Tisztelt Hölgyem / Uram!
A Menhely Alapítvány 2009 óta szervezi Rendhagyó Osztályfőnöki Óráit, melyek során az
osztályokba ellátogató hajléktalan emberek és szociális munkások egy interaktív előadás és egy
szituációs játék során mesélnek a hajléktalanságról.
A diákok mindennapjaikban sokszor találkoznak hajléktalan emberekkel, s a velük szemben
esetlegesen kialakult félelmeik, előítéleteik eloszlatásának a legjobb módja, ha személyesen
megismerhetik a fedél nélkül élő embereket, a különféle életutakat és helyzeteket. Hisszük, hogy
a személyes találkozás által félelmeiket érdeklődésre és empátiára cserélhetjük, és hasznos
párbeszéd alakulhat ki a segítségnyújtás megfelelő módjával kapcsolatosan. Az előadás akár a
közösségi szolgálat megválasztásában is hasznos lehet számukra.
Az otthontalan előadók mára gyakorlott szereplők, akik az óra első felében őszintén mesélnek
sorsukról, és beszélgetnek a fedél nélkül élők mindennapjairól, a nehézségekről, de a kivezető
utakról egyaránt. A kísérő szociális munkás a hajléktalanság hazai helyzetéről és a
segítségnyújtás módjairól beszél röviden. Az óra második részében egy, a diákokat hatékonyan
bevonó szituációs játék keretében maguk a diákok bújhatnak a hajléktalan emberek bőrébe, és
találhatnak kreatív megoldást azokra a nehézségekre, melyekkel ők nap mint nap szembesülnek.
Az aktívan résztvevő diákokat és tanárokat "piros pontokkal" – Fedél Nélkül utcalappal –
jutalmazzuk, mely otthontalan alkotók munkáit ismerteti meg az Olvasóval, és színesíti a
hallottakat. A program a játékkal együtt két tanóra hosszúságú, de a 45 perces előadás
önmagában is választható.
Előadóink önkéntesen is nagy örömmel állnak rendelkezésre, azonban tiszteletdíjat –
amennyiben az intézménynek módjában áll támogatni ügyünket – elfogadunk.
Ajánlás: 45 perces előadás esetén 6.000 Ft, a szituációs játékkal kiegészült 90 perces teljes
előadás esetén 12.000 Ft hozzájárulás / előadói csapat (3-4 fő).
Ha hallgatóik ismereteit ily módon is bővítenék, várjuk szíves jelentkezésüket. Kérdéseikre
készséggel válaszolunk az alábbi elérhetőségeken:
Balog Gyula programkoordinátor
tel: 06-20/260-5533
email: balog.gyula@menhely.hu
Szenográdi Réka programfelelős:
tel: 06-20/277-5030
email: fedelnelkul@fedelnelkul.hu
Továbbá szeretnénk figyelmükbe ajánlani egy új programelemünket, amely a Menhely
Alapítvány, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, valamint a

Mentőcsónak Egység és a STEREO Akt független színházi műhelyekkel Cím nélkül / hajlékkaland-játék címmel közösen létrehozott interaktív színházi társasjátékot.
A játékban két színész mellett egy otthontalan ember és egy szociális munkás vesz részt. A
közönség az előadás meghatározott pontjain csoportokra osztva kapcsolódik be a játékba, s a
szereplőkre kötelező érvényű döntéseket hoznak, amivel az előadás további menetét is
befolyásolják. Olyan ez, mintha egy társasjátékba csöppennének, és miközben egy konkrét
hajléktalan karakter életét irányítják, rengeteg új információt és szempontot kapnak a fedél
nélkül élő emberek hétköznapjairól, problémáikról. Az előadást 2016-ban a szakmai kritikusok
beválogatták az év 40 legfontosabb előadása közé. Amennyiben fontosnak tartja a diákok
színházi és társadalmi nevelését egyaránt, az előadás meghívását ajánljuk figyelmébe.
Az előadás kb. 130 percet vesz igénybe és tantermi környezetben abszolút megvalósítható, de
lehetőség van az osztályok fogadására a Jurányi Házban is (Bp. II. Jurányi u. 1.). Az előadás
költségeihez való hozzájárulás mértékével kapcsolatban egyéni tájékoztatást adunk.
A Cím nélkül / hajlék-kaland-játék c. előadáshoz kapcsolódó kérdéseivel keressen minket bátran
a következő elérhetőségeken:
Tési Dóra, STEREO Akt produkciós asszisztens
tel: 06-20/952-8143
email: dora@stereoakt.hu
Rövid videó az előadásról: https://vimeo.com/199427532
Üdvözlettel:
a szervezők

