
Egyedülálló Szülők Klubja – Kecskemét 

 

Beszámoló 2020 
 

Golovics Mónika vagyok a klub vezetője, 2019 áprilisa óta van jelen Kecskeméten a klub.  2020-ban a 
járvány bennünket is eléggé nagy kihívások elé állított.  

Jelenleg több mint 200 taggal vagyunk jelen a Facebookon. Március óta ahogy a járványügyi helyzet 
engedi alig találkozunk személyesen. Online vagy telefonon tartjuk egymással a kapcsolatot.  

Hálás vagyok, hogy azért volt több olyan programunk, rendezvényünk, gyűjtésünk amiről be tudok 
számolni. 

2020 január 

 

15-én és 29-én Egyszülős Klubtalálkozó szerveztünk 10 család a gyermekeivel együtt volt jelen. Nekünk 
való, egyszülős léttel kapcsolatos témákról beszélgettünk, utána közös tapasztalat megosztással 
zártuk. 

2020 február 

22-én Farsangoltunk a Szentcsalád Plébánia szervezésében részt vettünk  

Az Egyszülős törpök élete nemcsak játék és mese....    Farsang 2020 

 



27-én  Egyszülős Klubtalálkozót tartottunk  12 család részvételével. 

 

2020 március 

A Egyszülős Központ és a Kecskeméti Önkormányzat segítő kezet nyújtott a krízis helyzetben lévő 
szülőknek. 20 családnak tartósélelmiszer csomaggal tudtunk segíteni. 

A karantén idején Dezsőfi Beatrix coach és mediátor igyekezett bennünket támogatni az online 
térben. Sok hasznos tartalmat osztott meg velünk a zárt facebook oldalunkon. 

 

2020 április 

 

A Egyszülős Központ és a Kecskeméti Önkormányzat segítő kezet nyújtott a krízis helyzetben lévő 
szülőknek. 20 családnak tartósélelmiszer csomaggal tudtunk segíteni. 

Sajnos csak online tudtunk kapcsolatban maradni, igyekeztünk segíteni egymásnak a problémákat 
megoldani és megosztani egymással a tapasztalatokat. 

 

2020 május 

Sajnos csak online tudtunk kapcsolatban maradni, igyekeztünk segíteni egymásnak a problémákat 
megoldani és megosztani egymással a tapasztalatokat. 

 

2020 június 

27-én a Cédrusnettel Pikniket rendeztünk az Arborétumban. A nagymamák és nagypapák 
ismerkedtek meg az egyszülős szülőkkel és gyermekeikkel. 

 

2020 július 

20-24-ig  Egyszülős napközis Tábor 1. a Szentcsalád Plébánián 

https://hiros.hu/hirek/egyszulos-klub-kecskemeti-taborai-videoval 

 

2020 augusztus 

10-14-ig Egyszülős napközis Tábor 2. a Szentcsalád Plébánián 

Ruhagyűjtés is volt, a szülők cseréltek ruhákat.  

 

2020 szeptember 

17-én a Benkő Zoltán Szabadidő Központban a Dombnál tartottuk meg az Egyszülős Klubtalálkozót 



Lehetőséget kaptunk a városi VARÁZSTÁSKA projektben részt venni. 30 egyszülős család kapott 
tanszereket 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/224-gyermeknek-segitett-a-varosi-varazstaska-akcio---videoval 

 

2020 október 

Igyekeztünk minden jó időt kihasználni és Egyszülős Klubtalálkozót szerveztünk 10-én az 
Arborétumban töltöttünk egy délutánt a szülőkkel a gyermekeikkel együtt. 

Család- és KarrierPont Kecskemét eseményeire kaptunk többször is meghívást. Ezek az alkalmak a 
szülőknek szóló, de a gyerekeinkkel kapcsolatos hasznos tanácsokkal gazdag együttlétek voltak. 

Könyvet Otthonra Program kecskeméti klubjának bejelentkezése: 

https://www.youtube.com/watch?v=0R6wwM1b5D4&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3AYma8YRh6
AwZ3h4Qm0EYSdW1HJ08HgNa21NpNJfNc3pH18y0y-Itpgxw 

A helyi Cédrusnet rendezvényeire kaptunk több alkalommal meghívást: 

Majd a Papa megmutatja, ahol egyik alkalommal a kerékpárok helyes karbantartására kaptunk sok 
hasznos tanácsot, másik alkalommal pedig madáretetőt készítettek együtt gyerekek a szüleikkel 
együtt. 

https://cedrusnetkecskemet.hu/aktualis/majd-a-papa-
megmutatja?fbclid=IwAR1cphH2FFEzpzJxmMioYQfVCeag3hiKEckZhNe_x7BwdS80fUceRGlLHg8 

https://hiros.hu/hirek/egyedulallo-szulok-a-jarvany-idejen---videoval 

2020 november 

Jelen voltunk egy kis önkéntes munkával az egyik helyi bölcsőde kerítésének felújításán: 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/befejeztek-a-pottomke-bolcsode-keritesenek-felujitasat 

2020.  november 25-én A Zöld Vitalitás Cédruskör újabb „ZÖLD” AKCIÓJA! keretében adományt 
kaptunk. 

https://www.facebook.com/cedrusnetkecskemet/photos/pcb.1364044997269823/13640443872698
84/ 

2020 december 

Élelmiszer gyűjtést szerveztünk egy helyi civil szervezettel, a Keresztény Nagycsaládosok 
Egyesületével. 

2020. decemberben két hétvégén keresztül a kecskeméti Szil-Coop Bevásárlóközpontban kaptunk 
helyet tartós élelmiszert gyűjteni a rászoruló családok részére. 

Ezzel egyidejüleg nagy média figyelmet is kaptunk. A Gong rádióban, a Hiros.hu oldalon, Baon.hu és a 
Petőfi Népe napilapban adtak hírt rólunk. 

https://hiros.hu/hirek/egyedulallo-szulok-a-jarvany-idejen---videoval 

A helyi M. Bodon Pál Zeneiskola is nekünk gyűjtött, sok értékes ajándékot tudtunk kiosztani a 
családoknak: 



https://hiros.hu/hirek/az-egyszulos-csaladoknak-segitett-a-kecskemeti-m-bodon-pal-zeneiskola 

A Kecskemét Imami oldalon is hírt adtunk a gyűjtésről: 

http://kecskemet.imami.hu/helyi-hirek/karacsonyi-elelmiszergyujtes-gyermekuket-egyedul-nevelo-
es-raszorulo-nagycsaladosok?fbclid=IwAR27vYHO4fSBS4XHCuk33jRiYXZ0V-
aIsS_8ffBJFpUtkA3_0yYBw0n69Lc 

https://cedrusnetkecskemet.hu/aktualis/uvegbe-zart-szeretet--kiszallitottuk-az-
adomanyokat?fbclid=IwAR2PkpI1epaqI57tT64zglUX3dVIXAbVOZ01UHwnp9zmcbSM68i_6qb8xz4 

https://hiros.hu/hirek/100-nagycsalad-es-egyszulos-csalad-kap-adomanyt-videoval 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/folytatjak-a-gyujtest-kecskemeten-
3449740/?fbclid=IwAR0wl-ahaq_9sODOSkCNKKhH93rH_GufnDTbbY0QSQPfzEOuLzRqilzhoEI 

 

Az egyedülálló szülőknek segít Golovics Mónika 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kecskemeti-klubban-az-egyedulallo-szuloknek-segit-
golovics-monika-3500866/ 

 



A 2020-as évben a sok hozzánk forduló szülőnek igyekeztünk segíteni. Sok segítség kérés volt az 
online oktatással kapcsolatban, hogy informatikai eszközt szeretnének. De a gyerekfelügyeletre is 
nagy igény volt. Mert a szülőknek nem maradt szabadsága a járványhelyzet miatt. A karanténban 
lévő családoknak is igyekeztünk segítséget nyújtani. Munkahelyteremtésben is sok szülőnek tudtunk 
segíteni. A helyi civil szervezetekkel és az önkéntesekkel együtt lelkileg is és tartósélelmiszerrel is 
sikerült a krízis helyzetben lévőknek segítő kezet nyújtani.  

Hálás vagyok a sok együtt töltött időért, akár személyesen, akár online térben történt.  

Köszönöm az Egyszülős Központ minden munkatársának és önkénteseinek az egész éves munkáját, 
mellyel a Kecskemét és környéki családok életéhez hozzájárult, hogy a 2020 év szinte lehetetlen 
kihívásait veletek együtt sikeresen tudtuk teljesíteni. Köszönöm, hogy mindenben számíthatunk 
Rátok. Sok boldog pillanatot okoztunk a Gyermeküket egyedül nevelő szülőknek és gyermekeiknek.  

Bízom benne, hogy 2021-ben többet tudunk személyesen találkozni és tudjuk egymást segíteni! 

Golovics Mónika 

 


