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„Én is segíteni szeretnék!” 

Tanodás önkéntesek a Fecskepalotában 
 

Mottó:  
„Hátrányos helyzetű” vagyok, segítségre szorulok! 
Ha „hátrányban vagyok”, akkor már nem is segíthetek?  
Ha segítek, megköszönik és rám mosolyognak az emberek, és ez nagyon jó! 
Én is segíteni szeretnék! 

 
A Szép Jelen Alapítvány és az Érdi Tanoda Egyesület partnerségben működtetik az érdi Tanodát.  
Célunk „Én is segíteni szeretnék!” címmel magas motivációs erejű élményprogram megszervezése a hal-
mozottan hátrányos helyzetű tanodás diákok részére az év végi iskolai számonkérések előtt.  
Önkéntes hétvége keretében a segítés pozitív élményének megtapasztaltatása hátrányos helyzetű tano-
dás gyermekek és családtagjaik által, önbecsülésének növelése, társadalmi integrációjuk elősegítése érde-
kében, közösségben.  
 
Tervezett időpont: 2018 április 20-21-22-i hétvégén (pénteken 16 órától vasárnap 16 óráig) két éjszaka 
három nap időkeretben önkéntes hétvégét szervezünk a Fecskepalotában (Gánt-bányatelep, Vértes hegy-
ség) az „ÉRTE Tanoda” halmozottan hátrányos helyzetű diákjai (20 fő) részére, családtagjaik és az őket 
tanító pedagógusok bevonásával (10 fő) és fiatal felnőtt önkéntesek (10 fő) meghívásával.  
 
A program motivációját és az önkéntes nap fő munkafeladatát az alapítványunk tulajdonában lévő Boróka 
csacsi adja, akinek karámot és féltetőt fogunk építeni a tanodás gyerekek és családtagjaik, valamint a 
szombatra meghívott önkéntesek együttműködésével. Az étkezéseket helyben, önkéntesek főzik, készítik. 
 
A program részei, tevékenységek:  

1. a tanodás diákok számára teljesen ismeretlen üdülés élményének nyújtása: alvás és étkezés a 
Fecskepalota közösségi üdülőben (péntek és szombat éjjel) 

2. séta és látogatás a gánt-bánytelepi geológiai parkban és bányamúzeumban (péntek délután)  
3. önkéntes fiatalokkal együttműködve csacsi karám és féltető építése Borókának (szombaton) 
4. Kemencés sütés // kirándulás a vértesi erdőkben (vasárnap) 

 
Költségek:  
Szállásköltség a Fecskepalotában 30 főre, két éjszakára: 30*2*3500 = 210.000.- Ft 
Étkezési költségek helyben főzéssel (élelmiszer nyersanyag költsége ötszöri étkezéshez, két napra): 1.500 
Ft * 30 fő * 2 nap = 90.000 Ft. 
Önkéntesek (10 fő) szombati ebédjének nyersanyag költsége 10 fő * 500 Ft = 5.000 Ft 
Karámhoz anyagvásárlás (faanyag, szögek, csavarok költsége): 60.000 Ft 

Mindösszesen: 365.000 Ft 
A programtól várt eredmény:  
„A tanév végi fáradtságban és hajrában tanodás diákjaink nagyobb fokban őrzik meg motivációjukat a 
tanév sikeres befejezése és az esetükben sajnálatosan gyakori bukás-pótvizsgázás elkerülése érdekében.” 
Mellékelve: Tanoda pedagógiai programja-2017; Fecskepalota üdülő és Boróka bemutatása 
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