Budapest, 2012. szeptember 17.

Adományvonal szeptember és október hónapban – a hajléktalan emberek
társadalmi reintegrációjáért
2012. szeptember és október hónapban a több mint 20 éves Menhely Alapítvány
célkitűzéseit támogatják azok, akik a 1788-as vagy a 13688-as hello holnap!
Adományvonalat hívják vagy sms-t küldenek. Adományvonalat már tízedik éve sikeresen
működtető Magyar Telekom fontosnak tartja, hogy támogatásával segítse az
esélyegyenlőség megteremtését.
Jelenleg hazánkban több tízezer ember él tartósan fedél nélkül. A hajléktalan emberek olyan
programok működésétől remélhetnek tartós kiemelkedést állapotukból, amelyek elsősorban
motiváltságuk emelését tűzik ki célul. A Menhely Alapítvány - az alapvető szükségletek
betöltésén túl - több mint 20 éve szervez programokat azzal a céllal, hogy az otthontalan
embereknek segítsen a sorozatos kudarcok, csalódások után és a mellőzöttség, esélytelenség
ellenére újra talpra állni. Az Alapítvány az Adományvonal támogatásával egy olyan komplex
programot szeretne útjára bocsátani, amely egyszerre motiválja a hajléktalan embert, hogy
akarjon kitörni a korlátai közül, és egyúttal önkéntesek bevonásával a társadalmi figyelmet is
ráirányítja a kérdésre, a segítség konkrét lehetőségeire.
A program első felében maga a fedél nélküli ember kerül bevonásra a programok szervezésébe,
ez a személyes motivációt, az egyén megerősítését célozza meg. A részt vevő otthontalan
emberek előadásokat tartanak a hajléktalanságról iskolákban, felsőoktatási intézményekben,
érzékenyítő tréningek trénereként szerepelnek munkahelyek felé kiajánlott programokban,
belekóstolnak az újságírásba. Ezáltal megtanulják felismerni saját hibáikat, amelyeket lassan
megtanulnak elkülöníteni a társadalom és körülmények okozta rendszerhibáktól. Részvételük
lehetőséget kapnak emberi kapcsolatok építésére, önbizalmat nyernek, és elkezdik magukat
hasznosnak, értékesnek érezni. Az érzékenyítő programokkal pedig a társadalom is nyer, hiszen
az iskolai, munkahelyi előadások alkalmával a résztvevők saját élményként, hiteles előadás
keretében hallhatnak a fedél nélküliség problémájáról. Kérdezhetnek, provokálhatnak,
elgondolkodhatnak - ez a folyamat nagyobb megértést szül, jobban segíti a társadalmi figyelem
felkeltését, valamint a gondolkodás megváltozását.
A program második felének célja az otthontalan emberek visszailleszkedésének támogatása a
társadalomba, a munka világába. Ennek érdekében az Alapítvány személyre szabott képzési
tervvel, tréningekkel, és munkakeresési támogatással segíti a programban résztvevőket. A
hétköznapi tudások átadása (számítógép-használat, internetezés) mellett kommunikációs és
konfliktuskezelési technikákat is tanulnak az érintettek. A tréningprogramok önkéntes

munkások, köztük pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, pénzügyi, munkavállalási
tanácsadók, ügyvédek segítségével valósulnak meg.
A Menhely Alapítvány által a hello holnap! Adományvonalon keresztül bevont összeg
segítségével elindítani kívánt program sok hasonlóságot mutat más, Nyugat-Európában jól
működő programokkal, azok meggyőző eredményei ösztönözik az Alapítványt saját programjuk
megvalósításban. A Menhely Alapítványról és tevékenységeiről további információ a
http://menhely.hu weboldalon található.
A hello holnap! Adományvonal 2012. szeptemberétől a 1788-as szám mellett már a 13688-as
számon is hívható, majd 2013. január 1-től kizárólag a 13688-as új számon lesz elérhető. A
hívószámok a Magyar Telekom vezetékes és mobiltelefon-hálózatából is hívhatóak. A hívás és
az sms-küldés díja egyaránt 100 forint, amely összeg áfa-mentes (Domino feltöltőkártyával
kezdeményezett hívások kivételével). A 2012. szeptember és október hónapban beérkező
hívások díja a hívók adományaként teljes egészében a Menhely Alapítványé lesz.

