, igényelt
könyvek számától függően változhat a teljes programidő
Ajánlott tiszteletdíj: egyedi megbeszélés alapján

Meghívná egyik programunkat?
Programunkhoz egy, az iskolában dolgozó pedagógus szükséges, aki felveszi a kapcsolatot koordinátorunkkal és előkészíti
az eseményt házon belül.
Minden esetben tisztáznunk kell, mikor, mely osztályok/csoportok fogadják előadóinkat, milyen hosszú legyen a program,
igényel-e speciális tematikát.
Az előadóink önkéntesen is örömmel állnak rendelkezésre,
azonban tiszteletdíjat elfogadunk.

Programkoordinátor:
Balog Gyula
+36 20 260 5533
gyula.balog@gmail.com
Az iskolai program ötletgazdája Balog Gyula, egy hajléktalan férfi, aki a Fedél Nélkül
utcalap terjesztése mellett önéletrajzi novelláit is átadta vásárlóinak. Egy középiskolai tanár is olvasójává vált, majd felkérte előadónak egy rendhagyó osztályfőnöki óra
keretében, meséljen életéről, a hajléktalanságából való kiemelkedésének küzdelméről.
Azóta a program további elemekkel bővült. A munkát az ötletgazda koordinálja, és a
Menhely Alapítvány szociális munkása pályázati felelősként vesz részt a programban.

Helyettes:

Pályázati felelős:

Takács Attila
+36 70 507 1210
droid.at@gmail.com

Szenográdi Réka
+36 20 277 5030
fedelnelkul@fedelnelkul.hu

Köszönjük a fotókat Csanádi Gábornak, Németh András Péternek és Schneider Máriának.
fedelnelkul.hu/elso-kezbol-a-hajlektalansagrol

