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A BAGázs Közhasznú Egyesület 2011 óta
dolgozik a Pest megyei Bag és 2017 óta Dány
szegregált romatelepén. Közösségi munkával,
komplex és holisztikus megközelítésű gyermek- és felnőttprogramokkal támogatja
a telepen élők adósságrendezését, iskolai
részvételét, továbbtanulását, legális életvitelét, munkaerő-piaci részvételét.
Egy szegregátumban a társadalmi, kulturális
tér konfliktusai sűrű szálakon kapcsolódnak össze. Nincs ez másképp a 400 fős bagi
és a több mint 600 fős dányi telepen sem:
bár a telepeken végzett háztartási adatfelvételek tanúsága szerint a helyi közösség
nem homogén, hiszen a háztartások sok
szempontból nagyon különbözőek, összességében mégis elmondható, hogy a telepeken élők iskolai végzettsége messze
elmarad a hazai átlagtól, a családok fiatalon
vállalnak gyermeket, magas az egy háztartásban élő gyermekek aránya, miközben
alacsony a várható élettartam. A telepek
rossz híre és persze a község határában
lévő elhelyezkedésük miatt viszonylag
ritkán fordul elő, hogy ott megjelenne egy
falubeli. A telepekre érkezve a vakolatlan
házfalak, az aszfaltozatlan utak egy kívülálló számára is világossá teszik, hogy egy
elkülönült, leválasztott világba lépnek be.

Az Egyesület legfőbb célja, hogy a szegregátumokban és az őket
körbevevő, körbezáró társadalmi valóságon, attitűdökben változást
érjen el. Ez tehát azt jelenti, hogy nemcsak a telepek mikro- vagy
mezokörnyezetére (a telepeken élők, a helyi intézmények vagy
a faluközösség vonatkozásában), de a tágabb közösségekre,
társadalmi szintre is hatást akar gyakorolni munkájával. Ez utóbbi
felerősítésében kezdetektől fogva szerepet játszik az a sok száz
önkéntes, akik több-kevesebb időre különböző programokon
keresztül bekapcsolódtak
Az Egyesület egy helyi, „alulról” jövő kezdeményezésből indult, de mára professzionális
szervezetté kezd válni, aminek egyik kívülről
is jól látható jele, hogy 2017-ben egy másik
romatelepen is elkezdte a munkát. Célja,
hogy a telepeken végzett szakmai munka
tapasztalatai, tudása, tanulságai egy hazai
modellprogram alapjai legyenek.
Ezt segítik a telepeken felvett adatfelmérések,
adatgyűjtések, feltáró kutatások, illetve
a programok folyamatos monitorozása is.
2018 tavaszán a magyarországi gyakorlatban
elsőként használták A legfontosabb változás
(The Most Significant Change) hatásmérő
eszközt, mellyel az Egyesület 7 éves munkáját,
valamennyi résztvevő (önkéntesek, telepen
élő résztvevők, szakemberek) értékelésére
támaszkodva mérték fel.

7 ÉV

A BAGázs története egy nyári táborral
kezdődött. Az Egyesület elnöke, Both
Emőke már egy ideje pártfogóként dolgozott
a bagi telepen.
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A SZERVEZET TÖRTÉNETE

Kezdetben még nem láttam bele a telepen
élők mindennapjaiba, nem voltam tisztában
a problémák rétegeivel, de azt éreztem, hogy
sosem voltam olyan helyen, ahol ilyen szintű
mélységek lennének, mint a bagi telepen.
Nem a nyomor önmagában, hanem az egész
telepet átjáró kilátástalanság érzete.

párja, ez pedig a repülő és itt a párja, majd
lefordítottam a lapokat. Amikor rákérdeztem, hogy hol a helikopter, egyikük sem tudta
megmutatni. Akkor még nem volt gyerekem,
mégis biztosan érzékeltem a lemaradásukat,
és ez elképesztően szívbemarkoló érzés volt.

A megalakuló BAGázs FC-ben 4 korosztályban tartottak edzéseket a telepen
élő gyerekeknek budapesti és telepen
élő önkéntes fiatalok. A létszám folyamatosan nőtt, a következő évben már 110
fiatal vett részt a foglalkozásokon. A 3 évig
tartó program legnagyobb hatása az volt,
hogy az önkéntesek és a község futballklubja közötti rendszeres egyeztetéseknek,
rendezvényeknek köszönhetően a telepen
felnövekedő tehetséges fiatalok az utóbbi
években már bekerülhetnek a bagi egyesületbe is.

Volt egy nyári tábor, hoztak sörpadokat,
és foglalkoztak a gyerekekkel az utcákon.
Nyár utca, Tél utca, Dankó utca. Nem foglalkoztam én velük… Sütöttem, főztem otthon,
de kukucskáltam mindig, hogy hogy foglalkoznak a… magyar a cigánnyal. Sok gyereket
szedtek össze, voltak olyan gyerekek, akik
meztelen voltak, sarasak... és az önkéntesek
beleültették az ölükbe. És nekem az olyan jól
esett. És onnantul fogva mindig segítettem,
nagyon tetszett az, hogy hogy állnak a gyerekekhez. Így kezdődött minden.
A tábort követően az önkéntesek a hétvégéken továbbra is eljártak a telepre
gyerekfoglalkozásokat, kezdetben iskolai
korrepetálást tartani, melyeken közel 40
gyerek vett részt rendszeresen.
Fent, a telep szélén, a Tél utcában lakott két
6 éves gyerek, akikkel a táborban memóriakártyáztam. Mindössze 4 kártyával játszottunk, de így sem tudták a párokat megtalálni.
Megmutattam, hogy itt a helikopter és itt a

A gyerekek részére a hétvégi foglalkozások tovább folytatódtak. A korrepetálást
felváltotta az iskolai közösségi szolgálat
(IKSZ), amelynek keretében középiskolások,
felnőtt önkéntesekkel és helyi támogató
fiatalokkal közösen alapkészség-fejlesztő
foglalkozásokat tartottak korosztályos
csoportokban hétről-hétre, kezdetben 28
telepen élő gyermek számára.

A közösség szempontjából az első mérföldkövet azonban nem ez, hanem egy, a telepen
élő fiataloknak tartott képzés jelentette
2011-ben. A mentorprogram koncepciója
az volt, hogy a telepen élő fiatalok és a budapesti önkéntesek egy programon belül támogassák a telepen élő gyerekek, kiskamaszok
életét, segítsék őket abban, hogy megtalálják céljaikat, és lépésről lépésre haladva
közelítsenek feléjük.

2012-ben a Prezi támogatásával meglett
az Egyesület első konténere. A közösségi tér
a rendszeres foglalkozások és a telepi fórumok, összejövetelek szempontjából egy idő
után nélkülözhetetlennek bizonyult, ugyanakkor a terepmunka továbbra is a telep
utcáin és a családok házaiban folyt.
A felnőttek, idősebb korosztályba tartozók az Egyesület első pár évében
jóval kevésbé vonódtak be a BAGázs munkájába. Az első Prezi önkéntes
napnak köszönhető, hogy a felnőttek elkezdtek kapcsolódni az Egyesülethez.
A telepen élők lelkesedése és nyitottsága hozta magával, hogy 2013-ban
egy új mentorprogram induljon, de már felnőttek részére.
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Azt gondoltam az elején, hogy miért is jönne
ide egy tök idegen ember, Pestről. Én néhány
alkalommal jártam csak Pesten, az volt a fejemben, hogy ők miért segítenének a romáknak. Azt
gondoltam, hogy csak kihasználják az embert.
Aztán rájöttem, hogy tényleg segítenek, mert
kell az itteni embereknek a segítség, a látóterüket így kinyitni, vagy én nem tudom, mert kábé
olyan, mintha egy burokba lennének, és mintha
az lenne a szemük előtt, hogy nincs kiút, nem
tudnak kimenni. De igenis van! Csak észre
kéne venni!
Egyszercsak megjelent a Léna itt az udvaron,
azt mondja, volna-e ahhoz kedvem, hogy lenne
itt egy kisebb csapat, aki összefogna, hogy
változtasson rossz dolgokon. Akkor még nem
volt Egyesületről szó. Persze, tetszett az ötlet,
mert énbennem ez mindig bennem volt. S akkor
mondta a Lénának Emő, hogy kik azok a nők,
akiket ismer itt a telepen, akik ő szerinte benne
lennének egy mentorképzésben. Tájékoztatni,
alapokat lerakni, hogy ez mivel jár, mit tudnánk
közösen elérni, és tenni a közösségért. A Léna
így mondott neveket. Hetet-nyolcat sorolt fel,
s akkor jöttek hozzám is. Összefogtunk, 8 nő
volt, elmentünk egy képzésre, s akkor ott úgy
leraktuk az alapokat. Megkérdezték, hogy ki
szeretne mentorált lenni azok közül, aki – úgy
mondom, hogy hátrányosabb helyzetben van
családként –, és a másik nő tud neki példát
mutatni, tanácsokat adni: gyereknevelés, higiénia szempontjából, miért fontos, suliba, iskolába járni, miért kell odatenni, satöbbi. S akkor
így összejött a női mentorcsapat, kezdtük
a mentorálást. Ez nekem tetszett, mert ez rég
bennünk volt. Csak most jött is hozzá segítség.

Indulásakor 12 joghallgató összesen 4 család
valamennyi jogi ügyét dolgozta fel, de hamar kiderült,
hogy sokkal nagyobb kapacitás szükséges ahhoz, hogy
a segítséget kérők jogi problémái megoldódjanak.
Ezért indult el a Jogklinika, melynek keretei között
2014 óta átlagosan 80-100 üggyel közel 100 joghallgatók
foglalkozott.
Az első körben csatlakozó felnőttek nagyon
erős közösséget hoztak létre, de a nők
számára ez egy további történet kiindulópontja is lett. A nők ugyanis, egy egyesületi
munkatárs és néhány budapesti önkéntes
részvételével heti rendszerességgel találkoztak a telepen, megalakították a Női klubot.
A Női klubnak nagy hatása volt a szervezet
megítélésére a telepen. Az általunk szervezett klubból egy összetartó, erős női közösség született, akik nagyon bevonódtak
a programjainkba. Ez tényleg egy rendkívül közösség volt: együtt jártak főzni,
kirándulni, és ez új színt hozott a BAGázs
munkájába. Nemsokára ők lettek csoportként a telepi közösség középpontja.
Az Egyesület Jogklinika programját szintén
a telepről érkezett igény, szükséglet hívta
életre. A programhoz nem sokkal később
az ELTE-ÁJK-n egy egyetemi kurzus is
kapcsolódott, amelyben a hallgatók részben
jogi ismereteket, részben pedig gyakorlati
tapasztalatot szereztek a bagi telepen.

A Jogklinika sikere, a közösség egészének bevonása, az, hogy a családok egyre inkább tudatában lettek annak, hogy pénzügyi hátterükért
önmaguknak is felelősséget kell vállalni, egy következő programot,
az Adósságkezelő csoport elindítását eredményezte. Egyre többen jelezték ugyanis, hogy szeretnének megszabadulni az adósságaiktól, „becsületesen élni és beilleszkedni a társadalomba”. Ezért döntött úgy az
Egyesület, hogy a jogi segítségnyújtás mellé adósságkezelést is szervez.
Létrejött egy több mint 20 fős csapat, akikkel először kéthetente, majd
az érdeklődésre való tekintettel hetente tartott csoportot az Egyesület.
A csoport célját a csoporttagok határozták meg: egyértelműen a legális
áramhasználatot, a villanytartozások rendezését szerették volna elérni.
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Az Egyesület az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal kialkudott
megegyezés és a családok adósságtörlesztése mellett vezette a programot. A koncepció arra épült, hogy a szolgáltató ÉMÁSZ
a BAGázs Egyesülettel közösen átvállalja
a tartozások egy részét, amennyiben a családok egyrészt törlesztik a már meglévő tartozásokat, másrészt csak a program során
bevezetett legális áramot használják, és
a díjakat ezek után rendszeresen befizetik.
Azt gondolom, hogy annyira távoli és szokatlan
volt, hogy egy cigánytelepen legálisan lehet
áramhoz jutni, hogy amikor először fölvetették,
hogy legyen adósságkezelő csoport, és próbáljunk kezdeni valamit a villany visszakötésével,
szerintem nem is igazán hittek abban, hogy ez
tényleg megtörténhet.
2015-ben és 2016-ban összesen 14 család,
tehát a telepen lévő háztartások negyede
lett legális áramhasználó, illetve a következő évben 10 háztartásban megújult
a házak belső hálózata is. A következő
adósságkezelési csoport idén ősszel zárult
le, így a közeljövőben újabb 7 családnál
kerülhet sor a legális áram bevezetésére.
Az Egyesület Felnőttoktatási programja
szintén közösségi kezdeményezésre indult
el 2016-ban. Az általános iskola elvégzésének igénye a kezdeményezők egy részénél
a továbbtanulás vagy szakmaszerzés céljával
fogalmazódott meg, mások a munkavállalást tartották szem előtt, vagy éppen
a gyerekeik, unokáik számára akartak
példát mutatni.

Az úgy volt, hogy én korábban már kerestem
falukat vagy városokat, ahol lett volna tanulási lehetőség, de nem találtam. Úgyhogy ezt
én, meg a szembe szomszédom hoztuk be ezt
az egész programot. Mi szóltunk a BAGázsnak,
és akkor elindítottunk egy ilyen felnőttoktatási
programot, ahol felnőtteknek lehetett, hogy
megszerezzék az alap 8 iskolát. 25-en kezdtük el, de már az első vizsgáig kipotyogtak egy
páran, végül 10-12-en mentünk el vizsgázni.

marginalizált helyzetű családokkal azonosították. Azokkal, akiknek a házában az olyan
alapvető higiénés feltételek sem voltak meg,
mint a folyóvíz vagy egy kerti árnyékszék.
Az Egyesület, hogy segítse a peremhelyzetben lévő családokat és az egész közösséget együtt támogassa a változásban, a helyi
szükségletekre reagálva, egy víz alapú programot dolgozott ki.

A BAGázs felnőttoktatási programjában 2016 óta eddig összesen
4 telepen élő szerezte meg az általános iskolai bizonyítványt és
10-en összesen 19 osztályt léptek előre, 7-en pedig a programnak
köszönhetően megtanultak írni és olvasni.
2017-ben már 36 család vett részt heti
rendszerességgel a programokban, sokan –
jellemzően a legrosszabb helyzetű családok
– azonban még nem kapcsolódtak be
a közös munkába.
2016-tól az Egyesület tudatosan készült arra
a feladatra, hogy a telepen élő, a közösségben is marginalizált helyzetű családok számára is kínáljon olyan programot,
illetve projektet, amelyben felismerik saját
érdeküket, így könnyen és hosszú távon is
kapcsolódhatnak a telepen folyó közösségi
fejlesztésbe.
Ez azért is volt kiemelten fontos, mert a
helyi intézmények, a falubeliek homogén
közösségként látták kívülről a telepet, és
annak egészét elsősorban a sokproblémás,

A Lépésről lépésre program a víz bevezetésének kezdőpontjából további elérhető
célokat fogalmazott meg. A koncepció
alapgondolata az volt, hogy az Egyesület,
bizonyos feltételek teljesítése mellett,
támogatja a családokat abban, hogy a tulajdonviszonyok rendezését követően átvállalja a vízbekötés költségeinek egy részét.
A támogatás feltétele az adósságkezelő
csoportokon való rendszeres megjelenés, önrész és közösségi munka vállalása,
később pedig a vízszámla rendszeres befizetése volt, valamint az, hogy családonként
legalább 1 ember helyezkedjen el a nyílt
munkaerőpiacon, illetve munkatapasztalat
hiányában, a helyi közmunkaprogramban.
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Már az eredeti koncepcióban is szerepelt,
és egy ideje az évek óta egyébként rendszeresen működő telepi fórumok témája volt,
hogy azoknál a családoknál, ahol kisgyermekek súlyosan veszélyeztető körülmények között élnek (például még egy külső
árnyékszék sincs a háztartásban vagy különösen elhanyagoló környezet veszi körül,
vagy éppen lelki/fizikai bántalmazás áldozata), ott az Egyesület, az érintett családok,
szülők bevonásával gyermekvédelmi jelzést
fog tenni. A családot pedig, egy esetleges
kiemelést követően, egyéni családgondozás, támogatás keretében képessé teszi
arra, hogy később megerősödve, felkészülve, visszakapja gyermekeit.

2017-ben a Prezi telepi önkéntes napján
9 családnál került bevezetésre a víz és 6
háztartásban legálissá vált a csatornahasználat is, 6 háznál pedig kerti árnyékszék épült.
A víz bevezetését követően az adósságkezelő csoportok tovább folytatódtak, és
következő lépésben az elhelyezkedés került
fókuszba. A csoport egy része, összesen
9 helyi lakos 2018-ban, az Egyesület folyamatos egyéni esetmunkája, támogatása,
a munkáltatókkal való rendszeres egyeztetése mellett sikeresen munkába állt egy
környékbeli céghez, 2-en pedig bekerültek
a helyi közmunkaprogramba. Sokuknak
ez volt élete első munkahelye.

A jelzésről az elején azt gondoltuk, hogy
a közösségnél kellene elérni, hogy senki ne
fordítsa el a fejét, ha gyerekek elhanyagolását, bántalmazását tapasztalja, és maga,
mármint a közösség tagjai tegyenek jelzéseket. Még akkor is, ha rokonokról van szó.
Hamar kiderült azonban, hogy ezt a közösség nem vállalja be. Még akkor sem, ha már
tényleg nem bírja nézni a gyerekek helyzetét, akkor is inkább nekünk szól, hogy lépjünk
mi. És így egyértelmű lett, hogy nekünk kell
jelzést tenni.

Az Egyesület azóta 4 család esetében tett
gyermekvédelmi jelzést, amelyet a helyi
gyámhivatal megalapozottnak ítélt, így ezek
a telep általános rossz körülményei között
is kirívóan, különösen veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek azóta már állami
gondoskodásba kerültek, 12-en közülük
nevelőszülőknél élnek, 1 fiatal pedig gyermekotthonban lakik. A szervezet a szakmai
munka fókuszát 2018-ban a kábítószerhelyzetre irányította, ennek nyomán a telepi
munkában a hangsúly elsősorban a támogató családgondozásra és a szociális munkára
helyeződött. A telepen a gyermekek elhanyagolásának, veszélyeztetésének a hátterében
az esetek többségében (a dizájnerdrogok
egyre aggasztóbb mértékű terjedésének
eredményeképp) a szülők intenzív kábítószer-használata vagy éppen a kiskorú gyermek (egyre fiatalabb korú) függővé válása áll.
2018-ban 3 kiskorú gyermeket segített a szervezet abban, hogy eljusson drogrehabilitációs intézetbe. A gyermekek támogatásán túl
a szülők rendszeres családgondozásával az
Egyesület azon dolgozik, hogy a fiatalokban
a terápiás intézményekből kilépve is megmaradjon az elszántság, családjukban és a telepi
közösségben pedig az erő, ami megakadályozza a visszaesést.
A legnagyobb változást abban látom, ahogyan
az emberek beszélnek a telepen, olyan témákról, mint a gyerekek kiemelése. És megbeszélik
velünk is, a szülő is, mert egészen biztos abban,
hogy ezt érte csináljuk, meg a gyerekéért, bízik
bennünk.
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A gyermekvédelmi munka és a faluban
élőkkel folytatott diskurzus 2017-től egy,
a korábbinál jóval erősebb intézményi
kapcsolattartásra épült. Ennek keretében a helyi gyermekvédelmi intézmények
szereplőivel rendszeres lett a konzultáció,
a lokalitás és a telep konfliktusát (oktatási,
lakhatási, kriminológiai) megoldani kívánó
helyi szülők kezdeményezésével (Szülői
Összefogás Szülőfalunkért) pedig 2018-tól
folyik a közös szakmai munka.

a telep „megrekedt”, általánossá vált
a képességek (mint lehetőségek) hiánya,
ezzel kölcsönhatásban pedig már egy jó
ideje nem működött a szolidaritás és
a családok közötti megtartó kapcsolat.
A marginalizáltság, a társadalmi kirekesztődés, az anómiás állapot, a közösségi célok
hiánya pedig megfosztotta a szegregátumban
élőket az egyéni, személyes célok meghatározásától vagy éppen a hozzájuk vezető
utak kijelölésétől.

Tulajdonképpen folyamatosan rádöbbenünk arra, hogy egyedül
kevesek vagyunk. Persze tudunk egyéni sikereket elérni,
de a valódi változáshoz kellenek az intézmények és a falu egésze is.
A bagi telep, sok más szegregátumhoz
hasonlóan, nem csak fizikailag be/elzárt
terület volt az Egyesület helyi közösségi
munkája előtti időszakban. Az elbeszélések
tanulsága szerint korábban egy tehetetlenségében magára hagyott, blokkolt kommunikációs térben kapcsolódások, közös
pontok hiányát felmutató színtérként
a szegregáció jól ismert következményeit
tudta csak „ígérni” az itt felnövők számára:
a társadalmi mobilitás lehetetlenségét,
a megfosztottságot, az egyenlőtlenségek
rendszerének, szilárd állapotának fennmaradását. A lokális különállás fizikai és társadalmi/kulturális aspektusa kölcsönösen
hatott egymásra, erősítették a másikat,
ez végül átjárhatatlan szakadékot jelentett
a telepen élők és a „külvilág” között.
Ahogy a legtöbb elbeszélésből átszűrődik,

Teljesen megváltozott az életem, rohamosan
fölfelé. Sok mindent nem ismertem előtte,
tudatlan voltam meg tapasztalatlan, nem
láttam át sok mindent. Mikor ide is bekerültem, akkor féltem az emberektől is, hogy
majd mit fognak szólni, tele vannak itt okos
emberekkel, a mostani munkahelyemen,
én meg egy tudatlan kis cigánylány vagyok…
Szégyellős voltam mindenki előtt, nem nagyon
mertem a szemükbe se nézni. De nagyonnagyon hamar elillant ez az egész történet.
Szóval, sokban változott. Sok mindent megtanultam. Sokkal jobban átlátom a dolgokat.
Ezen túl, és talán ez a leglényegesebb szempont, az elbeszélések jól tükrözik a megtett
utat, egyben fel is hívják a figyelmet arra,
hogy a változást nem lehet önmagában,

a megtett lépések kontextusba ágyazása nélkül megragadni, ahogy
az sem érzékelteti a változást, ha csak a kész „sikertörténetekben”,
lezárt történetekben keressük a fejlődés és átalakulás eredményeit.
Részben a BAGázs „élettörténetére”, részben pedig a legfontosabb
változástörténetekre reflektálva a közösség fejlődési, változási útja,
szakaszai a következő folyamatban értelmezhetőek.
A Bagázs azt mutatta meg nekem, hogy van más lehetőség is a telepen
kívül, mert mi nagyon bezárva éltünk egészen addig, amíg ők meg nem
érkeztek. A környéken kívül nem ismertem más helyeket, és a Bagázs
megismertette velem a nagyvilágot, és onnantól kezdve változott meg
bennem sok minden, ezért tudtam igazából elköltözni Pestre, és elkezdeni
egy önálló életet a párommal.
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Egy settlement típusú közösségi munkában a változás mérföldköve és a társadalmi/közösségi hatás egyik eredménye, ha
a szegregátumokban élők képessé válnak
arra, hogy felismerjék, vajon mi is az, amin
változtatni kellene, és ezt hogyan érhetik
el. Emellett képessé válnak arra is, hogy
részt vállaljanak a változásban. Bár első
ránézésre ez nem tűnik komoly ugrásnak,
vagy mérföldkőnek, de aki marginalizált
közösségekkel vagy szegregátumokban
élőkkel dolgozik, jól ismerheti azokat az
elakadásokat, megtorpanásokat, amelyek
a generációs depriváció ciklikus következményei. Az érdekek, célok felismerésének és megfogalmazásának, egy reális
terv vagy stratégia felállításának, vagy
éppen az ahhoz vezető úton vállalt kötelezettségek teljesítésének ugyanis nem sok
mintája állhat rendelkezésre a telepen élők
számára, ebben kevés egyéni vagy éppen
közösségi tapasztalatuk lehet.

Elkezdtem a jogosítványt, és tényleg, hogy
ha nincs a BAGázs, akkor szerintem, én nem
tartanék ott, ahol most tartok. Hogy így
mondjam, saját magamon érzem a változást.
Lehet, hogy kívülről nagyon pici, de maga,
ami van az emberben, hogy mekkora változás
lett az életében, az nagyon hatalmas. Akármilyen picinek is tűnik. Hogy kitűzök egy célt és
tudom most már azt, hogy mik a lépések, és
hogyan tudom azokat a lépéseket megtenni
ahhoz, hogy a célomat meg tudjam valósítani.

El is hívtak engem, hogy én is mentoráljak más embereket, mentorképzésre.
Látták rajtam, hogy én tudok ilyen dolgokban segíteni más embereken. Elmentem egy képzésre, ők tanítottak, én tanultam, persze rengeteget változtam ezzel, és így tudtam átadni más embereknek is ezeket a dolgokat. És ez
nagyon jó érzés volt, hogy másokon is tudtam segíteni.
Az Egyesület tapasztalata, és egyben persze szakmai standard is, hogy
sikeres programokat csak és kizárólag a folytonosan alakuló egyéni és
közösségi szükségletekre reagálva lehet szervezni, ami magával vonja
a programok folyamatos fejlesztését, átalakítását. Mindez, amint az
Egyesület történetéből kiderül, számos konfliktusforrást rejt magában:

Érdemes tehát ennek ismeretében újragondolni, hogy vajon mekkora lépést tehettek meg
azok a résztvevők, akik legnagyobb változásként, az Egyesület legfontosabb hatásaként
éppen arról számoltak be, vagy arra fűzték fel élettörténetüket, hogy nemcsak a saját
céljukat ismerték fel és küzdöttek akár annak eléréséért, de később képessé váltak arra is,
hogy megtegyék ugyanezeket másokért, a közösség érdekében .
Megkerestek engem is, hogy akarnék-e velük
programokban részt venni. Ódzkodtam, aztán
mégis belementem. Volt valami alapítvány,
hoztak ide embereket, akik segítenek a lakásokat felépíteni, olyan módon, hogy én segítettem egy szomszédomnak megjavítani a
tetőt, és egy óra fejében egy pontot kaptam,
amit 600 forintra át lehetett váltani, de nem
kaptuk meg a pénzt, hanem annak a fejében lehetett például kaput csinálni, elkeríteni az udvart. Egy pár napot kellett nekem
ezért dolgoznom. Ez a segítség úgy volt, hogy
én valaki másnak segítettem. Ilyet korábban
nem csináltunk soha, hogy egymásnak segítsünk, nem is hittem én ebben egyáltalán. És
nagyon működött, és már nem azért mentem,
hogy én kapjak valamit, hanem hogy segíthetek az embereken és mennyire örülnek neki.

nemcsak az egyéni és közösségi igények, célok esetleges szembenállása, de maga a változás miatt is. Ennek egyik feloldása lehet, ha a segítő
„multifunkcionális” és kellőképpen rugalmas. Ez nyilván egyrészt azt
jelenti, hogy a segítő könnyen alkalmazkodik új, nem várt változásokhoz,
másrészt azt is, hogy a szociális munka a megismert igényeknek megfelelően választ beavatkozási módszert akár a közösségi vagy csoportokkal
végzett munka, akár az egyéni esetkezelés repertoárjából.
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Mindennek persze ezen túl az az alapja,
mint bármilyen más segítő szerepnek, hogy
a segítő folyamatos reflexióban legyen
a közösség, valamint a saját normáival,
határaival is. Bár az Egyesület megalakulása óta a segítői szerepfelfogás nagyban
változott és alakulóban van jelenleg is,
részben a szervezet növekedése, részben
persze a benne részt vevők változásával
(személyiségével, tudásával, hátterével),
az alapja mégis állandó. A támogatást a
képessé tétel (empowerment) folyamatába
ágyazva lépésről lépésre építi fel és, ahogy
az egyik szakember megfogalmazta, mottóként mindig jelen van, hogy a telepen élők
tegyék meg azt, amire maguk is képesek.
Ahogy az Egyesület történetéből láthattuk, de az élettörténeti elbeszélésekből is
kirajzolódik, nagy változások, sorsfordulók akkor történnek, ha a közösségi munka
mellett a beavatkozás az egyéni kapcsolódásokra, támogatásra is épül. Fontos
hangsúlyozni mindamellett, hogy a közösségben végzett egyéni esetkezelés az Egyesület gyakorlatában több, pontosabban
más, mint az egyéni munka, hiszen mindig
kétirányú: egyszerre célozza a közösség
egészét, és hat a közösség problémáival
kapcsolatos jóléti szolgáltatásokra, egyben
társadalmi változást is indukál.

Ahogy láthattuk, az Egyesület fő célja, az egyéni élethelyzetek
változtatásán túl, a közösség és a társadalmi részvétel erősítése,
fejlesztése. Az elmúlt 7 év legfontosabb hatása, hogy a telepen
élők motiváltak lettek az önsegítésre és a cselekvésre, próbálják
megtalálni és elérni a saját, illetve a közösség céljait, reményt
kaptak a változásra, miután lettek példáik, tapasztalataik arról,
hogy ki lehet törni a telepről.
Aki a bagi telepen járt 7 évvel ezelőtt és ma
újra odalátogat, az könnyen láthatja úgy,
hogy nem sok minden változott, a házfalak
sok helyen omladoznak, a dizájnerdrogok
drámai mértékű terjedése megállíthatatlannak tűnik, és a poros utcák bizony porosak maradtak. Egy civil szervezet munkája
önmagában nem tudja megváltani, kiváltani 7 év alatt egy teljes romatelepen azt,
amihez hazánkban egy alacsony jövedelmi
helyzetű családban 7 generációnak kell
eltelnie (OECD 2018). Hogy hosszú évtizedek
után valaki kitörjön, megszabaduljon születési „kasztjától”, és végre átlagos körülmények között és lehetőségekkel élhessen. A
szervezet bagi eredményeit, hatásait érdemes tehát ebben a kontextusban nézni,
ebből az időperspektívából értékelni, mint
ahogy azt az utat is, amelynek, ha nem is
ért a végére mindenki, de a legtöbben legalább elindultak rajta.

Reményt kaptak az emberek, reményt, hogy lehet változni. Ez szerintem
a legfontosabb. És ezért tudnak változtatni. Van, aki még nem hiszi el, de
van, aki már megtapasztalja, hogy igenis lehet más. Még lehet, hogy nem
sikerült mindenben megváltozniuk, de már nem azt érzik, hogy ez esélytelen, hogy sohasem sikerülhet, hanem azt, hogy akár lehet. Nekem az
elején mindig a legsúlyosabb kilátástalanság volt, ami átjött a telepen,
most meg nem ezt érzem, hanem azt, hogy az emberekben van remény.
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A TELEPEN ÉLŐ CSALÁDOK
KÖZEL HÁROMNEGYEDE VETT
VAGY VESZ JELENLEG IS RÉSZT
AZ EGYESÜLET PROGRAMJAIBAN.

AZ ELSŐ ÉVEBEN 20-30 ÖNKÉNTES
TÁMOGATTA A MUNKÁNKAT, 2015-RE
EZ A SZÁM MEGDUPLÁZÓDOTT, 2018BAN PEDIG TÖBB MINT 100 ÖNKÉNTES

AZ IKSZ-ES GYERMEKFOGLALKOZÁSOKON
A TELEPEN ÉLŐ GYERMEKEK KÖZEL 70%-A
VESZ RÉSZT RENDSZERESEN.

A BAGÁZS FELNŐTTOKTATÁSI PROGRAMJÁBAN
BAGON 2016 ÓTA EDDIG 4 TELEPEN ÉLŐ SZEREZTE
MEG AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIZONYÍTVÁNYT
ÉS 10-EN ÖSSZESEN 19 OSZTÁLYT LÉPTEK AZ ÉVEK
SORÁN, 7-EN PEDIG A PROGRAMNAK KÖSZÖNHETŐEN MEGTANULTAK ÍRNI ÉS OLVASNI.

A JOGKLINIKA PROGRAM KERETÉBEN
A BEVONT JOGÁSZHALLGATÓK ÉS
AZ EGYESÜLET MUNKATÁRSAI AZ ÉVEK
SORÁN ÖSSZESEN KÖZEL 400 JOGI
ÜGYBEN NYÚJTOTTAK SEGÍTSÉGET
A TELEPEN ÉLŐK SZÁMÁRA.

A NYÍLT-MUNKAERŐPIACRA A SZERVEZET
SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZESEN 25 FŐ JUTOTT EL,
3-AN PEDIG, KORÁBBI MUNKATAPASZTALAT
HIÁNYÁBAN, A KÖZMUNKAPROGRAMBAN
HELYEZKEDTEK EL. EZZEL AZ ÉVEK SORÁN
LEGÁLIS MUNKA-JÖVEDELEMHEZ JUTOTT
A TELEPI HÁZTARTÁSOK HARMADÁBAN
LEGALÁBB EGY FELNŐTT. MINDEZ EGY OLYAN
KÖZÖSSÉGBEN TÖRTÉNT, AHOL KORÁBBAN
JELLEMZŐEN MÉG A FEKETEMUNKA-PIACÁRÓL
IS KISZORULTAK A HELYBEN ÉLŐK.

AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI PROGRAMBAN 2016
ÓTA 14 KÁRTYÁS VILLANYÓRÁT SZERELTEK BE.
AZ ÖSSZTARTOZÁS 2 ÉVVEL EZELŐTT KÖZEL
3,5 MILLIÓ FT VOLT. JELENLEG, EGY CSALÁD
KIVÉTELÉVEL, VALAMENNYIEN A TÖRLESZTÉSI
IDŐSZAK VÉGÉNÉL TARTANAK. ÍGY, AZ ELMŰ
ÉS A BAGÁZS TÁMOGATÁSA MELLETT, A HELYIEK
A HAVI VILLANYSZÁMLÁIKON FELÜL, ÖSSZESEN
1,5 MILLIÓ FORINTNYI HÁTRALÉKOT RENDEZTEK AZ ÉVEK SORÁN.
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