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Születés Hete rendezvénysorozat
Egy héten keresztül változatos eseményekkel, programokkal és
rendezvényekkel várjuk a várandós családokat, illetve a kisgyer-
mekes szülőket csemetéikkel együtt. A rendezvényso-rozat
mindig a katolikus templomnál felállított harangto-ronyban lévő
'baba-harang' a megszületett babák és az édesanyák tiszteletére
megszólaltatásával, illetve a kapcsolódó szentmisével indítjuk. A
hét további 5 napján naponta több előadás, foglalkozás, illetve
program biztosítja a születéssel, a családalapítással, a
gyermekgondozással kapcsolatos közösségi aktivitásokat.

Biztos Kezdet korai fejlesztő klub
A gyermekek korai fejlesztésére irányuló program, ahol
rendszeresen fejlesztő szakember foglalkozik a gyerekekkel és
anyukákkal és/vagy apukákkal. A foglalkozásokon a közös
játékra összpontosítunk, arra, hogy a szülők tanulják meg a
gyermekeikkel való játékot, együttes tevékenységet.

Hordozó- és mosipelus klub
Azért hoztuk létre ezt a klubot, hogy legyen egy rendszeres alka-
lom, amikor találkozhatnak: mindazok, akik hordozzák a babá-
jukat; azok, akik érdeklődnek a hordozás iránt és kérdéseik
vannak; akik kíváncsiak, mi is az a kötődő nevelés; azok, akik-
nek fontos a szoptatás (és esetleg kérdéseik vannak); azok, akik
érdeklődnek a mosható pelenkázás iránt (21. századi módra) és
azok, akik szeretnének baba-mama klubozni egy jót velünk!

Családbarát műhely
A családbarát műhely azzal a céllal alakul, hogy a családok
baba-barát közegben a család, a családalapítás, a gyermek-
vállalás területén havi rendszerességgel tematikus foglalko-
zásokat szervezzen.

„Szer-Tér” műhely
A műhely Ruzsa Ágota Éva a SoL Globál vezetője által
kifejlesztett csoportos, rendszeres foglalkozás. Asszertív, coco
alapú, mentális önsegítő/önképző kör a mindennapi stressz
csökkkentésére, az érzelmi és társas intelligencia fejlesztésére,
valamint a támogató társas figyelemre.

Szünidő szerda
Szünidő szerda programsorozatunkat Komáromban az ART-Tér
Művészeti Szabadiskola és Közösségi Térben tervezzük a nyári
szünidőben szerdai napokon, ahol a város civil szervezeteivel,
közösségeivel évente 8-8 alkalommal különböző foglalko-
zásokkal, tevékenységekkel készülünk.

Te-Érted?
Havonta egy-egy alkalommal 8-9 és10. osztályosok számára
kidolgozott foglalkozássorzat gyermekjogok, drogprevenció,
STD, családi életre nevelés, önismeret, traumakezelés,
bűnmegelőzés, pénzkezelés, ügyintézési alapok, párválasztás
stb. témakörökben.

Szót kérünk! – Ifjúsági konferencia
Célja a fiatalok tájékoztatása, bevonása, illetve elkötelező-
désének erősítése elsősorban a saját korosztályuk érdekeinek
képviseletére, illetve az önkéntes tevékenységre. A konferen-
ciának mindig van egy központi témája, ami a fiatalokat érinti:
iskolai közösségi szolgálat, önkéntesség, európai önkéntesség,
ifjúsági szerepvállalás és érdekképviselet.

Iskolai Közösségi Szolgálat,
az önkéntesség előszobája
Az iskolai közösségi szolgálatnak a bevezetésétől folyamatos
együttműködő partnerszervezete vagyunk, ahol a közösségi
munka területén saját kidolgozott módszertannal dolgozunk. A
felkészítő és a záró események meghatározóak abban, hogy a
fiatalok elköteleződését a társadalmi szerepvállaláshoz
biztosítsuk.

Szomszédünnep
Célja a városi lakóközösségek, szomszédságok lakóközös-
ségeinek megszólítása, bevonása szomszédünnepek (gyermek-
nap, zöldnap, sportnap, közös érdek napja) szervezésével és
generálásával. A szomszédünnepet Komárom, Honfoglalás úti
lakótelepi részén szervezzük az ott élő családokkal.

ART-Hullám - Értékeink, helyben élő hagyomány
A helyi értékek gyűjtését és rendszerezését kezdtük meg
Komárom koppánmonostori városrészén, Etén és Ácson, ahol
kép, hanganyag gyűjtése mellett értéktári ajánlások, valamint
bemutató filmek készülnek.

KözTér Műhely – senior önkéntesség
A generációk együttműködését segítő kezdeményezésünk a
használt anyagokból való újrahasznosítási műhely, ahol
hulladékokból készíthetünk használati tárgyakat, köztéri
dekorációs alkotásokat.

Raklap tábor
A hagyományos táborunkban használt raklapokból készíthetünk
utcabútorokat, közösségi játékokat, amelyek a közösségi tereink
és intézményeink környezetét szépítik.

Kisművész tábor
A kisművész táborainkba az alkotni vágyó kisiskolás gyermekek
jelentkezését várjuk, akik a hét folyamán kreatív kézműves
foglalkozások során impozáns tárgyakat készíthetnek
maguknak, vagy családtagjaiknak.

Kert Konyha Kamra tábor
A hagyományos falusi életmódra tanító táborunk célja, hogy a
hét során a gyermekek a kertben, a konyhában és a kamrában
megjelenő foglalatosságokba betekintsenek és elsajátítsanak
egy-egy háztartási tevékenységet.

„Duna Aranya” – aranymosás
Évente egy alkalommal a híres dunai aranymosást, mint helyben
élő hagyományt elevenítjük meg tematikus programmal. Az
aranymosást mindig megtanuljuk, majd kipróbáljuk.

Börbönce - Népi hagyományok zenében és táncban
A tematikus népzenei napok az évszakokhoz és a hagyományos
mezőgazdasági ünnepekhez kapcsolódnak, ahol alkalom nyílik
a zene és a tánc kipróbálására is.

Sziklyipé - Roma népi hagyományok zenében és
táncban
A tematikus roma népzenei napok az évszakokhoz és a
hagyományos, illetve roma ünnepekhez kapcsolódnak, ahol
alkalom nyílik a zene és a tánc kipróbálására is.

Közösségi mozi és filmműhely
Az aktuális hazai, vagy világpolitikai eseményekhez igazodó
tematikus filmműhely gasztronómiai, közösségi, szociológiai és
egyéb vezérfonalak mentén szerveződik, ahol alkalom nyílik a
filmforgatás rejtelmeibe való kapcsolódásra is.

Szent Pál-szigeti Magam-teszem
rendezvénysorozat
A Komárom koppánmonostori városrészen található Natura
2000 oltalom alatt álló Szent Pál szigeten 4,5 ha területen
telepítettük vissza a hagyományos tájjellegű ártéri gyümölcsöst,
melynek munkálataihoz és népszerűsítésükhöz kapcsolódik az a
programsorozat, ami különböző érdeklődésű közösségek
találkozóhelye. A programsorozat 3 eseményből áll: Fehér-
szirom fesztivál a májusi program a gyümölcsfák virágzásának
megünneplése a közösségi kertekben, egybekötve a tavaszi
faápolási munkalatokkal, míg a Kaszáló és Kapáló napok az
ártéri gazdálkodásba nyújt betekintést és aktív gyakorlati
lehetőséget.

Pótnagyi klub – senior önkéntesség
A Pótnagyi klub egyrészt az aktív korú 'nagyszülők' bevonására
törekszik, akik a fiatal családokban való pótnagyi szolgálatra
vállalkoznak, másrészt pedig a 'nagyit' nélkülöző fiatal
családokra. A két korosztály összehozása, s egy lehetséges
szolgáltatási rendszer kiépítése a célunk, mely újabb
közösségeket teremt a generációk együttes tevékenységével.

Állampolgári Részvétel Hete (ÁRH)
A nemzetközi kampányhét legfontosabb célja, hogy minél
szélesebb nyilvánosságot teremtsen az állampolgári
cselekvések lehetőségének, erejének, általában a civil
részvételnek.

72 óra Kompromisszumok nélkül
A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció,
amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. Az akció
Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt
tegyünk másokért, környezetünkért. Országszerte fiatalok
kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 72 órán keresztül
teljesítenek közhasznú feladatokat: intézmények, játszóterek
felújítása, erdőtakarítás, szociális segítségnyújtás, kulturális
műsorok szervezése különböző közösségeknek (fogyatékkal
élők, idősek stb.).

Monostori tök-ölő nap
Az angolszász Halloween hagyományokra épülő kreatív
kézműves nap, ahol tökfaragás és lámpás felvonulás mellett
tökfinomságok kerülnek az asztalra.

Manóút
A Manóút óvodásoknak, kisiskolásoknak és családoknak szóló
hangulatos esemény, ahol a résztvevők nemcsak a Mikulással,
hanem az őt mindenben segítő manókkal is találkozhatnak,
bekapcsolódva a karácsony előtti manóműhely foglalkozásaiba.
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