
             
  

 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszóbuszai több mint egy éve járják az 
ország leghátrányosabb helyzetben lévő településeit. Az Abaúj-Hegyközi, 
Encsi, Bodrogközi, Fehérgyarmati, Vásárosnaményi Kistérségek mellett a Dél-
dunántúli Régió három kistérségében is rendszeresen megfordulnak. A Barcsi, 
a Kadarkúti-Nagybajomi és a Sellyei Kistérségekben ez idő alatt 71 településre 
jutottunk el, 126 játékot szerveztünk, 5.817 gyerek játszott velünk, továbbá 
691 szülőt is sikerült bevonni programjainkba. 
A játékok szervezésének több célja is van. Azokhoz a gyerekekhez és 
családjaikhoz szeretnénk eljutni, akik a legnehezebb helyzetben vannak. 
Élethelyzetük miatt olyan fokú hátrányokkal küzdenek, amelyeken önerőből 
nem tudnak javítani. Ezt az állapotot több összetevő együttesen alkotja. 
Legtöbbször szegregátumokban, gettósodott településrészeken laknak, ez 
eleve meghatározza kapcsolatrendszerüket. Lakásaik alacsony 
komfortfokozatúak, vagy komfort nélküliek, túlzsúfoltak. Jövedelmük 
minimális, munkájuk legtöbbször nincs, nem ritka az éhezés köztük. Több 
generáción keresztül nem volt módjuk az előrehaladásra, az integrációra. 
Olyan alapvető szocializációs folyamatok maradtak ki az életükből, ami a 
többségi társadalommal szemben tovább növeli hátrányaikat. Ezen próbál a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat saját eszközeivel segíteni. A játékok 
alkalmával teremtjük meg azt a légkört, ami lehetőséget ad a fokozatos 
segítségnyújtásra és annak elfogadására. A játék a tanulási folyamat egyik 
legfontosabb eszköze: a gyerekek a játékon keresztül fejleszthetők, itt 
tanulhatják meg a közösségben való viselkedés formáit, a játszás szabályait. 
Ezek a dolgok másoknak nyilvánvalók lehetnek, hisz családjukban mindezt 
elsajátíthatják, míg másoknak olyan alapvető hiányt okoznak, ami a későbbi 
tanulásra, munkavégzésre való képességüket befolyásolja. Célunk, hogy a 
szülőkkel is megfelelő kapcsolatfelvétel történjen, illetve akár észrevétlenül, 
de ők is elsajátíthassanak bizonyos képességeket (kommunikáció, viselkedés, 
közösségi munka stb.). A közvetlen beszélgetések során sokszor olyan 
problémák kerülnek elő, amelyek külső segítséget igényelnek. Szolgálatunk 
kezdetektől törekszik az intézményekkel megfelelő együttműködést 
kialakítani, illetve saját eszközeivel segíteni a hozzánk fordulókat. Van, amikor 
sikerül olyan programokat létrehozni, kifejleszteni, amik kifejezetten az adott 
problémák orvoslására alkalmasak.  
A játszások mellett szervezünk egészségügyi szűréseket, figyeljük a térségnek 
megfelelő pályázati lehetőségeket. Részt vettünk a TÁMOP 5.2.3 számú, 
„Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek 
növelésére” /GYEP/ című pályázat előkészítésében, megírásában, 
követésében és szakmai támogatásában. Törekszünk a folyamatos fejlődésre, 
minél átfogóbb kapcsolatrendszer kiépítésére, a helyi önkéntes csoportokkal 
történő közös munka kialakítására, akut helyzetek megoldására.  
 
 
 
 
 
 

A Máltai Mobil Játszótér program Játszóbuszait az OTP és a SPAR 
adományaiból vásárolhattuk meg.  
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