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A 2020-as év sok kihívást tartogatott számunkra. A megváltozott körülmények miatt 

újragondoltuk működésünket és megújultunk mind a Jó kis hely helyszínét, mind a 

programjainkat, mind az itt dolgozó munkatársakat illetően. 

A korábban népszerűvé vált foglalkozásainkat az év elején újabb elemekkel egészítettük ki. 

Az óvodában és az iskolában kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat indítottunk el, elsősorban 

a szakvéleménnyel rendelkező, illetve tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára. 

Egyéni állapotfelmérés után, személyre szabott fejlesztési tervet állítottunk össze részükre és 

ennek alapján folytattuk a szakmai munkát. A tanulással kapcsolatos stressz oldására több 

relaxációs technikát, légzőgyakorlatot, önbizalomerősítő meditációt begyakoroltattunk a 

résztvevőkkel. Alkalmaztuk a kineziológia eszköztárát, speciális agyintegrációs gyakorlatokat, 

s mindezt élményszerűen, sok mozgással, zenével és mesével kísérve. 

2020. márciusában a járványhelyzet miatt átmenetileg zárásra kényszerültünk. Mindent újra 

kellett terveznünk, hogy a bizonytalanságok közepette is a családok rendelkezésére 

állhassunk. Home office-ban, nap mint nap számtalan nehézséggel megküzdve, folytattuk 

tevékenységünket. A korlátozott lehetőségek miatt online illetve telefonos formában, de 

elérhetőek maradtunk és továbbra is tartottuk a kapcsolatot a családokkal.  

Valamennyi foglalkozásunkat átszerveztük az online térbe és minden hétköznap, de sokszor 

még szombaton és vasárnap is jelentkeztünk az e célra létrehozott zárt csoportban a 

gyermekek és szüleik számára.  

Számtalan játékötlettel álltunk elő, videófelvételeket készítettünk a saját gyermekeink 

bevonásával készségfejlesztő gyakorlatokról, élő adásban meséltünk, gyermekmeditációkat 

készítettünk, javaslatokat adtunk az otthoni idő tartalmasabb eltöltéséhez. 

 



 

A Boszorkánykonyha programunk keretében arra ösztönöztük az anyukákat, hogy 

gyermekeikkel közösen süssenek, főzzenek; hiszen még a legkisebbek számára is található 

olyan egyszerű munkafolyamat, amit képesek elvégezni. Így minőségi időt tölthetnek 

egymással és örömteli pillanatokat élhetnek át, ami a kapcsolatukat erősíti. 

Motivációképpen megmutattuk képekkel és videókkal, hogy mi szintén a gyermekeinkkel 

készítjük el az ételeket. 

Megemlékeztünk a jeles napokról, ünnepekről. Számtalan, otthon könnyen megvalósítható 

ajándékötlettel, szabadidős, kézműves, zenés és mozgásos foglalkozással igyekeztünk szebbé 

tenni a családok napjait. Sárkányrepülőket, papírforgókat, változatos dekorációkat, só-liszt 

gyurmából medálokat, festményeket készítettünk. Példamutatással ösztönöztünk virág- és 

zöldségültetésre, a növények gondozására, valamint a rendszeres testmozgásra. 

Mindemellett a tananyaggal, digitális oktatással kapcsolatosan is fordulhattak hozzánk a 

gyermekek. 

Mikor kinyithattunk, nagy kihívást jelentett elérni, hogy a foglalkozásainkat ismét elkezdjék 

személyesen látogatni az érdeklődők. Sokakban olyannyira erős volt a vírustól való félelem, 

hogy a nyitás után még hetekig, akár hónapokig nem mertek közösségbe menni, zárt térben 

tartózkodni. Az egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében fokozottan figyeltünk a 

járványügyi szabályok betartására, a folyamatos fertőtlenítésre és 6 éven felülieknél a 

maszkhasználatra.  

Nyár végén átköltözhettünk végleges helyszínünkre, ahol egy teljesen felújított épület állt 

immár a gyermekek és családjaik rendelkezésére, külön baba-mama és csoportszobával, 

valamint konyhával, ahol mindennap egészséges uzsonnával vártuk a gyerekeket. 

Komfortszolgáltatásként elérhetővé vált a ruhamosás és szárítás közösségi terünkben. 

Közben személyi változások is történtek, két új munkatárs kapcsolódott be a Jó kis hely 

életébe a szakmai munkatárs és helyi segítő munkatárs személyében. 

Ebben az évben sajnos rendezvényekre nem kerülhetett sor és nyári tábort sem tarthattunk. 

Tovább nehezítette a helyzetünket, hogy településünkön megszűnt a felső tagozatos 

általános iskolások tanítása és a nagyok a környék különböző iskoláiba kerültek el. Mindezen 

változások és a vírushelyzet ellenére, az év utolsó negyedében elértük, hogy klubjaink 

látogatottsága folyamatosan emelkedjen, sőt a korábban rendszeresen járó gyermekek 

mellett, 14 új személy kezdett el járni a közösségi házba. Közülük négyen a baba-mama 

klubba, öten ovis, öten pedig iskolás foglalkozásra jöttek el. Ez utóbbi öt gyermek közül, négy 

a legnehezebben megszólítható, felső tagozatos diákok közül került ki.  



 

Az óvodások körében igen népszerűek voltak a jógaórák és mesedélutánok, míg az 

iskolásoknál a játékos készségfejlesztés, a kézműves foglalkozások és az adventi rajzpályázat. 

Minden korosztálynak nagy örömöt tudtunk szerezni a Jó kis hely mikulásával, aki a 

karanténban levő gyermekekről sem feledkezett meg és hozzájuk is elvitte a 

mikuláscsomagokat. 

Ez az év teljesen más volt, mint az eddigiek és nem lehetett rá előre felkészülni. A 

változásokhoz azonban rugalmasan alkalmazkodtunk és arra törekedtünk, hogy a legjobbat 

hozzuk ki mind magunkból, mind a fennálló helyzetből. Képesek voltunk a megújulásra és 

nyitottak az ötletekre, melyekkel a Jó kis helyet még inkább a résztvevők szolgálatába 

állíthattuk. 

Szeretettel várunk továbbra is minden kedves érdeklődőt programjainkra! 

 

 

 

 


