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Változatos programok a Jelenlét Házban

Mi is az a Jelenlét Ház? Sokakban felmerülhet ez a kérdés. Az Ady utcában található, 

környezetében átlagosnak tűnő épület sok meglepetést tartogat az elsőre gyanútlan látogató 

számára. Mágocs Város Önkormányzata, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, az 

Alapítvány Alsómocsoládért, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által 

megvalósított „Közösen élhetőbb lakókörnyezetünkért, mindennapjainkért” Mágocson 

elnevezésű projekt keretében megszervezett programok elsősorban a Dombóvári út – Ady 

utca- Rákóczi út és Széchenyi utca déli és a Széchényi utca nyugati részén érintett területen 

élők részére kínálnak sokszínű lehetőséget: segítő szociális munka, közösségi rendezvények, 

képzések. Mindezek mellett természetesen egész Mágocs település lakossága számára nyitott 

a ház, mindenkit várunk szeretettel. A Jelenlét Házban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat két 

fő szociális munkást és egy fő közösségfejlesztőt foglalkoztat. 

A tavalyi évben Karácsony közeledtével nagy sikert aratott az „Adni Öröm” akció keretében 

megszervezett tartós élelmiszercsomag-osztás, majd ezt követően a karácsonyi műsor, mely 

alkalommal ruhaosztásra is sor került. 

Hogyan is kell elképzelni egy rendezvényt a Jelenlét Házban?

Idén Húsvét alkalmával gyerekek hangjától volt hangos a környék. Míg a gyerekek az 

udvarban nyuszi tojásra vadásztak, addig a Szeretetszolgálat szakemberei a gyerekeket kísérő 

szülőkről sem feledkeztek meg, kaláccsal és meleg teával vendégelték meg őket. A vadászat 

után a még kíváncsi gyerekek fakanálból nyuszit készíthettek, nyuszi álarcot színezhettek, 

festhettek. Mialatt a gyerekek a Jelenlét Házban készítették a meglepetéseiket, megérkezett a 

húsvéti nyuszi is és egy kis csomaggal ajándékozta meg őket. 

Áprilisban már a második alkalommal került megrendezésre a „Közösségi ruha turi” akció. A 

mostani akció során a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által gyűjtött ruhaneműk 

kiegészültek magánszemélyek és helyi intézményi felajánlásokkal, amelyeket ezúton is 

nagyon köszönünk! Az így gyűjtött különböző ruhákból összesen 26 fő vihetett haza egy-egy 

szatyorral. 



         

A Jelenlét Házban megvalósuló programok kettős célt szolgálnak. A programok a leszakadó 

területen élők segítése mellett az itt élők beilleszkedését is elősegítik, hiszen a megrendezett 

eseményekre természetesen a város teljes lakosságát várjuk, hogy legyen egy találkozási pont 

ember és ember között. Közösen, együtt, egymásért. 
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