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Programgazda:

Partnereink:

„Nincsen ember 
érték nélkül!”

Támogatónk:

Csatlakozz te is programunkhoz!

• Ha otthontalan ember vagy, és tenni akarsz valamit a sorstár- 
saidat sújtó előítéletek ellen,

• Ha diák vagy, és meg akarod érteni, miért kell embereknek az utcán 
aludni,

• Ha pedagógus vagy, és szeretnéd elősegíteni diákjaid toleráns, szolidáris 
felnőttekké válását,

• Ha tetszik, amit láttál, és segíteni akarsz nekünk…

A hajléktalanság társadalmunk kevésbé ismert, és a legtöbb 
előítélettel kezelt problémája. De kikről is beszélünk? Első 
kézből adunk információt! Otthontalan emberek válaszol-
nak, bepillantást engedve saját életútjukba!

Rendhagyó Osztályfőnöki Órák
Lépjen Be a Nappalimba! – Városi Séták

Élő Könyvtár – Életem Története

Közösségi Ebéd – (l)egyen velem

• 45 otthontalan előadó
• A program során 40%-uk lakhatása rendeződött



Rendhagyó Osztályfőnöki Órák EKH: Első kézből a hajléktalanságról

Fedél Nélkül
Az utcalap hajléktalan előadókat toboroz és készít 
fel, hogy kezdeményezői legyenek egy nyitott 
és szolidáris társadalom kialakításának. Oktatási 
intézményekbe látogatunk, ahol az értékrendjüket 
most alakító fiatalokat hívjuk párbeszédre. Miközben 
az előítéletek csökkentésén dolgozunk, hajléktalan 
előadóink önbizalma és aktivitása nő, saját sorsuk 
alakíthatóságába vetett hitükben megerősödve 
dolgozhatnak velünk együtt a hajléktalanság vissza-
szorításán. Az EKH programon belül szervezünk még 
Városi Sétákat, ahol otthontalan ember vezeté-
sével új perspektívából mutatjuk meg a fővárost; 
kölcsönzünk „Élő Könyveket” élettörténetekkel; és 
rendezünk Közösségi Ebédet is.

Az iskolai program ötletgazdája egy hajléktalan 
férfi, Balog Gyula, aki a Fedél Nélkül utcalap ter-
jesztése mellett önéletrajzi novelláit is odaadta 
vásárlóinak. Egy középiskolai tanár is olvasójává 
vált, majd felkérte előadónak egy rendhagyó 
osztályfőnöki óra keretében, meséljen életéről, 
a hajléktalanságából való kiemelkedésének 
küzdelméről. Azóta már a 300. előadáson is túl 
vagyunk… 
2009 óta a több tucatnyi bevont hajléktalan 
előadó és a Menhely Alapítvány szociális mun-
kásai együtt tartják érzékenyítő előadásukat a 
hajléktalanság témakörében országszerte.  
A munkát az ötletgazda koordinálja.

Előadásaink
Az óra alaptematikája szerint 2-3 hajléktalan ember 
elmeséli élettörténetét, őszintén beszél otthontalanná 
válásának körülményeiről, érzelmi megrázkódtatásairól, 
jelenlegi helyzetéről, terveiről. A szociális munkás be-
szél saját munkájáról, a hazai és külföldi gyakorlatokról, 
a kivezető utakról. Minden feltett kérdésre válaszolnak. 

Dupla óra esetén érzékenyítő szituációs játékra is sor 
kerül, melyben játékos formában a diákok élhetik át 
a hajléktalansággal gyakran párosuló helyzeteket, 
diszkriminációt. Tapasztalataink önmagukért beszélnek, 
a diákokat mélyen megérintik a beszélgetések, a játék 
során félelmeiket érdeklődésre cserélik, s komoly lépést 
tesznek az empátia és elfogadás felé.

Balog Gyula, az ötletgazda

Meghívná programunkat?
Programunkhoz egy, az intézményben dolgozó peda-
gógus szükséges, aki felveszi a kapcsolatot koordináto-
runkkal, majd előkészíti az eseményt házon belül. 
Minden esetben tisztáznunk kell, mikor, mely osztályok/
csoportok fogadják előadóinkat, milyen hosszú legyen 
az előadás, esetleg igényel-e speciális tematikát.
Előadóink önkéntesen is örömmel állnak rendelkezésre, 
azonban tiszteletdíjat elfogadunk. 
Ajánlás: 45 perces előadás esetén 6.000 Ft, a szituációs 
játékkal kiegészült 90 perces teljes előadás esetén 
12.000 Ft hozzájárulás / előadói csapat..

• 100 oktatási intézmény
• 350 előadás
• 10 000 elért hallgató


