
 

A Soroptimist International  
„a karitatív céllal tevékenykedő nők egyik legnagyobb 
szervezete, amely politikától, vallási, világnézeti 
hovatartozástól független világszervezetként 
klubhálózatban fogja össze azokat a nőket, akik tenni 
szeretnének saját, valamint tágabb környezetük 
javításáért, saját kiemelkedő képességeik és szakmai 
tudásuk felhasználásával.  
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A Soroptimist International (SI) tanácskozási joggal 
jelen van az ENSZ világszervezet ülésein.     
A klubok hat fő tevékenységi körben dolgoznak: oktatás, 
kultúra, kulturális örökség, egészségvédelem, 
környezetvédelem, emberi jogok és ezen belül a nők és 
a gyerekek jogai, nemzetközi megértés és megbékélés, 
jószolgálati munka (szegények és nincstelenek 
támogatása).”  /forrás: Wikipédia, Saly Noémi/ 

Fő célunk, hogy nők és gyermekek egy 
biztonságosabb és egészségesebb környezetben 
éljenek. Működésünk hasonló a Lions, a Zonta vagy a 
Rotary Clubéhoz. 
 

Projektek 

„Eszter” 
a gencsapáti gyermekotthon kis lakóiért 

 

Eszter projektünkkel a  gencsapáti Ernuszt Kelemen 
Gyermekvédelmi Nevelőotthon kis lakói életének 
szeretnénk részese lenni, tevékenységünkkel a gyer-
mekek életébe önfeledt pillanatokat varázsolni. 
Megtapasztaltuk, hogy ajándékaink helyett mindnyá-
junk számára többet ad az együtt töltött idő, a meg-
élt élmény. Bízunk benne, hogy a gyermekekkel el-
töltött időben együtt tárhatjuk ki a nagybetűs életre 
nyíló kapukat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Közös programokkal szerzünk feledhetetlen élmé-
nyeket: meseolvasás, zongoralecke, korrepetálás, ki-
rándulás, főzés-sütés. A tinédzser lányoknak szóló 
szexuális felvilágosítás, a „Ciklus-show” (az MFM-
Projekt jóvoltából) játékosan ismerkednek meg a 
gyermekek testükkel és értékeikkel.   

Kapunap: a 18 évüket betöltött lakóknak lehetőségük 
van az otthon utógondozó Házában megkezdeni 
„részben” önálló életüket. 21 éves korukig élhetnek 
itt, segítő odafigyelés mellett, amihez mi is csatlakoz-
hatunk, életvezetési-háztartási ismeretekkel és gya-
korlati tevékenységekkel. 
 „Kuckósítsunk!” programunk során  „Angyalainkkal” 
csaknem minden gyermek ágya fölé felfestettük a 
gyermekek kedvenc mesefiguráit, idézeteit és nagy 
álmunk valósult meg, amikor 10 új ágyat vásá-
rolhattunk a gyermekeknek a Tradicionális Pránanadi 
Központi Alapítványa és a Lignomat Kft segítségével. 
 

„Napsugár” 
a fogyatékkal élő fiatalokért 

 

A Napsugár Zenekar zenekarának és színjátszó köré-
nek működését támogatjuk. A fogyatékkal élő fiatalok 
Fasching Zsuzsával (zeneterapeuta, főiskolai 
adjunktus) különböző ütős hangszereken tanulnak 
zenélni, énekelni. Előadásaik örömzenélések. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Napsugár Színjátszókör szakmai vezetője Szabó Ró-
bert Endre, a Weöres Sándor Színház színésze. Első 
közös darabjuk az Ott és itt,  A boldog herceg c. Oscar 
Wilde mese feldolgozása, amelyet a Weöres Sándor 
Színházban havi rendszerességgel adtak elő a fiatalok. 
Legújabb munkájuk a filmestáborban saját maguk 
által írt és forgatott Hatan a király ellen c. kisfilm. 



 
„Démétér”  

a gyermeküket egyedül nevelő anyákért 
 

Démétér projektünk - a termékenység, az anyaság gö-
rög istennőjéről kapta a nevét. Projektünkkel egye-
dülálló anyáknak szeretnénk egyedülálló módon segí-
teni. Érzékenyen jelen lenni életükben, gyermekükkel 
alkotott egységüket tiszteletben tartva, támogatva, 
erősítve. 2014 októberétől  
rendszeres    gyermekfelü - 
gyeletet  vállalunk egy csa- 
ládban, majd   támogattuk 
 az édesanya    továbbkép- 
zését. 

  
 

Egyedülálló édesanyák részére szervezünk ún. 
„Lélekápoló   Nap”- ot,   amelyen   személyiségfejlesztő 
    tréninget és testi – lelki- 
   szellemi  töltődést  ígérő  
   előadásokat         tartunk    
   klubunkat         támogató  
   szakemberek       segítsé- 
   gével.    „Poronty” Prog- 
   ramunkkal egyedülálló 
kismamák számára adunk a közeljövőben születendő 
gyermekük számára pelenkacsomagot, 25-25.000 Forint 
értékben.    

„K.U.S.S.” 
Közeledj Udvarias Segítő Szavakkal! 

Minden év november 25-én, az „A nők elleni erőszak 
megszüntetésének világnapján” érintettekkel, 
szakemberekkel beszélgetünk a szóbeli és a lelki 
erőszak elkerülésének lehetőségeiről, ezzel 
próbálunk segíteni azon nők életén, akik nem ismerik 
fel a jelenséget, vagy nem tudják, merre induljanak, 
hogyan javítsanak helyzetükön. 

 
 
 

Hogyan kapcsolódhatsz hozzánk? 

• klubtagként egy projektben való közreműködéseddel 

• „Angyalként”, önkéntes segítő munkáddal 

• támogatásoddal, anyagi hozzájárulásoddal előre 
lendítheted álmainkat, 

• jótékonysági eseményeinken való részvételeddel 
két állandó rendezvényünkön:  

Libaebéd minden év novemberében  
Soroptimist a Savaria Történelmi Karneválon 

 „ANYGYALDÍJ”  
Egyre többen támogatnak bennünket munkájukkal, 
így 2015-ben megalapítottuk a Soroptimist Angyal-
díjat, a rendszeresen tevékenykedő, önkéntes segítők 
díját. A díjat évről évre, egy olyan személynek, nem 
klubtag segítőnek adományozzuk, aki munkánkat 
segíti és mindezt rendszeresen teszi. Elnevezését az 
erőnket megsokszorozó, mindennapjainkat támogató 
angyal szimbólum ihlette. 
 

 

Klubélet 
Egyesületünket hölgytagjaink működtetik szakmai 
ismereteik átadásával és szívből jövő munkájukkal. 
Havonta egy alkalommal tartunk klubestet, amelyeken 
feladataink megbeszélése mellett találkozóinkat egy-
egy program, vagy előadás is színesíti, így például divat-
tanácsadás, asztrológia, egészséges táplálkozás témák-
ban, vagy klubtagjaink által  jóga, reiki és zeneterá-
piában részesülhetünk. Szervezünk tréninget a magyar 
Soroptimist klubokkal közösen. Az olasz és osztrák 
klubokkal folyamatos a kapcsolattartás: ellátogatunk 
egymás jótékonysági rendezvényeire, tapasztalatot 
szerzünk és újabb barátságokat kötünk. Szervezetünk a 
jó cél érdekében alakult, emellett egy baráti közösség is. 
Ha érzel magadban kedvet és erőt ahhoz, hogy munkád 
és családod mellett részt vegyél programjainkban, 
jelentkezz klubunkba! 
 

 

www.soroptimistclub.hu 
 Soroptimist Szombathely 

 

 

Támogatóink 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, MFM 
– Projekt®, Lignomat Kft, MAM Hungária Kft, 
Tradicionális Pránanadi Központi Alapítványa, frisss.hu, 
nyugat.hu, sz7.hu, Szombathelyi Televízió, Strauss 
Autószalon, Ausztria és Magyarország Soroptimist 
Clubjai és még sokan mások. 

Telefon: 003620/9460 878 • E-mail: pbrig@strauss.hu 
facebook: Soroptimist Szombathely  
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