
CSELEKVŐ SZERETETET 

az ukrajnai háború elől menekülő embertársainknak! 
 
A Mentálhigiénés Műhelyünk is támogatja az ukrajnai háború miatt megyénkbe érkező 
menekültek regisztrálását, befogadását, elhelyezését szolgáló SEGÍTŐPONT munkáját. 
 A Segítőpont helye: Szekszárd, Epreskert utca 9. (volt Alisca Terra irodaépülete.)    
Az alábbi területeken kérjük szépen és várjuk az embertársaink cselekvő szeretetét, 
segítségét: 
  1. Önkéntes segítők toborzása, akik a Segítőponton 12 órás váltásban az ottani 
munkavégzést, menekültek ellátását segítik. 
Az időbeosztások reggel 08:00-tól 20:00 óráig, valamint este 20:00 órától reggel 08:00 óráig 
lennének. 
Egyelőre készenléti állapotról van szó, mivel nem tudni, mikor érkeznek a településre 
ideiglenesen védelemre jogosult személyek, viszont amennyiben szükség van a munkára, 
akkor azonnal rendelkezésre kell állni. Az önkéntesek koordinátora telefonon fogja hívni az 
érintetteket. 
Az ügyeleti időszak már elkezdődött. A Segítőponton önkéntes munkavégzést vállalók 
pontos nevét, telefonos elérhetőségét, e-mail-címét kérjük jelezni az egyesületünknél. 
Különösen fontos a tolmácsok toborzása. Elsődlegesen ukránul beszélő személyekre van 
szükség. de keresünk orosz, angol és német tolmácsolást vállalókat is.  
 
  2. Adományokat is gyűjtünk a Segítőpontra érkező menekültek számára. 
Az alapvető szükségleti cikkek listája, amelyekre szüksége lehet az ideiglenesen védelemre 
jogosult személyeknek: 
-törölköző (nem esősorban új, otthonról használatban lévő), ágynemű (huzat, lepedő), 
párna, pléd, hálózsák 
-Szappan, fogkefe, fogkrém, tusfürdő, sampon, fésű, papírzsebkendő, Wc papír, papírtörlő, 
nedves papírtörlő, intim betét, tampon, pelenka, popsi törlő,  popsi krém, 
-2 dl-es szívószálas dobozos üdítő, azonnali fogyasztásra alkalmas tartós élelmiszer, konzerv, 
csokoládé, keksz, bébiétel, ásványvíz- fél l-es, bébiétel, tartós tej, tápszer, stb. 
-vitaminok, gyógyhatású készítmények, fertőtlenítő, ragtapasz, lázmérő, lázcsillapító, 
fájdalomcsillapító, 
- bébi és gyermekruházat, gyermek játékok 
Az adományokat a könnyen, gyorsan kezelhetőség érdekében lehetőleg típusonként külön-
külön csomagolva, feliratozva kérjük szépen a Mentálhigiénés Műhely irodájában leadni 
hétköznapokon de.9-12 óra között. Illetve péntek délután 14-17 óra között. 

  3. A háború elől menekülő embertársaink (elsősorban nők, gyermekek) ideiglenes 
elhelyezésére alkalmas ingatlanok felajánlását, illetve befogadó személyek, családok 
jelentkezését is várjuk. 

Címünk, elérhetőségünk:7100 Szekszárd, Szent István tér 10. 
( Babits Mihály Kulturális Központ, földszint) 

mentalmuhely@gmail.com, 74/511-722 
Információ: Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke 

+36/20-473-0644, 74/511-722 
www.mentalmuhely.hu 

 
Köszönet és hála minden jószándékú segítőnek! 
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http://www.mentalmuhely.hu/

