
„ÉLET-TÉR” 
CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA

Nevelôk Háza Egyesület
7624 Pécs, Szent István tér 17. 

Tel: 0620/4333423, 
email: elet-ter.belvaros@ckh.hu

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:
(Gruidl Zsuzsanna-szociális munkás)

Ügyfélszolgálat: minden szerdán 13 és 17 óra és csütörtökön 9 és
13 óra között vagy elôre egyeztetett idôpontban

• felvilágosítást nyújtunk az igénybe vehetô családi kedvezmé-
nyekrôl, és a családot támogató ellátásokról,

• tájékoztatást adunk a kisgyermekes családokat érintô szoci-
ális, oktatási, egészségügyi jogszabályokról,

• információt adunk a bölcsôdei, óvodai, iskolai beíratással
kapcsolatban.

CSALÁDI TANÁCSADÓ várja Önt:
(Galkó Blanka, mentálhigiénikus, mediátor)

Ügyfélszolgálat: minden páratlan hét szerdán 14 és 16 óra
között vagy elôre egyeztetett idôpontban.

• ha úgy érzi nem tud mit kezdeni derûs, ám „ördögien rossz”
gyermekeivel,

• ha új helyzetekkel, problémákkal találja magát szemben gyer-
mekei nevelésében, családi életében,

• ha úgy érzi belefásult a családi élet, gyermeknevelés minden-
napjaiba és tanácstalan,

• ha olyan élethelyzetben van, hogy kapcsolatait, családi életét
újra kell gondolnia, rendeznie,

• ha úgy érzi nem tud együttmûködni szeretteivel, konfliktusaik
mindennaposak vagy már nincs mit mondaniuk egymásnak

• ha a gyermekneveléssel, családi élettel kapcsolatos kérdése
van,

• ha úgy érzi, konfliktus feszül Ön és gyermeke, házastársa,
vagy szülei között és nem találja rá a megoldást.

MUNKAERÔ-PIACI TANÁCSADÁS:
(Hajnal Zsolt, HR menedzser)
Ügyfélszolgálat: minden páros hét szerdán 14 és 16 óra között,

vagy elôre egyeztetett idôpontban

• információt és tanácsadást nyújtunk Önnek, ha  GYES/GYED
utáni munkavállaláshoz és a munkaerôpiacra visszatéréshez,

• ha önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó, gazdasági társaság
keretében vagy mezôgazdasági ôstermelô) szeretne lenni, de
nem tudja miként is indulhatna el,

• ha megváltozott munkaképességû vagy tartós munkanélküli.

„MINDENNAPI PRAKTIKÁINK” - KREATÍV KLUB
Minden hónap 2. szerdáján 15 és 18 óra között.

(2012. szept.19., okt.17., nov.21., dec. 19.)
Csoportvezetô: Tukora Leona

Kreatív technikák elsajátítása, gyermekjátékok készítése, fôzési
tanácsadás, receptcserék, háztartási hulladékok újrahasznosítása,
ajándékkészítés az ünnepkörök idején.

SANSZ FILMKLUB - TEMATIKUS FILMVETÍTÉS
2012. szept. 19., okt. 3, 17, 31., nov. 14.,
28., dec. 12.,  17 és 20 óra között.

Filmek az elôítéletekrôl, a nyitottságról, az életet átható értékekrôl,
párválasztásról, családi életrôl, a változásról és változtatás
lehetôségérôl.
A filmek után egy tea mellett a filmben felvetôdött kérdésekrôl
beszélgetnünk.

„ÉLET-TÉR”
JELENLÉT KÖZÖSSÉGI HÁZ 

MMSZSZ Pécsi Csoport
7629 Pécs, Györgytelep 15. 
Tel: 0630/5808602, 
email: elet-ter.jelenlet@ckh.hu

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:
(Orsós Anita, szülésznô, szociális segítô)

Ügyfélszolgálat: minden szerdán 12 és 16 óra és csütörtökön,
pénteken 10 és 14 óra között

CSALÁDI TANÁCSADÓ:
Ügyfélszolgálat: minden páros hét szerdán 12 és 14 óra között,

vagy elõre egyeztetett idõpontban

MUNKAERÔ-PIACI TANÁCSADÁS:
Ügyfélszolgálat: minden páratlan hét szerdán 14 és 16 óra

között, vagy elõre egyeztetett idõpontban.

BABA-MAMA KLUB ÉS GYERMEKKUCKÓ
Minden hónap 1. és 3. csütörtökön 10.30 és 13.30 között.
Csoportvezetô: Fehér Angéla

Beszélgetôs foglalkozások, praktikus ötletekkel, tanácsokkal a
várandóság, a babaápolás, gyermeknevelés témájában.
Szülésfelkészítés, várandóság kísérése.
Találkozzunk kéthetente a Szolgáltató Irodában és töltsünk el
együtt pár órát jó hangulatban.

A PROJEKT SORÁN MEGVALÓSULÓ
TOVÁBBI PROGRAMOK:

„Újra dolgozunk, sok minden változott!” – csoportfoglalkozás,
„Családi fészek” Házasságra felkészítô csoportfoglalkozás,
Babaváró szüléstréning, Babusgató anyatréning a szülés-
felkészítô tréning folytatása, „Bölcsôdés leszek”– csoport-
foglalkozás, „Az elég jó szülô”– csoportfoglalkozás, Apának
lenni a 21. században – csoportfoglalkozás, Közösségi Önsegítô
Hálózat és „Élet-tér” napok. „Szülô lettem” interaktív társasjáték
fejlesztése és adaptálása, Közösségi falfestés.



„ ÉLET-TÉR”  MENEDÉK
Az Emberség Erejével Alapítvány

Pécs, Felsôvámház utca 27.
Kontakt: Tasnádi Zsófia

0630/8309840, 
email: menedekifiklub@gmail.com 

CSALÁDI INFORMÁCIÓS PONT

CSALÁDMENEDZSERI SZOLGÁLTATÁSOK:
(Gruidl Zsuzsanna-szociális munkás)

Ügyfélszolgálat: minden hónap 1. és 3. szerdán 10 és 13 óra
között vagy elôre egyeztetett idôpontban

BABA-MAMA KLUB ÉS GYERMEKKUCKÓ
Minden hónap 1. szerdáján 10 és 13 óra között Pécs,

Felsõvámház u. 27-ben.
Minden hónap 3. szerdáján 10 és 13 óra között 

Pécs, Álmos u. 1-ben. (Gyárváros)
Csoportvezetô. Tasnádi Zsófia

Közös, izgalmas, tartalmas szabadidô babának (pocaklakónak is)
és mamának. Praktikák, tanácsok, hasznos tudnivalók, életmód,
játékok. 

MENEDÉK KÖZÖSSÉGI TÉR IFJÚSÁGI KLUB
Minden kedden és 14 és 17 óra között 

Pécs, Felsõvámház u. 27-ben.
Csoportvezetô: Nyirati András

Gyere, csatlakozz most alakuló szerkesztôségeink egyikéhez, ha …
• nyitott szemmel jársz
• meg akarod ismerni önmagadat, társaidat
• ha szeretnéd megismerni a körülötted élõ családokat és

szorosabbra fonni velük kapcsolatotokat
• van véleményed a körülötted zajló dolgokról

• érdekelnek a modern, független média nyújtotta lehetõségek:
videó, fotó, rádió, kreatív írás, mindez internete keresztül egy-
szerûen

• szeretnél egy igazi csapathoz tartozni, ahol meghallgatjuk
egymás véleményét és megvalósítjuk egymás ötleteit

NAGYIT SZERETNÉK!
Keresünk olyan:
• nagymamákat és nagypapákat, akiknek nincs, vagy már fel-

nôtt az unokájuk és szeretnének maguk körül nyüzsgô gye-
rekeket látni, vagy besegítenének a gyerekek körüli teendôkbe

• unokákat, akiknek nincs nagymamája/papája és szüksége van
egy kis törôdésre, szeretetre.

SZÍVESSÉGCSERE KÖZPONT MÛKÖDTETÉSE 
AZ INGYENES SZÍVESSÉGI FELAJÁNLÁSOK
ÖSSZEGYÛJTÉSÉRE

Lehetôség arra, hogy a lakóközösség tagja sokféle tudásukat és
képességüket felhasználva önkéntes munkát végezzenek, ingyenes
szívességet (gyermekfelügyelet, korrepetálás, háztartási munkában
segítés, kertgondozás, egyéb szaktudás) nyújthassanak egymás-
nak, vagy akár adományokat (tárgyak, bútorok, eszközök,
élelmiszerek, saját készítésû termékek) ajánlhassanak fel embertár-
saik számára.
Ha szívességet szeretnél másoknak felajánlani, vagy szívességet
szeretnél kérni, jelentkezz az alábbi elérhetôségek egyikén:
Szervezô: Knyihár Éva, B. M-i Önkéntes Centrum
20/62637659, email: knyihareva@gmail.com

A projekt megvalósításában együttmûködô 
partnereink: 

Pécs Megye Jogú Város Önkormányzata, Baranya Megyei
Önkéntes Centrum, Baranya Megyei Esélyegyenlôségi Iroda -

Esélyek Háza, Az Emberség Erejével Alapítvány, Kanga Egyesület,
Murál Morál Mezô, 3. Szektor Alapítvány, Családi Fészek

Tanácsadó, Egyensúlyban Élni Egyesület, Kicsikék Alapítvány,
Mosolymanó Egyesület, Üres Tér Egyesület, Szín-Tér Egyesület,

MásKépMás Esélyegyenlôségi Emberközpontú Szemlélettel
Alapítvány, Istenkúti Közösségért Egyesület.

A PROJEKT ELÉRHETÕSÉGE:
Koska Éva projektmenedzser – Nevelõk Háza Egyesület

(7624 Pécs, Szent István tér 17.)
0620/4334403, email: elet-ter.belvaros@ckh.hu 

Web:  www.ckh.hu

„ÉLET-TÉR" 
KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK

TÁMOGATÁSA A PÉCSI CSALÁDOK JÓLÉTÉÉRT 

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0322

„ A családi közösségi kezdeményezések 
és programok megerôsítése”

A projekt a Nevelõk Háza Egyesület
és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Pécsi Csoport Csilla Gondviselés
Háza konzorciumi partnerségben

valósul meg.


