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Beköszönő
1999-ben alapítottam az Igazgyöngy Alapítványt. Akkor
még csak egy gyermekközpontú és esélykiegyenlítő
művészeti iskolát akartam alapítványi keretek között
fenntartani, remélve, hogy így tudok, tudunk annyit hatni,
hogy a gyereksorsok előremutatóan változzanak.
Aztán, 11 éve rá kellett jönnöm, hogy ez a generációs
szegénységben élő gyerekeknél nem elég. Akkor nyitottunk
a szociális munka felé, és azóta próbáljuk megérteni ezt
a rendkívül bonyolult problémahalmazt, ami sorsokat
határoz meg. A munka folyamatosan bővült:
kríziskezelés, tanoda, közösségfejlesztés,
önfenntartás, munkahelyteremtés, intézményi
együttműködések, próbálkozás a társadalmi és a
szakpolitikai hatással….
Lassan eljutottunk addig, hogy teljes társadalmi
beágyazottságában értelmezzük a problémát és így
keressük a megoldásokat is. Ennek a szerteágazó,
társadalmi hatékonyságában mért munkának az éves
értékelései, a következő évi tervek meghatározása visz
bennünket lépésről lépésre a 20 évre tervezett stratégiában
a cél felé.
A cél megfogalmazása pedig egyszerű:

Azt szeretnénk, hogy minden gyermek azzá
válhasson, ami lehetne.
Ehhez hosszú távon kell gondolkodnunk, dolgoznunk,
hatnunk.

A következő generációért, de a mostanival.
L. Ritók Nóra

Helyszínek
Iskolai telephelyek

Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti,
Magyarhomorog

Folyamatos szociális munka, családsegítés

Ártánd, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharugra,
Bojt, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösnagyharsány, Körösszakál,
Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki,
Told, Váncsod

Eseti támogatások

Biharnagybajom, Bihartorda, Furta, Kismarja, Konyár, Sáp,
Szentpéterszeg, Szerep, Told, Zsadány, Zsáka, Újiráz

T
Told

társadalmi vállalkozás,
közösségfejlesztés,
tanoda,
településfejlesztés
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Értékeink
Komplex szemlélet

Hisszük, hogy a gyerekszegénység problémáját komplex módon, teljes
társadalmi beágyazottságában kell értelmezni, és a megoldások
keresésében is ez az elv vezérel minket. Ezért egy olyan módszertant
dolgoztunk ki, amelyben az oktatás mellett helyet kap a közösségfejlesztés,
munkahelyteremtés, önfenntartási képességek fejlesztése és az
intézményekkel való együttműködés segítése is.

Hosszú távú stratégia

Az Igazgyöngy Alapítvány a kezdetektől fogva a hosszú távú, fenntartható
megoldásokat keresi. Ezért dolgoztuk ki a 20 éves stratégiánkat, amiben a
kisebb programelemek igen, de a fő célok 11 éve változatlanok.

Képessé tevés

A hosszú évek terepi tapasztalata segített nekünk megérteni, hogy
az adományozás önmagában nem segíti elő a leszakadó családok
integrációját/inklúzióját. Ezért a célcsoporttal együtt kidolgoztunk egy olyan
rendszert, ami a tanult tehetetlenség helyett az önfenntartást erősíti. Célunk,
hogy egy olyan közösséget építsünk, ami képes önmagát megszervezni és
kialakítani egy szabályrendszert, amihez mindannyian igazodni tudnak.

Tudásmegosztás

Hiszünk abban, hogy az általunk kidolgozott módszereket tágabb körben
is érdemes lenne alkalmazni. Ezért különös figyelmet fordítunk a szakmai
párbeszédre, kapcsolatban állunk magyar és külföldi, civil és állami
szervezetekkel, intézményekkel, és igyekszünk továbbadni az évek során
felhalmozott tapasztalati tudást.

Egyetemes emberi és pedagógiai értékek képviselete

A mai világban különösen fontosnak érezzük azt, hogy félelem nélkül, bátran
kiálljunk az emberi értékek mellett. Az Igazgyöngy megalakulásától kezdve
felvállalta azt, hogy rávilágít a rendszer működési hézagaira, és küzd azokért
az értékekért és jogokért, amik a társadalmi igazságosság alapjait képezik.

Átláthatóság

Megalakulásunk óta tagja vagyunk az ASZÖT-nek, ahol évente minősítik
az adománygyűjtésünk tisztaságát, átláthatóságát. Kiemelten fontosnak
tartjuk a támogatóink felé való visszacsatolást, hiszen civil szervezetként
csak az emberek bizalmára támaszkodhatunk.
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Mit tanultunk
a Covid-ból?

A 2020-as évet meghatározta a pandémia. Az egyébként is nehéz munkában új kihívásokat
hozott. Sok család került nehéz helyzetbe, elvesztették az ingatag anyagi biztonságukat.
Nem volt tartalék, amihez nyúlhattak volna, hogy a kieső jövedelmet pótolják. Nem volt
fertőtlenítőszer, szájmaszk, volt, hogy élelem sem. A gyerekek otthontanulásához hiányoztak
a digitális eszközök, az internet, és a lakhatási szegénységben a tanulási környezet sem volt
megfelelő.
Sokat dolgoztunk ebben az évben azon, hogy ne csússzanak a családok még mélyebbre,
ne maradjanak ki a gyerekek az oktatásból, és ne legyenek a hiányok akkorák, amiből
már nincs visszaút. Közben, ez a kényszerű helyzet tanított minket is. Keresnünk kellett a
kapcsolattartás új színtereit, megtanulni közösen dolgozni értük, velük az online térben is.
Megtanultuk használni ezt, sokkal jobban, mint eddig. Ami hasznos, azt nem engedjük el a
járvány után sem, hanem beépítjük a munkánkba.

Hogy mit tanultunk a Covid alatt?
Rugalmasságot, céltudatosságot, rangsorolást, ésszerűséget, felelősségvállalást. Sokat
fejlődtek az intézményrendszeri kapcsolataink. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik
ebben a nehéz évben is mellettünk voltak, és segítségükkel képesek voltunk uralni a
helyzetet.
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Tanoda

A tanoda 2020-tól már 0-18 éves korig támogatja a gyerekek és fiatalok fejlődését Toldon,
így újabb lépést tettünk abba az irányba, hogy megtaláljuk a legkorábbi beavatkozási
pontokat, így minimalizálva a hátrányok kialakulását. A tanoda 3 főállású munkatárs
mellett 3 főt részmunkaidőben is foglalkoztatott, az ő munkájukat az év során 20 önkéntes
segítette, közülük négyen ösztöndíjasként.
A legkisebbekkel (0-3 éves kor között) a Baba-mama
klub keretében foglalkoztunk, melyekből összesen 30
valósult meg, ezeken az alkalmakon 8 családot sikerült
bevonni. A karanténidőszakban sem hagytuk magukra
őket, ekkor 54 egyéni, videós foglalkozást tartottunk
meg, és sikerült elérni 7 anyukát és 8 gyereket.

2020 SZÁMOKBAN

A 3-5 éves kor közöttieknek szóló ovis klubban- a
járvány miatti online alkalmakat is beleszámolva 25 csoportos és 25 egyéni fogalkozással összesen 17
gyerekkel foglalkoztunk.

Ovis klub

A tanoda klasszikus formája nálunk iskola-előkészítővel
is kiegészül, így 5-18 éves kor között járnak hozzánk
gyerekek, 2020-ban összesen 55-en, akik 1553
foglalkozáson vettek részt.
Természetesen nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is
tartunk programokat. 2020-ban 18 szülői klub valósult
meg, melyeken 21 szülő vagy nagyszülő vett részt.
Ezekkel elsősorban az otthoni tanulási környezet pozitív
változását szeretnénk elérni.
Ugyanez a célunk a családok otthonaiban megvalósuló
programjainkkal is. 2020 utolsó két hónapjában például
9 családnál, 23 gyerek részvételével 117 alkalommal
meséltek online önkénteseink. Az otthonukban értünk
el 12 gyereket is levelezős matekkal, ők 8 hét alatt 37
feladatot küldtek vissza.
Az eddigieken túl két fontos tapasztalatot érdemes
kiemelni a járvány kapcsán. Az egyik, hogy a megszokott
5-6 táborunk helyett csupán hármat tudtunk megtartni,
másrészt sokkal nagyobb arányban kényszerültünk
online tanulni a gyerekekkel. Ez az iskola-előkészítős és
alsós korosztálynál egyértelműen a minőség rovására
ment, ugyanakkor több tanulási alkalmat valósítottunk
meg a középiskolás korosztállyal és náluk kifejezetten
sikeres munka formává alakult.

Baba-Mama klub

30

54

élőben

17

online

50

foglalkozás

gyerek

55

Tanoda

1553

gyerek

foglalkozás

Szülői klub

21

18

szülő

alkalom

Családi program

9

család

23 117

gyerek alkalom

1420

foglalkozás

2020
online

2019

1553

foglalkozás
személyes
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Közösségfejlesztés
Az Igazgyöngy esélyteremtő modelljének minden elemét áthatja a közösségfejlesztő
szemlélet. Hisszük, hogy egy élhető településhez nélkülözhetetlen a közös értékeken és
szabályokon alapuló, együttműködésre képes közösség. Ezért 2020-ban is folytattuk azt
a fejlesztést, amit 10 éve kezdtünk el a toldiakkal. A korábbi évekhez hasonlóan ebben is a
közösség női tagjai voltak az elsődleges partnereink.
Az asszonyközösséggel heti egy alkalommal találkozunk és tartunk interaktív,
tudásmegosztáson alapuló foglakozásokat. Most az egészség megőrzése került a fókuszba,
ezen belül érintettük a védőnői szakszolgálat feladatait, a kötelező védőoltások fontosságát,
a szűrővizsgálatok jelentőségét és a magyarországi népbetegségek típusait. A programok
során szakembereket hívtunk és készségfejlesztő foglalkozásokat tartottunk, így több
aspektusból is megismerhettük és megvitathattuk a felmerülő kérdéseket, problémákat.
A közösségben belül a hasonló élethelyzetben lévőkkel kisebb csoportokban is foglalkozunk.
Ezek az alkalmak több lehetőséget adnak egymás megsimerésére, a problémafókuszó
beszélgetésekre és a személyes kapcsolatok erősítésére. Ebben kiemelten fontos szerepe
van a NEET (oktatásból lemorzsolódó, munkaerő piacról kieső) fiatal édesanyákkal való
munkának. Velük heti rendszerességgel dolgozunk fel olyan témákat, amelyek segíthetik
őket egy másfajta női szerep felépítésében és egymás támogatásában.
A pandémia miatt bizonyos tevékenységeket, mint a főzőklub, szüneteltettünk, de az online
térben új lehetőségeket találtunk, melyek fejlesztették a résztvevők digitális kompetenciáját.
A digitális tér lehetőséget nyújtott a járvánnyal kapcsolatos információ-átadásra, a
felmerülő nehézségek, problémák megvitatására, megoldások keresésére és érzelmi
megerősítésre is.
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Társadalmi
vállalkozás
Az Igazgyöngy komplex esélyteremtő programjának egyik fontos eleme a
munkahelyteremtés. Azt gondoljuk ugyanis, hogy a fejlesztés akkor tud igazán hatékony
lenni, ha nem csak elméletben, de a gyakorlatban realizálódik, és a bevontak életének
szerves részévé válik. Társadalmi vállalkozásunk célcsoportját azok alkotják, akik a
munkaerőpiacon többszörös hátrányt szenvednek.
A társadalmi vállalkozás keretében az ingatlanjaink kül- és beltéri karbantartása mellett
mezőgazdasággal és élelmiszerfeldolgozással, valamint kézművességgel és szalmabrikett
készítéssel foglalkozunk.
2020-ban megtermesztettük az éves lekvármennyiségünk alapanyagait (cékla, vörös-és
lilahagyma), illetve települési szinten eladásra szánt konyhakerti növényeket (paradicsom,
paprika, zöldborsó és burgonya). Elkészültek a toldi bemutató mintagazdaság óljai, amit az
év végén birtokba is vettek a malacok és csirkék. Valamint ehhez épült egy góré is, ami a
megtermesztett kukorica tárolására szolgál.
A kézműves műhelyünkben sokféle termék
készült, tudatos fejlesztéssel dolgozunk a
Szuno brandjének erősítésén, egy fenntartható
vállalkozásért. 2020-ban 4483 db Szuno
kézműves termék került eladásra 8.488.350
Forint értékben.
A társadalmi vállalkozásban Toldon az elmúlt
évben 7 fő dolgozott teljes állásban, 22 fő pedig
alkalmi munkavállalói jogviszonyban segítette
a munkát.
Nagyon fontos számunkra a társadalmi
vállalkozásban foglalkoztatott munkatársak
fejlesztése, amely szintén egy mikroközösséget
jelent. A velük végzett közös munka
eredményeként
azt
várjuk,
hogy
a
munkavállalói kompetenciáik erősödjenek,
fejlődjenek és megfelelővé váljanak az
elsődleges munkaerőpiac számára.

4483

kézműves
termék

7 fő

teljes
állásban

8,5

millió Ft
értékben

22 fő

alkalmi
munkavállaló
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Kríziskezelés
A tavalyi év kríziskezelés szempontjából kiemelkedő időszak volt, amely a megszokotthoz
képest jóval több beavatkozási pontot igényelt. A távokoktatás megoldhatatlan feladatok
elé állította a családokat, hiszen sok helyen sem eszközök, sem az azok használatához
szükséges kompetenciák nem álltak rendelkezésre.
Az országos leállás, a távolsági és alkalmi munkák megszűnése is sok család életében
okozott krízishelyzeteket. Ennek enyhítésére 180 családnak összesen 8.736.470 Forint
értékben egyszeri vagy rendszeres pénzbeli támogatást adtunk.
Emellett
több mint 140 családnak tudtunk
digitális eszközt (tablet, laptop) adni,
és a használatukban is segítséget
nyújtottunk nekik;
gyermekgyógyszerben 550.185 Forint
értékben, 145 esetben, gyermekszemüvegek vásárlásában vagy javításában
28 esetben segítettünk;
a tanév indulása előtt 215 család
gyermekeinek osztottunk tanszert és
iskolaszert;
a kapcsolatrendszerünkben lévő 19
település 176 családjának összesen 250
alkalommal segítettünk ruhaneművel,
valamint 9 település családsegítő
szolgálatának 19 alkalommal tudtunk
nagy mennyiségű ruhaneműt tovább
adományozni;
élelmiszercsomagból 785-öt, tisztítószercsomagból 129-et osztottunk ki a
családoknak;

8,7

millió Ft
támogatás

180

család
számára

28

település

1200

család

2150

gyerek

folyamatosan segítettük a kapcsolatrendszerünkben lévő családokat szájmaszkokkal,
bútorokkal, háztartási gépekkel, kályhákkal, játékokkal, pelenkával és női higiéniai
termékekkel.
Toldon havi rendszereséggel, 40 családnak tudtunk ruhaneművel segíteni, emellett
kéthavonta szintén 40 családnak tartós élelmiszerrel. A téli időszakban kétheti, havi
rendszereséggel brikett adománnyal járultunk hozzá a családok élethelyzetének
javításához. A karantén idején 90 családnak adományoztunk többször élelmiszer- és
tisztítószercsomagokat.
A karácsonyi időszakban különböző támogatásokkal (cipősdoboz ajándék, tartós
élelmiszer, brikett) 28 településen 1200 családot és 2150 gyereket tudtunk elérni.
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Művészeti iskola
Az Igazgyöngy AMI 2000 óta ad iskolarendszerű képzést a képzőművészet területén.
A folyamatosan fejlődő módszertan a vizuális kommunikáció fejlesztése mellett a
hátránykompenzációt és a szociális készségek fejlesztését egyaránt fontosnak tartja. Az
iskola művészettel nevelést folytat, kihasználáva az alkotás pozitív hatását. Módszertanunk
iránt nagy az érdeklődés hazai és nemzetközi szinten is. Büszkék vagyunk arra, hogy a
határon túli magyar iskolákban és a Berettyóújfalui Tankerület általános iskoláinak alsó
tagozatában is sikeresen alkalmazzák módszereinket.
Az alábbiakban a 2019-20-as tanév második félévének és a 2020-21-es tanév első
félévének eredményeit foglaljuk össze.
2020. januárjában 10 telephelyünkön 652
tanulóval kezdtük meg a 2019/20-as tanév
második félévét, Köztük 201 fő hátrányos
helyzetű, 166 fő halmozottan hátrányos
helyzetű jegyzői igazolással rendelkező és 22
fő sajátos nevelési igényű tanulóval.
A korábbi évekhez hasonlóan a járvány
ellenére most is sikerrel szerepeltünk
gyermekrajz pályázatokon, a tanévet 281
egyéni és 3 intézményi díjjal zártuk le. (54
nemzetközi, 197 országos, 17 megyei és 13
városi elismerés, illetve 3 intézményi díj.)

10

telephelyen

652
tanuló

201

hátrányos helyzetű
tanuló

166

halmozottan
hátrányos helyzetű
tanuló

22

sajátos nevelési
igényű tanuló

284

sikeres
rajzpályázat
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2020. szeptemberében 607 fővel indítottuk el a 2020/21-es tanévet, a tanulói összetétel
hasonló volt az előző évihez, kis mértékben nőtt a hátrányos helyzetű gyermekek száma.
Mindkét félév munkáját meghatározta a pandémia, csökkent a pályázati kiírások száma,
kiállítások, képzések maradtak el. Az otthontanulás új kihívások elé állított bennünket,
meg kellett oldanunk a felszerelés és digitális eszközök hiányát, és biztosítani az online
konzultációs lehetőségeket. A nehézségek ellenére 5 kiállítást, egy online kiállítást és három
képzést sikerült megvalósítani. Folyamatos az együttműködés a Berettyóújfalui Tankerület
iskoláival.
Folytatódott az Online Akadémia is, ahol feladatküldős rendszerben adjuk át az igazgyöngyös
módszertant az érdeklődőknek. Ezen összesen 26-an vettek részt.
Erre az időszakra is több különleges együttműködés esett: a Szentendrei Skanzen felkérésére
a falumúzeum számára készítünk tájékoztató táblákat a gyerekekkel, emellett folytattuk
együttműködésünket a LEGO-val és a TESCO-val is. Az online térbe került annak az NTP
projektnek a zárása is, amelyben 7 nagyméretű alkotást készítettünk telephelyenként a
tanév során a gyerekekkel.
A pandémia az oktatás területén is fontos tanulságokkal járt, szorosabbra fonta a
kapcsolatunkat az általános iskolákkal, az intézményrendszerrel és a szülőkkel egyaránt.
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Településfejlesztés
Településfejlesztésre Toldon, a komplex esélyteremtő programunk helyszínén van
lehetőségünk. Told egy szolgáltatáshiányos zsákfalu, ahol 10 éve folyamatosan dolgozunk.
Ezt részben támogatók segítségével, részben különböző pályázatokból valósítjuk meg. Az
utóbbi években sokat tettünk a lakhatási szegénység csökkentéséért (villanyóra visszakötés,
házjavítások, bútor-és háztartási gép adományok), valamint helyszínt teremtettünk a
tanodához és a társadalmi vállalkozáshoz.
A Belügyminisztérium 2019-ben indította el a „Felzárkózó Települések Program (FETE)” -ot,
aminek célja a 300 leghátrányosabb magyarországi település felzárkóztatása. Told az első
körben, további 32 településsel együtt került a programba, az Igazgyöngy Alapítvány a
helyi (szakmai) megvalósítója. Az önkormányzattal együttműködve ebben a programban
olyan fejlesztésekre is lehetőséget kapunk, amikre korábban nem volt forrásunk.
A program anyagi segítséget nyújt a megvalósításhoz, így a támogatás részben a
működésre, részben fejlesztésekre fordítható. A program résztvevőjeként a település
pályázatai előnyt élvezhetnek a „Magyar Falu Program” pályázataiban is. 2020-ban a FETE
Program nagy segítséget jelentett abban, hogy hatékonyabban dolgozhassunk Toldon,
szorosabbra fűzve az együttműködésünket az önkormányzattal.
A fejlesztő bérlakás programunk épületét támogatóink segítségével vásároltuk meg,
felújítása részben ennek a programnak a keretében történt. Az egészségügyi ellátásban
dolgozók tárgyi feltételeit tudtuk javítani közel 2,5 millió Forint értékben. Elkészült egy rekortán
borítású, kerítéssel-palánkkal körbevett sportpálya is. A településen térfigyelő kamera
rendszert építettünk ki és a két közösségi célú épületbe bevezettük a gázfűtést.
A program későbbi szakaszában várható a játszótér megvalósulása, valamint a gyerekekre
irányuló programokat külön épületben szervezhetjük, és reményeink szerint újra kinyithat a
bolt Toldon.

Csapatunk

L. Ritók Nóra

alapító, szakmai vezető,
iskolaigazgató AMI

Bokor Viktória
óraadó pedagógus

Faragó Attila
László
projekt munkatárs

Antalné Sándor
Fanni

Béldeki Sándorné
varrónő

pedagógus

Csatári Tamara

Czeczéné Tóth
Mónika

Csuháné Dienes
Mónika

Horváth Mária

Husztiné Sándor
Katalin

asszisztens

tanodapedagógus

Gyetvai Piroska
szociális dizájner

pedagógus

projekt munkatárs

Berényi Anna

takarító, adománykezelő
munkatárs

pedagógiai asszisztens

Igazgöngy Alapítvány | Éves jelentés 2020

15

Karácsony
Krisztina
pedagógus

Kőrösi Klaudia

Karancsi Anita

Karancsi Mónika

Kiss Papp Csilla

adminisztrációs vezető

adománygyűjtő-pénzügyi
asszisztens

óraadó pedagógus

Lajos
Zsigmondné

Lencse Máté

pedagógus

Kovácsné Papp
Orsolya

Lisztes Ferenc

Major Zsuzsa

Marosváry
Dorottya

Molnár Gabriella

Rácz Alex

Rácz Erika

FETE programkoordinátor

Morvai Gergely
iskolapszichológus

óraadó pedagógus

családmentor

varrónő

tanodavezető

asszisztens

projekt munkatárs

Péterfi Julianna
tanoda pedagógus

projekt munkatárs

óraadó pedagógus
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Szalai Imréné

Szőllősi Imréné

Tahóczki Balázs

Téren Sándor

Török Zita

Vakán Béla
Gyuláné

Veress Tamás

Vozár Ilona

projekt munkatárs

pedagógus,
igazgatóhelyettes AMI

óraadó pedagógus

projekt munkatárs

projektvezető

szociális terület vezető

karbantartó

web-tartalomkezelő
munkatárs
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Előretekintés
Abban a helyzetben, amiben ma van a
civil szféra, nem egyszerű hosszú távra
tervezni. A 2020 szeptemberi kiegészítő
támogatásunk megvonása az iskolát
rengette meg, de hála támogatóinknak
nemcsak ezt a tanévet, hanem a
következőt is végig tudjuk vinni, ha nem
nyúl a minisztérium az alaptámogatáshoz.
A munkánk többi területét ezután is civil és
céges támogatásokból és pályázatokból
kell fenntartanunk.
A legfontosabb továbbra is, hogy tudjuk
biztosítani a munkánk feltételeit, a
fejlesztéseket végzők bérét, járulékait, és
mindazt, ami egy 36 főt foglalkoztató
segítő szervezetnek ehhez szükséges.
Amivel tudunk itt, Berettyóújfalu 40 km-es
körzetében felkereső jellegű szolgáltatást
nyújtani a rászorulóknak.
Toldon szeretnénk továbbvinni a 0-18
éves korúak fejlesztését a tanodában,
a közösségfejlesztést és a társadalmi
vállalkozást is. Befejezzük majd a
gyerekprogramok egy helyre költöztetését,
az épület és környezetének ehhez
igazítását.

2020

civil és céges
támogatás
pályázat
adó 1%
állami
normatíva
egyéb

A felszabaduló helyekre foglalkoztatási
lehetőséget keresünk majd, és növeljük a
művelés alá vont területeket. Kísérletezünk
tovább a fejlesztő bérlakás-programunkkal.
Fejlesztjük tovább a Szuno brandjét, és az
Igazgyöngy marketingjét is. Átláthatóan
kezeljük az adományokat, és próbáljuk
becsatornázni az önkénteseket, akik
segíteni szeretnének.
A Felzárkózó Települések programjában
az
önkormányzattal
együttműködve
Toldon szeretnénk 2021-ben is olyan
szolgáltatásokat kialakítani, ami élhetőbbé
teszi a települést. Tovább növeljük a
társadalmi beágyazódásunkat, és az
egyetemi együttműködéseinket is.

Ami marad, az a szelíd, de következetes és kitartó attitűd. Ennek a szemléletnek a megőrzése
persze nem lesz egyszerű, tudjuk. De akik mellénk állnak, ezért (is) teszik. Mert hozzánk
hasonlóan hisznek abban, hogy ezen az úton haladva is lehet változást elérni. Ebben
hiszünk megingathatatlanul, 2021-ben is. A cél pedig változatlan: megmaradni, fejlődni,
tanulni, dolgozni a generációs szegénységben élő gyerekekért, előre lépni, mérhetően,
átláthatóan, tisztességesen, szolidárisan, megértően.

Köszönet mindenkinek, aki mellettünk van!

Igazgyöngy Alapítvány
www.igazgyongyalapitvany.hu
facebook/igazgyongyalapitvany.hu
instagram/igazgyongyalapitvany
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Sőreg Dorottya és Marosváry Dániel

