
A „TÖRŐDÉS” Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 
2019. évi tevékenységének értékelése

2016. január 01-től a Városi Diák Pince üzemeltetésével a Szentesi Családsegítő Központot bízta
meg Szentes Város Képviselő-testülete. Jelenleg a Városi Diák Pince a Szentes Városi Szolgáltató
Kft.-hez tartozik.
A  megváltozott  körülményekhez  igyekszünk  alkalmazkodni,  élni  a  felmerülő  kínálkozó
lehetőségekkel. Ez viszont nagyon esetleges, hiszen településünkön is nehezebbé vált a  civil jellegű
tevékenység - főleg a tizenéves korosztályi élet, valamint ennek fejlesztése.  
A kialakult  helyzetre és az anyagi lehetőségeinkre való tekintettel  tevékenységeinket elsősorban
önkénteseinkkel végeztük, minél kevesebb költséggel.
Ebben  az  évben  a  számlavezető  bankunk  elvégezte  a  Kuratórium  teljes  körű  átvilágítását  és
módosította bankszámlacsomagunkat is. Bevezetésre került az e-Bank rendszer.

Tevékenységeink:
I.  Az  Alternatív  Játszóház  működtetését  a  tárgyi  évben  is  a  Szentesi  DiákBrancs  tagjaival
együttműködve folytattuk.
2019. évben 21 alkalommal volt Alternatív Játszóházi program. 
Ezek között az ún. „szokásos”, hagyományos kézműves foglalkozásokat (pl. a farsangra, tavaszra,
Húsvétra.…),  valamint  a  Jeles  Napok  programjait  (pl.  A Holocaust  Emléknapja,  Ady  100,  a
Költészet Világnapja,  Nemzetközi Anyanyelvi Nap, Szentes 15 éve az Unióban …) valósítottuk
meg. Ebben az évben is részt vettünk a Szentes Városi Könyvtár különböző, a tizenéveseket is
érintő  programjainak a  propagálásában,  hiszen  ez  az  intézmény a  rendszeres  találkozó helye  a
Szentesi  DiákBrancsnak,  valamint  helyet  ad  általuk  szervezett  programoknak  is  (pl.
műhelymunkák).

II. Műhelymunkák: 
„Szentes 15 éve az Unióban” - a városközpontban létrehozott kiállítás keretében elevenítettük fel a
személyes élményeinket, valamint azt is, hogy mit jelentett egyénileg nekünk ez az eltelt 15 év.
„Láss csodát - a valóság más szemmel”
Célunk  volt  az,  hogy  a  környezetünket  „más”  szemmel  nézzük  és  úgy,  hogy  meglássuk  a
„csodákat”,  ami/amik  körülöttünk  vannak.  Ez  azt  jelentette,  hogy  egész  évben  néztük,  láttuk,
fotóztuk és megbeszéltük a településünkön lévő „csodákat”.

III. Az alábbi  nyári táborok műhelymunkáiban vettek részt önkénteseink Tompaháton, a Bagoly
Szálláson:
- „Harcias Hercegek és Harcias Hercegnők” 
- „Mindenki lehet szuperhős!”

IV.  A  Dr.  Bugyi  István  Kórház  Sürgősségi  Betegellátó  Osztályon  és  a  Szentesi  Közös
Önkormányzati Hivatal folyosóján létrehozott „Gyereksarok” díszítéséhez továbbra is készítettünk
kézműves „termékeket” és folyamatosan pótoltuk az itt lévő játékokat is. A Hivatal folyosóján lévő
gyereksarokról  tudunk  fényképeket  készíteni,  de  az  SBO  folyosóján  lévőről  külön  engedéllyel
tehető ez meg (országosan is  így van).  Mivel  ezt  eléggé „macerásnak” tekintjük,  eltekintünk a
fényképes dokumentálásról.


