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„Abban az idôben történt, hogy odamentek
Jézushoz a tanítványok és megkérdezték tôle:
»Ki a legnagyobb a mennyek országában?«
Odahívott egy gyereket, közéjük állította,
s azt mondta: »Bizony mondom nektek,
ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok,
mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek
országába. Aki tehát megalázza magát, mint
ez a gyerek, az a legnagyobb a mennyek
országában. Aki befogad egy ilyen gyereket
a nevemben, engem fogad be.«”
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A módszer a sikerélményeken
alapuló terápia – az eredményt
a gyerekek csillogó szeme jelzi.
A játék öröme

ahol generációk nônek fel anélkül, hogy

Egy meghatározás szerint a játék nem

igazából gyerekek lennének, mert afféle

más, mint a gyermek felhôtlen örömhöz

kis felnôttként már nekik is kijut a nélkü

való jogának megjelenése, a gondtalan

lözésbôl. Aki kicsi korában nem tanul

ság kifejezése. Ez minden gyermeknek

meg játszani, az felnôttként sem lesz

jár. A felnôttek kötelessége, hogy vala

képes teljes életet élni. A Magyar Máltai

mennyien élhessenek vele.

Szeretetszolgálat meggyôzôdése szerint
ezeknek a gyerekeknek és családjaiknak

Súlyos és nehezen teljesíthetô kötele

kézzelfogható segítségre és lelki

zettség ez az elszegényedô családokban,

támogatásra egyaránt szükségük van.
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Az eseménytelenségtôl szürke minden
napokban élô gyerekek és fiatalok
megszólítását számos máltai program
célul tûzte ki. Az elhanyagolt gyerekekbôl
jó eséllyel lesznek bûnös felnôttek.
Életük korai szakaszában, amikor
mindenre nyitottak, egyforma eséllyel
fogadják be a jót és a rosszat.
Nem nézhetjük tétlenül, hogy sokaknak
többnyire csak az utóbbiból jusson.

Gyerekek és családok

család napi ellátása

Hogyan segítünk?
A máltai játszóterek a városi betonren
getegben élô gyerekeket és családjaikat
gyûjtik össze, a legkisebbektôl a kama
szodó tizenévesekig. Legfontosabb
feladatuk a közösségek építése, melyhez
számos programot kínálnak. A szabadtéri
játékok mellett kialakított játszóházak
rossz idôben is elérhetôk. Az intéz
mények számos szociális feladatot is
ellátnak, változatos módon támogatják
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a rászoruló családokat.

A lakásukat feladni
kényszerülôknek
menedéket kínáló Családok
Átmeneti Otthonai az
újrakezdéshez nyújtanak
segítséget.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a
leghátrányosabb helyzetû településekre
házhoz viszi a játék örömét, a szak
emberekkel érkezô mobil játszóterek
megjelenése fontos és örömteli esemény
az apró falvakban. A leszakadó telepe
ken mûködtetett tanodák és játszóházak
a szegregált körülmények között élô
családok gyermekeinek felzárkózását
segítik. A Szeretetszolgálat esélyteremtô
törekvéseinek fontos eleme a nevelô
szülôi mintaprogram, a gondozott
gyerekek családban való elhelyezése
és felnevelése.

Játszótereinken évente

565 000
gyerek fordul meg

A Biztos Kezdet Gyerekházak pedig
szüleikkel együtt várják a legkisebbeket,
hogy már az óvodába érkezés
ledolgozása.
A máltai iskolákban a tárgyi tudás átadá
sa mellett értékközpontú nevelés zajlik,
a kiugró teljesítményekre ösztönzésnél
fontosabb annak megtanítása, hogyan
lehet megismerni a másik embert,
megérteni a problémáját, tenni érte.
Másként mondva, nem csupán jó szak
embert akarunk nevelni a fiatalokból,
hanem jó embert is.
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elôtt elkezdôdjön az otthoni hátrányok

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
Telefon: +36 (1) 391 4700
Fax: +36 (1) 391 4728
E-mail: info@maltai.hu
www.maltai.hu

A kiadványban megjelenô képek
a Szeretetszolgálat gondozottjairól
és önkénteseink áldozatos
munkájáról készültek.
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