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Kézműves programok az Alapítvány közösségi terében


A kézműves program időpontja: 2013. 10. 12. (szombat) 10.00 – 
13.00.


Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.


Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.


Végre itt az október! Nincs is jobb egy kézműves 
foglakozásnál egy borús, esős őszi szombaton. 


Október 12-én délelőtt újból várunk a Váltó-sáv Alapítványnál. 
Gyere el, szépítsük együtt otthonunkat vagy készítsük el legújabb 
játékainkat: lesz itt mindenféle falevél, fenyőtoboz, vadgesztenye, 
makk. Készíthetsz belőlük ajtódíszeket, asztali dekorációt vagy a 


legügyesebbek játékokat!
A jó hangulat és a forrótea biztosított, már csak Rád van szükség. 


 Szeretettel várunk!








 
 


 
 
 


Tisztelt Címzett! Kedves kollégák, barátaink, érdeklődők!


A Váltó Café szakembereknek, érdeklődőknek, hozzátartozóknak, civileknek és hivatásosoknak, 
érintetteknek stb. ad lehetőséget havi rendszerességgel a beszélgetésre, gondolatcserére, együtt- 
és továbbgondolásra. 


Az következő Váltó Café időpontja: 2013. 10. 30. (szerda) 17.00-19.00. 


Előadónk/beszélgető társunk: 


            
Kincses Tamás, aki a Váltó-sáv Alapítvány saját fejlesztésű Váltó-Láz: szabadu-
lásra felkészítő társasjáték táblás és digitális változatát mutatja be. A találkozás 
alkalmával lehetőség lesz a játék kipróbálásra is!


Helyszín: 1085 Bp., Pál u. 2. 2. 10. (a Váltó-sáv Alapítvány működési helye)


Mindenkit szeretettel várunk!


A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai 








Kézműves programok az Alapítvány közösségi terében


A kézműves program időpontja: 2013. 10. 26. 
(szombat) 10.00 – 13.00.


TÖKéletes Halloween kézműves foglalkozás csütörTÖK 
után két nappal szombaton a Váltó-sáv Alapítványnál! 


TÖKélyre fejlesztheted a TÖKlámpás készítésének tech-
nikáját. RepülTÖK majd az örömtől a foglalkozás után.  
Mindenkit öszTÖKélnénk arra, hogy jöjjön el és csinálja 


magának idei TÖKlámpását. 
A TÖKölés mellett üsTÖKön főzünk nektek teát is! 


A jó hangulat és a forrótea biztosított, már csak Rád 
van szükség. 


 TÖK sok szeretettel várunk! 








                                              


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


A Váltó-sáv Alapítvány Hírlevele 


 


1. szám 


2013. szeptember 


 


 


Tisztelt Kollégák, Partnereink, Barátaink és Ismerősünk! 


 


Rendszeresen megjelenő Hírlevünkkel tájékoztatjuk ismerőseinket/együttműködő partnereinket, Önöket az Alapítványunk (VSA) 


életében jelentőséggel bíró eseményeiről, híreiről. 


 


Tisztelettel kérjük Önt, hogy esetleges kérdéseit, észrevételeit az alapitvany@valtosav.hu e-mail címen juttassa el szá-


munkra. Illetve ugyanitt jelezheti azt is, amennyiben a jövőben nem szeretné, hogy Hírlevelünket eljuttassuk Önnek. 


 


A VÁLTÓ PONT: szolgáltatások hátrányos helyzetű, kiemelten fogvatartottak és szabadultak családi/emberi kapcsola-


tai erősítésére, beilleszkedésének támogatására 


 


A Váltó-sáv Alapítvány fenti projektje az EGT/Norvég Civil Támogatási Alapból (www.norvegcivilalap.hu) támogatásban része-


sül a 2013. 08. 01. – 2014. 01. 31. közötti időszakban. 


 


A VÁLTÓ PONT projekt fő céljai: családi, hozzátartozói és egyéb közösségi kapcsolatok erősítése; alapvető szociális szolgáltatá-


sok biztosítása a társadalmilag sérülékeny célcsoport (fogvatartottak, szabadultak és családi/emberi kapcsolataik) számára; Charity 


Shop beindítása, működtetése, fejlesztése; társadalmi befogadás erősítését célzó szolgáltatások biztosítása (saját készítésű ajándé-


kok, szakmai és általános közösségi programok biztosítása, külső társadalmi/emberi kapcsolatok erősítését célzó programok/


szolgáltatások facilizálása). Célcsoport(ok) (közvetlen): fogvatartottak és szabadultak, valamint családtagjaik, hozzátartozóik, em-


beri kapcsolataik. Közvetett célcsoport(ok): a fogvatartottak és szabadultak problémáival közvetve/közvetlenül foglalkozó segítő 


szervezetek/szakemberek, a fent nevezett célcsoport tágabb környezete, társadalmi nyilvánosság, többségi társadalom, adományo-


zók. Tevékenységek: Váltó-sáv Információs Bázis (információs szolgáltatás a célcsoport és szűkebb-tágabb környezete számára), 


Charity Shop (adománygyűjtés, forgalmazás/eladás, adományok továbbosztása), kapcsolódó szolgáltatások: közösségi tevékenysé-


gek (társadalmilag eltérő csoportok közelebb hozása/megismerése: re-use kézműves programok a Váltó Térben és büntetés-


végrehajtási intézetekben, Váltó Café, Hozzátartozó Csoport). A projekt bővíti és szélesebb kör számára teszi elérhetővé a fogva-


tartottak/szabadultak társadalmi problémáinak ismeretét, ezzel hangsúlyozva a társadalmi felelősségvállalást. 


 


 


 


 


 


Nyitó rendezvény 


 


 


Ezúton tisztelettel meghívom Önt és/vagy munkatársait a Váltó-sáv Alapítvány VÁLTÓ PONT: szolgáltatások hátrányos hely-


zetű, kiemelten fogvatartottak és szabadultak családi/emberi kapcsolatai erősítésére, beilleszkedésének támogatására 


(NCTA-2013-3066-F) című projektjének nyitó rendezvényére. 


A rendezvény időpontja: 2013. 09. 09. (hétfő), 14.00 


A rendezvény helyszíne: 1085 Budapest, Pál u. 2. 2. 10. (kapucsengő van), az Alapítvány működési helye. Ingyenes parkolási le-


hetőség a Corvin Bevásárlóközpontban, onnan néhány perces séta a helyszín. 


A nyitó rendezvényen ismertetjük a projekt szolgáltatásait, valamint ugyanebben az időpontban kerül sor a Váltó Pont Charity 


Shop (Váltó-sáv Alapítvány adományboltja) megnyitására is. A megnyitás alkalmával fogadunk adományokat, és lehetőség nyílik 


a vásárlásra is. 


Tisztelettel kérem, hogy e-mailben (alapitvany@valtosav.hu) vagy faxon szíveskedjenek (+36 1 782-1995) visszajelezni 2013. 09. 


06-ig, hogy részt tudnak-e venni a rendezvényen, ill. hány főre számíthatunk. 


 


Re-use/kézműves programok az Alapítvány közösségi terében 


 


Az első re-use/kézműves alkalom időpontja: 2013. 09. 14. (szombat) 10.00-13.00. 


 


Itt az ősz, itt az iskola! Őszi kézműves délelőtt szeptember 14-én a Váltó-sáv Alapítványnál! 


 Gyere el, ha lóg az orrod, hogy vége a nyárnak, és hangolódj velünk az őszre: készíthetsz velünk levéllenyomatokat és levélképe-


ket, őszi fűzért, ablak-és ajtódíszeket, asztali dekorációt a természet kincseiből! 


 Gyere el, ha lóg az orrod, hogy elkezdődött az iskola! Hozd el a könyveidet, füzeteidet tegyük őket vidámabbá, vagy készítsünk 


Neked tolltartót, órarendet, jegyzetfüzetet! 


 Gyere el, és fejleszd velünk a kreativitásod, készíts ajándékokat, és miközben festünk, vágunk, ragasztgatunk, egy forrótea mellett 


egy jót beszélgethetünk is! 


 Szeretettel várunk! 


 


 


 


Váltó Café 


 


A Váltó Café szakembereknek, érdeklődőknek, hozzátartozóknak, civileknek és hivatásosoknak, érintetteknek stb. ad lehetőséget 


havi rendszerességgel a beszélgetésre, gondolatcserére, együtt- és továbbgondolásra. Az első alkalom: 2013. 09. 11. (szerda) 18-


.00-20.00. Meghívott előadónk Fiáth Titanilla, aki "Értékrend és identitás a börtönben - a rabruhák és a zárkadekoráció 


szimbolikája" címmel tart előadást, illetve mutatja be nemrég megjelent „Börtönkönyv”-ét (http://www.hatterkiado.hu/


konyveink/bortonkonyv). 


Mindenkit szeretettel várunk! 


 


 


 


Hozzátartozó Csoport 


 


A segítő munkában fontos a fogvatartott vagy szabadultak hozzátartozói számára segítséget jelentő Hozzátartozó Csoport működte-


tése, ami a hozzátartozók számára szerveződik speciális problémáik, megoldási stratégiáik megvitatására, támogatására. Azon túl, 


hogy a hozzátartozók „kibeszélhetik" magukat, tudatos készülést is jelent számukra a családtagjuk/emberi kapcsolataik szabadulá-


sára, annak a speciális lelkiállapotnak a megértésére/feldolgozására, amely ekkor tapasztalható a frissen szabadultnál. Emellett 


fontos a segítségek/támogatások lehetőségeinek megvitatása, valamint annak a kérdése, hogy mindennek a családi/emberi kapcsola-


tok tekintetében hol a határa? 


Minden hónap utolsó pénteki napján Hozzátartozó Csoport a Váltó-sáv Alapítvány működési helyén! 


Következő alkalom: 2013. 09. 27. péntek, 18.00-20.00 


 


 
 


 
Üdvözlettel:  


 


A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai 
 


 


 
 


 
 


Váltó-sáv Alapítvány 


1085 Budapest Pál u. 2. 


alapitvany@valtosav.hu 


www.valtosav.hu 


Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00454-2012 



mailto:alapitvany@valtosav.hu

http://www.norvegcivilalap.hu

mailto:alapitvany@valtosav.hu
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Tisztelt Címzett! Kedves kollégák, barátaink, érdeklődők!


A Váltó Café szakembereknek, érdeklődőknek, hozzátartozóknak, civileknek és hivatásosoknak, 
érintetteknek stb. ad lehetőséget havi rendszerességgel a beszélgetésre, gondolatcserére, együtt- 
és továbbgondolásra. 


Az következő Váltó Café időpontja: 2013. 09. 25. (szerda) 17.00-19.00. 


Meghívott előadónk:  


            
Fliegauf Gergely, aki "Börtöntetoválások és alkotások: mit jelentenek ezek?” 
címmel tart interaktív előadást.


Helyszín: 1085 Bp., Pál u. 2. 2. 10. (a Váltó-sáv Alapítvány működési helye)


Parkolási lehetőségek: 
a Corvin Plaza mélygarázsában az első óra ingyenes, utána 250 Ft/óra
Pál utcában  460 Ft/óra, 
Nap utca 260 Ft/óra


Mindenkit szeretettel várunk!


A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai 








Kézműves programok az Alapítvány közösségi terében


A kézműves program időpontja: 2013. 10. 19. 
(szombat) 10.00 – 13.00.


Hiánypótló recycling kézműves foglalkozás a Váltó-sáv 
Alapítványnál! 


Készítettél már tejes, gyümölcslés dobozból pénztárcát? 
Vagy ásványvizes üvegből madáretetőt? Vagy 


fogkeféből karkötőt? Esetleg sörös dobozból hamutál-
cát? 


Ha nem, gyere el hozzánk október 19-én, és hasznosít-
suk együtt újra a hulladékot!  


A jó hangulat és a forrótea biztosított, már csak Rád 
van szükség. 


 Szeretettel várunk!








Kézműves programok az Alapítvány közösségi terében


A kézműves program időpontja: 


2013. 11. 09. (szombat) 10.00-13.00. 


Még a hó nem, de a meglepetésötletek és ünnepi kellékek ötletei 
folyamatosan szállingóznak a Váltó-sáv Alapítvány közösségi teré-
ben. 


Nemcsak egy-két ajándék ötletet leshetsz el tőlünk, hanem életre 
keltheted a kreativitásod és a kézügyességed. Baráti körben, 
kötetlen beszélgetéssel és az alkotás örömével tölthetsz el pár órát 
Nálunk!


 Szeretettel várunk!








 
 


 
 
 


Tisztelt Címzett! Kedves kollégák, barátaink, érdeklődők!


A Váltó Café szakembereknek, érdeklődőknek, hozzátartozóknak, civileknek és hivatásosoknak, 
érintetteknek stb. ad lehetőséget havi rendszerességgel a beszélgetésre, gondolatcserére, együtt- 
és továbbgondolásra. 


Az első Váltó Café időpontja: 2013. 09. 11. (szerda) 18.00-20.00. 


Meghívott előadónk:


Fiáth Titanilla, aki "Értékrend és identitás a börtönben - a rabruhák és a zárkade-
koráció szimbolikája" címmel tart előadást, illetve mutatja be nemrég megjelent 
„Börtönkönyv”-ét (http://www.hatterkiado.hu/konyveink/bortonkonyv). 


Helyszín: 1085 Bp., Pál u. 2. 2. 10. (a Váltó-sáv Alapítvány működési helye)


Mindenkit szeretettel várunk!


A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai 





