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„Szépség a szegénységben”

A jó gyakorlat célcsoportja/i
Az eseményre elsősorban olyan hátrányos helyzetű lányok és asszonyokat vártunk és jöttek el, akik a
Baptista Szeretetszolgálat hajléktalanszállóinak lakói, a családok átmeneti otthonában élő anyukák, de
érkeztek olyanok is, akik más ellátó szervezetekkel állnak kapcsolatban.

A jó gyakorlatot életre hívó probléma / A helyzet leírása
„ Az igazi szépség nem látható, nem hallható, nem tapintható. Az igazi szépséget csak elképzelni tudjuk:
ez a képzelet az ember igazi boldogsága…” (Harcos Gergely)
Sokan, sokfelé rendeznek szépségnapokat, elsősorban a szépségápolással, életmóddal foglalkozó lapok
részéről látunk ilyen kezdeményezéseket. Ezekről sokan hallanak, elmenni, részt venni rajta azonban
kevesebben tudnak. Szervezetünk ellátottai közül senki nem jut el oda.
Munkatársaink jelezték, hogy az intézményeinkben lakó lányok, asszonyok, családanyák fodrászra,
kozmetikusra nem igazán gondolhatnak, mivel anyagi körülményeik ezt a „luxust” nem engedik meg.
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Így arra az elhatározásra jutottunk, megteremtjük a lehetőségét az ilyen típusú kikapcsolódásnak,
feltöltődésnek.

A jó gyakorlat leírása
A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai szépségnapot szerveztek a nőnap alkalmából március 8-án
Debrecenben, a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskolában, és március 9-én
Kőbányán, a Baptista Szolgáltató Centrum Maglódi úti telephelyén.
Az alábbi felhívással kezdtük el szervezni és keresni a lehetőségeket, adományokat, önkénteseket:
„A jeles alkalomra keresünk olyan lelkes, motivált, lehetetlent nem ismerő önkénteseket, akik a
program lebonyolításában bármilyen módon segíteni tudnak. Nagy hasznát vesszük jó állapotban lévő
női ruháknak és kiegészítőknek, szépségápolási termékeknek. Várjuk jelentkezését olyan masszőr,
kozmetikus, fodrász önkénteseknek, akik jól bánnak ezekkel, és akik szívükön viselik a rászorultak
sorsát. Adományként szívesen fogadunk termékmintákat, ajándéktermékeket is.” E két napon végül 60
önkéntes dolgozott azért, hogy kiszakítsák vendégeiket a tényleg szürke hétköznapokból.
Debrecenben hat szociális intézmény és egy középiskola vállalta a szervezést. Az intézmények
elosztották egymás között, hogy ki milyen terméket vásárol (hajápolási-, kozmetikai-, manikűr,
élelmiszeripari termékek), valamint ki vállalja kisbusszal a szállítást. A helyszínt az iskola biztosította a
tanszalonban és a környező tantermekben. Intézményeink ellátottai igénybe vehették az iskola 25
tanulója és 4 tanára által biztosított fodrász, sminkes és manikűrös szolgáltatásokat. A kisgyermekes
anyukák kikapcsolódását babaszoba kialakításával és a gyermekfelügyelet biztosításával segítettük,
üdítő, pogácsa, édesség állt rendelkezésre. A várakozási időben a hölgyek ruhákat és ékszereket
választhattak maguk és családtagjaik számára is, illetve henna- és csillámtetoválás készítését is
kérhették. A nap folyamán lehetőség volt a beszélgetésre, ismerkedésre, tapasztalatcserére. Egymás
támogatása, bátorítása az intézményi életet felfrissíti, előre viszi. A kicsi gyermekek összehozták a
különböző intézményekből érkező édesanyákat. A beszélgetések során megoszthatták problémáikat,
nehézségeiket és örömeiket is. Programunkat közös ebéddel zártuk. Külső támogatótól 50 db
különböző női táskát kaptunk, amibe tisztálkodási, tisztasági adománycsomagokat tettünk. Ezt ebéd
után osztottuk ki, a hölgyek nagy örömére. A gyerekekről sem feledkeztünk el: szépen csomagolt
édességeket kaptak. Végül Pintér Béla, Magyarország legismertebb keresztény énekes-zeneszerzője
egy dalcsokorral köszöntötte a hölgyeket.

EFOP-1.9.8-17
„Egyházi és civil szervezetek
szociális közfeladat ellátásának
támogatása”

Budapesten a Baptista Szeretetszolgálat Maglódi úti szolgáltató centruma alakult „szépségszalonná”.
Profi sminkesek, fodrászok, manikűrösök, masszőr és hennafestő szolgáltatásai közül válogathattak az
otthontalan vendégek. Senki sem távozott üres kézzel. Volt ruhabörze - több zsák ruha, kiegészítő és
szépségtermék érkezett a felhívásra -, tombola, szerencsekerék és finom falatok is. A vendégek között
volt olyan, aki már bőven túllépte a nyugdíjkorhatárt, és olyan is, aki csak éppen betöltötte a huszadik
életévét. A hangulat semmiben sem különbözött egy olyan szépségszalontól, ahová fizető vendégek
érkeznek. A rendezvény háziasszonya Polgár Tünde volt, ő irányította a tombolát, minden résztvevőt
és önkéntest meglepett egy-egy szál virággal és mindenkihez volt egy kedves szava. „Ha segítség kell,
akkor megteszem, amit tudok. Nekem is volt az életemben olyan időszak, amikor nem éltem olyan jól,
mint most. Ezt nem szeretném elfelejteni, mert ettől tudom értékelni azt, ahol most tartok” – mondta.
A jótékonykodással nemcsak másoknak segít, ez neki is rengeteg energiát ad. „Abban bízom, hogy egy
picit ki tudom nyitni azoknak a szemét, akik a reggeli kozmetika, fitnesz, pilates, jóga, barátnős ebéd
és miegymás mellett nem találnak más elfoglaltságot. Alapíthatunk nőegyleteket, amiknek nem az a
célja, hogy kávézgassunk együtt, hanem hogy támogassunk egy-egy ügyet.”
„Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti, jótéteményét, barátokat szerez
anélkül, hogy tudná.” Péld 19:17

A jó gyakorlat jelentősége
A nehéz sorsú, gyakran otthontalan lányok-asszonyok lehetőséget kaptak, hogy kilépjenek a
hétköznapok egyhangúságából, felfrissüljenek, megszépüljenek. Ők voltak a középpontban, csak velük
foglalkoztak olyanok, akikkel más körülmények között nemigen találkoznak. „Nagy élmény a mai nap.
Tetszik, hogy egy kicsit kiszolgálnak, mindenki mosolyog. Ez tényleg jó érzés. Én is szoktam sminkelni,
ha például elmegyek valahova, de ennyi időt nem tudok magamra szánni. Szerintem ilyen jó nőnapom
még nem volt” – nyilatkozta egy hajléktalan vendégünk.
A munkatársak, tanárok, diákok, önkéntesek pedig szívükben azzal a jóérzéssel, hogy örömöt szereztek
másoknak, elégedettebben zárták a napot.
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Alkalmazhatóság
A jó gyakorlatot más intézmények is alkalmazhatják, ennek lehetőségei – a teljesség igénye nélkül – a
következők:


Az alapszükségletek kielégítése mellett alapvető fontosságú az egyéb testi-lelki igényekre
történő odafigyelés. A szépség minden nő számára fontos, akár idős, akár fiatal.



Ha idősekről van szó, az idősotthonokban, bentlakásos intézményekben is felvetődhet egy
szépségnap ötlete. Bátorítunk egy ilyen igényekre fókuszáló felmérés elvégzésére. Biztosan
van olyan, aki még soha életében nem vett részt smink, manikűr vagy akár hennafestésen, és
élményt jelenthet számára egy ilyen foglalkozás. Mindezek által erősíthető az idősek
önbizalma, önértékelése vagy akár a tekintélyük is.



A társadalmi kapcsolathálózat megmozgatása, a helyi közösség, a többi szociális szolgáltató és
az önkéntesek bevonása által olyan programokat is szervezhetünk, amiket az intézmény
önerőből nem tudna megvalósítani illetve finanszírozni.
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