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Domov pro osoby se zdravotním 

postižením – Nadace „LÁMPÁS“  

 5 klientek s mentálním postižením. 

 4 zaměstnanci – 24 hod. služba. 

 Byt v obytném domě v centru Budapešti.  

 Byt darovali rodiče jedné klientky, a to  za 
účelem, aby o ni bylo  nadále pečováno. 

 2 klientky pracují: jedna klientka pracuje 
v supermarketu a druhá v chráněné dílně.   

 Jednu klientku s Downovým syndromem si 
berou rodiče na víkend domů, ostatní klientky 
nemají už nikoho. 



 Setkání s pracovníky 

a klientkami  



Azylový dům pro těhotné ženy  
– „LEA Mother Home“ 

 Klientky ve věku 18 – 40 let. 

 18 pokojů. 

 V objektu se nachází herna, místnost PC, prádelna           
a sušárna, kaple, dvorek, kanceláře a pokoje uživatelek. 

 Pro 4 pokoje je 1 otevřená společná kuchyň. 

 Dobrovolná katecheze pro maminky.  

 Denně 1 hodina na počítači – klientky. 

 Možnost návštěvy – dle pravidel domácího řádu. 

 Domácí řád – klientky jsou obeznámeny a stvrzují to 
svým podpisem, podepisují smlouvu. 

 Funguje spolupráce s úřady – při vstupu i výstupu 
z azylového domu. 



Herna pro děti 

 PC místnost 



  Společenská místnost 

a hřiště pro děti 



Pokoje klientek  



ASOCIACE MNOHOČETNÝCH RODIN 

Z ERDU – „Association of Large Families of 

Érd“ 

 Objekt získán od města – starý dům se dvorem. 

 Město Érd – asi 65 000 obyvatel. 

 Klienti – rodiny se 3 a více dětmi, asi 200 rodin = 
kolem 2000 lidí.  

 Jedná se spíše o uzavřenou komunitu, která 
funguje na bázi dobrovolnosti. 

 Funguje vzájemná pomoc při různých osobních 
potřebách – např. ohledně oblečení, práce na 
domech = obklady, omítky atd. 

 Práce s dětmi – příměstské tábory, den dětí atd. 

 V domě funguje „výměnný šatník“. 



Prohlídka domu  



DENNÍ CENTRUM PRO SOCIÁLNĚ 

VYLOUČENÉ, ZÁVISLÉ A PROSTITUTKY  
– „Getting-out with you“ 

 Zařízení se nachází v  8. obvodě Budapešti – větší počet 
bezdomovců, chudých lidí, lidí se závislostí, prostitutky… 

 Centrum bylo otevřeno před 10 lety za účelem pomoci těmto 
lidem – najít práci, naučit lidi různým profesím, péče o děti… 

 Klienti - většinou s nedokončeným základním vzděláním. 

 Historie - původně v tomto místě stály velice staré domy -  
manufaktura pro šití rukavic. Sdružení firem započalo 
přestavbu starých domů a v současnosti zařízení spadá pod 
MěÚ. 

 Zaměstnanci - finančně ohodnocení jsou JEN vedoucí 
skupiny, ostatní pracují jako dobrovolníci. 

 Je zde společenská místnost pro děti, místnost PC, taneční sál, 
kuchyně… 

 Zaměstnavatelé sem chodí nabízet zaměstnaní, funguje zde 
také spolupráce s Úřadem práce.  



 Aktivity a služby: 
 
 1x ročně tábor – hlavně pro romské děti a děti z ulice. 

 Tyto aktivity navštěvuje asi 30 dětí, učitelé poskytují rady také pro 
rodiče. 

 „Modrá linka“ – pomoc pro narkomany. 

 Psycholog a právní poradna. 

 Speciální pracovnice – pro klienty se závislostí na alkoholu. 

 „Ženský kruh“ svépomoci : schází se asi 20 žen – 2x týdně. 

 Klientky = ženy se závislostí na alkoholu, ženy bez práce, hledající 
společnost, prostitutky, ženy vyloučené ze společnosti, osamocené 
seniorky. 

 Konají se zde „Dny pro rodiny“. 

 1x měsíčně se koná výměnná burza oblečení – kolik ks oblečení 
donesu, tolik si můžu odnést. 

 Volnočasové aktivity – denně řemeslné dílny, dobrovolná 
katecheze(víra není podmínkou), tanec, malování, čtení pohádek, 
hra na hudební nástroje,… 



Prostory Denního 

centra  



MINISTERSTVO PRO LIDSKÉ ZDROJE 

Setkání s náměstkem ministra Attilou Fülöpem: 

 Schválení grantu pro rozvoj rodin. 

 Projekty jenom v rámci Maďarska. 

 

p. Tünde Füresz – vedoucí oddělení pro rozvoj rodin: 

 Schválení grantu pro rozvoj rodin 

 Vláda zavedla akční plán pro ochranu zaměstnání a 
podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají matky s dětmi. 

 Podpora míst poskytujících hlídání dětí – jesle, hlídání 
v rodinách atd. 

 Snaha o lepší spolupráci mužů a žen – spolupráce, ne 
konfrontace.   

 Podpora návrhu vyhlásit rok 2014 za rok rodiny v EU se 
zaměřením na slučitelnost rodiny a zaměstnání. 



p. Kisgyöri – vedoucí oddělení pro rovné příležitosti: 

 Zabývá se mj. dobrovolnictvím (též v rámci EU). 

 Květen 2013 – strategie proti obchodu s lidmi (2013 – 2016) ve 
spolupráci s Ministerstvem vnitra: cílem je koordinovat a zlepšit 
přeshraniční spolupráci. 

 Vláda vytvořila síť pomoci pro osoby se zdravotním postižením a 
Ministerstvo pro lidské zdroje ji zajišťuje. 

 Cílovou skupinou jsou zdravotně postižení – domy pro odborníky a 
rodinné příslušníky. Cílem je začlenění těchto osob do společnosti. 

 

p. Kriszina Michl-Palotai – oddělení programu pro rodiny: 

 Problematické děti v rodinách. 

 Od ledna 2013 funguje „Integrační program“. Cíl programu = adopce 
dětí a ochrana nenarozeného života. 

 Úspěch – přihlášení asi 2000 rodin na adopci dítěte a přijetí dítěte do 
rodiny (nyní 700 rodin).  

 Na základě zákona může rodina přijmout 2-3 děti. 

 Motto programu a kampaně: „Dítě má nejlepší místo v rodině.“  





MAĎARSKÁ  ALIANCE ŽEN  
– „Hungarian Women´s Alliance“  

 Založena v r. 2000. 
 Motto asociace: „Jaká je žena, taková je rodina. Jaká je rodina, 

taková je společnost.“ 

 Cíl – podpora žen v rodině, zaměstnání a ve veřejném životě. 
 Aktivity – kurzy, konference, výstavy, až 2x měsíčně přednášky (různí 

odborníci). 
 Program: Akademie žen ve veřejném životě - práva žen, rodinná 

politika, situace žen na zaměstnaneckém trhu, zdravotní stav 
maďarských žen, sociální péče… 

 Cíl programu: předávání informací ženám v členských organizacích 
asociace a ženám, které přicházejí do asociace. Cílem je, aby si ženy 
ve zralém věku byly vědomy své moudrosti a zkušeností a našly 
způsob, jak je předávat mladší generaci.   

 Členky asociace zkoušejí zavést i kurz vaření s odborníkem pro ženy 
od 18 do 35 let. Prvního kurzu se zúčastnilo 25 mladých žen.  

 Úzká spolupráce s ministerstvem.   

 1x ročně velké setkání maďarsky hovořících žen – Slovenky, Ukrajinky, 
Rumunky, které žijí v Maďarsku a hovoří maďarsky.  



Vzájemné představení 

činnosti a výměna 

zkušeností  


