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2018. október hónapjában befejeződött és megkezdte rendeltetésszerű működését a Csillag 
Szolgáltatópont. A fűtési szezon kezdetére megoldottá vált az épület fűtése, és az október 30. 
napjára szervezett kézműves foglalkozással egybekötött játszóházzal megkezdődtek a 
klubfoglalkozások.  

Szintén október elejétől kezdődően a mosási és tisztálkodási lehetőség nyitvatartási időben 
folyamatosan biztosítottá vált, továbbá hetente két napon szociális munkás jelenlétét is 
biztosítottuk. A klubfoglalkozások minden hét pénteki és szombati napjain folyamatosan 
megvalósultak. Pénteki napokon délután 16 órától délutáni napközi keretében filmklub, illetve 
játszóház várja a bevont személyeket és családjaikat, szombati napokon ifjúsági klub keretében 
15 órától bibliakörön, 16 órától pedig filmklubon vehetnek részt az érdeklődők. A filmklub 
keretében az életkori sajátosságoknak megfelelően valamilyen tanulsággal bíró mesefilm, vagy 
családi film megtekintésére kerül sor.  

Az aktuális ünnepekhez kötődően játszóház keretében kézműves foglalkozásokat szerveztünk, 
ilyenek voltak a november hónapban megrendezett halloweeni és az adventi kézműves 
foglalkozások, a december hónapban megrendezett karácsonyi játszóház keretében megvalósult 
mézeskalácssütés és asztaldíszkészítés, valamint a február hónapban két alkalommal 
megrendezett farsangi játszóházak, melyek egyikét farsangi mulatsággal kötöttük egybe.  

A klubfoglalkozásokon résztvevők számára minden alkalommal étkezést és folyadékot is 
biztosítottunk. 

Mindezeken túl a célcsoporttagok és családjaik számára az almáskamarási, nagy 
hagyománynak örvendő és népszerű Márton napi rendezvényre is biztosítottuk a részvétel 
lehetőségét, szervezett formában.  A projektben résztvevők gyermekei számára mikulás napi 
ünnepséget szerveztünk, és a végzős gyermekek számára két alkalommal, 2018. december 1. 
és 2019. január 8. napján iskolalátogatásra is biztosítottuk a részvétel lehetőségét, szervezett 
formában, melyekre az érdeklődő, továbbtanulás előtt álló gyermekeket és célcsoporttagokat 
az önkormányzati kisbusz szállította el és vissza, továbbá a nagyobb gyermekekkel délutáni 
napközi keretében kevert almás süteményt is készítettünk, március elsején pedig délutáni 
napközi keretében fánkot sütöttünk a résztvevőkkel és gyermekeikkel. 

Március hónapban került sor a sportnap és az egészségnap megrendezésére. A sportnap a 
résztvevők között nagy sikert aratott, a kora délelőtti óráktól a késő délutánba nyúlóra sikerült. 
A március 23-ára megszervezett egészségnap keretében 51 fő ingyenes egészségügyi szűrésére 
– EKG, vércukorszint- és vérnyomásmérés, BMI (Testtömegindex) érték mérése, látásvizsgálat 
és általános egészségi állapot felmérése – került sor. A résztvevő családok előre összeállított 
egészségcsomagban részesültek, amely többféle gyümölcsöt és C-vitamint tartalmazott. 
Mindkét rendezvényen többféle gyümölcsből összeállított egészségtállal, valamint egészséges 
innivalóval gondoskodtunk a résztvevők megfelelő ellátásáról, energiapótlásáról. 



 

 

A Hetednapi Adventista Egyházzal kötött együttműködési megállapodás alapján a projekt 
népszerűsítése érdekében 2018. november 20. napjára településszintű ruhaosztást szerveztünk, 
2018. december 23. napján zenés karácsonyi műsorral és megvendégeléssel vártuk az 
érdeklődőket, 2019. március hónapjában pedig ingyenes zöldborsóvetőmaggal támogattuk a 
település valamennyi háztartását.  

Megtörtént a közelgő targoncás képzésbe bevonható személyek feltérképezése, tájékoztatása. 
A tanfolyamra a mérföldkő zárását követően kerül sor. 

Telepszépítés keretében bontási munkálatokat végeztünk a Csillag Szolgáltatópont udvarán, a 
régi romos épületek elbontása, az elbontott anyagok rendszerezése folyamatos. 

A családokkal való kapcsolattartás rendszeres és folyamatos, egyre több bevont személy vesz 
részt a projekt által kínált programokon.    

 


