RÉSZLETES PROGRAM
Az IRÁNYTŰ program házigazdája: Joshi Bharat
2011. NOVEMBER 24
10:30 Megnyitó
Az IRÁNYTŰ Szakmai és Művészeti napok elmúlt hónapjaiban fotópályázat, rajzpályázat,
montázskészítés, újrafelhasznált anyagokból „CSÁO-Város” építés zajlott. A lakók
munkáiból összeállított kiállítást Tamás Katain Intézményvezető nyitja meg.
A megnyitóval egy időben kezdődik, s mindkét nap tart a vásár, amin az elkészült alkotások
mellett az Átmeneti Otthonban lakók által készített ékszerek, dísztárgyak jelképes
adományösszegért megvásárolhatók
11:00 Tehetségkutató
A meghirdetett IRÁNYTŰ tehetségkutató programra 8 intézmény több, mint 60 gyermeke
nevezett be, hogy ének, tánc (egyéni, csoportos) és vers-prózamondás kategóriában
összemérjék tudásukat. A produkciókat értékeli: Gallusz Nikolett színművész, Peller Károly
színművész, Gáspár Győző előadóművész és Tamás Katalin, az S.O.S. Krízis Alapítvány
intézményvezetője.
2011. NOVEMBER 25
10:00 Regisztráció
10:45 A szakmai nap megnyitója
2011 őszén ünnepli fennállásának 15 éves évfordulóját az S.O.S. Krízis Alapítvány. A
megnyitón Kalmár György, az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke és az Alapítvány alapítói
megemlékeznek az évfordulóról, s megnyitják a 15 évet feldolgozó tárlatot.
11:15 Szakmai nap – előadás és kerekasztal beszélgetés
A szociálpolitikában folyó átalakulások, új irányvonalak nagyban érintik az átmeneti
gondozást nyújtó intézményeket is. A megjelenő új szakmai irányvonalak, elképzelések, elvek
és gyakorlatok áttekintését tűztük ki a program céljának. A rendezvénnyel fel kívánjuk
vázolni azokat a lehetséges utakat, melyek a családok átmeneti otthonai előtt állnak.
Előadások:
11:15 Az anyaotthoni ellátás sajátosságai: a családok átmeneti otthona ellátáson belüli
specializáció. (előadó egyeztetés alatt)
11:40 Szolgáltatásközpontú ellátás – Hazai és Uniós források bevonása a szolgáltatásokba. A
családok átmeneti otthonai által nyújtott szolgáltatások körének bővítése pályázati
eszközökkel. Projekttapasztalatok. S.O.S. Krízis Alapítvány, Tamás Katalin és Hellenbárt
László
12:05 Szenvedélybeteg a családban – a rehabilitáció és az átmeneti gondozás közös
problémái. Előadó: Centgráf Károly, MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió,
Ráckeresztúr
12:30 Erőszak a családon belül – bántalmazottak ellátása. A krízis modellprogram 6 éves
tapasztalatai. Előadó Péter Zsuzsanna

13:00 SZENDVICSEBÉD
13:30 -15:00 Kerekasztal beszélgetés az intézmények képviselőivel. Az előadások
problémafelvetéseinek megvitatásában közreműködik Takács Imre, a Magyar
Családsegítők Országos Egyesületének Elnöke, és Bogó Emília a Terézvárosi Családok
Átmeneti Otthona vezetője
16:00 Gálaműsor
Az IRÁNYTŰ tehetségkutató programon sikerrel szereplő gyerekek – az értékes ajándékok
mellett – lehetőséget kapnak arra, hogy ismert előadóművészekkel lépjenek színpadra a gálán.
Meghívásunkat elfogadta Gallusz Nikolett színművész, Gáspár Győző előadóművész, Buch
Tibor színművész, György-Rózsa Sándor színművész, Serbán Attila színművész Barna
Gergely, az X-faktor tehetségkutató felfedezettje, és további művészekkel folynak
egyeztetések
18:30 Hagyományos felvonulás a Nők elleni erőszak megállításáért
November 25 a nemzetközi napja a Nők elleni erőszak megállításának napja. Alapítványunk
2005 óta krízisközpontként is működik, minisztériumi koordinálás mellett segítjük a
hozzátartozók közötti erőszak áldozatait. A november 25-i figyelemfelkeltő demonstrációt
immár hagyományosan minden évben megrendezzük, felhívva a figyelmet az áldozattá vált
nők helyzetére.

