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Filozófiánk
A Bagázs gyerekprogramjait azzal a meggyőződéssel alakítottuk ki, hogy a szegregátumban
élő gyerekek különösen veszélyeztetett csoportot alkotnak, gyermeki jogaik sérülékenyebbek,
mint a többségi társadalomhoz tartozó társaiké. Tevékenységeink során igyekszünk az ENSZ
Gyermek Jogairól szóló Egyezményének valamennyi jogát érvényesíteni.
Különösen fontosnak tartjuk az Egyezményből kiemelve az alábbi jogok támogatását,
● a családban nevelkedés joga (9. cikk)
● a minőségi oktatáshoz való jog (29.cikk),
● a szabadidő eltöltéséhez való jog (31.cikk),
● valamint a kábítószermentes élethez való jog (33.cikk).
A fenti jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében különböző stratégiákat
alkalmazunk.

Stratégiánk alapja
A Plan Globális Gyermekvédelmi Stratégia 2015-2020 (link) koncepcióját adaptálva négy
fókusz területen dolgozva teszünk a gyermekek boldogulásáért.
● Közösségeket összekötő módon dolgozni a gyermekekért
Ez azt jelenti, hogy munkánk során a helyi és tágabb közösség tagjaival együtt
dolgozunk a célok eléréséért. A szűkebb közösség tagjai a szegregátumban és a
községben élő családok, az őket ellátó intézmények munkatársai. A tágabb közösséghez
tartoznak szervezetünk munkatársai, valamint önkéntesei.
Szervezetünk kiemelten együttműködik a helyi nevelési, oktatási és gyermekvédelmi
intézményekkel, valamint segíti, hogy a szegregátumban élők könnyebben és
hatékonyabban érjék el az intézmények szolgáltatásait, valamint ők maguk is aktív
kezdeményezői, formálói legyenek a helyi közösségi életnek.
A családok és gyermekek meglévő tapasztalatainak, valamint jövőképének gazdagítása
miatt szervezetünk törekszik tágabb közösségek mozgósítására is. Így munkatársaink,
önkénteseink jelentős része nem a helyi közösségből származik, hanem fővárosi vagy
akár nemzetközi közösségek értékeivel gyarapítja a helyi csoportot.
● Családokat erősítő módon dolgozni a gyermekekért
A gyermekek fejlődősének legnagyobb támogatója a családjuk. Programjaink
kialakításakor figyelembe vesszük, hogy a családok biztonságos, gondoskodó hátteret
jelentsenek a gyermekek számára, valamint a családok erősödjenek a szülői
kompetenciákban és felelősségvállalásban.
● A gyermekek és fiatalok kompetenciáinak erősítése
A gyermekek szükségleteiknek és életkoruknak megfelelő programokban vehetnek
részt. Valamint a gyermekeket igyekszünk képessé tenni arra, hogy felismerjék és
képviseljék saját érdekeiket.
● A gyermekek és családok érdekeinek, problémáinak kihangosítása a döntéshozók
felé
A munkák során a felismert rendszerszintű problémákat, a gyermekek és családok
érdekeivel összhangban kihangosítjuk a döntéshozók felé, ezzel segítve a szakpolitikai
reformok valós problémákra való reagálását. Munkatársaink jó gyakorlatokat,
esettanulmányokat igyekeznek minél szélesebb szakmai körben megosztani, valamint
szakmai platformot teremtve saját szervezésű eseményeinken is továbbadjuk
tudásunkat.

A négy fókusz területből az első és az utolsó terület olykor csak közvetve jelenik meg a
programstruktúránkban, még a második és harmadik fókusz terület alapvetővázát képezi a
tevékenységünknek.
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Alapprogramok
Az elsődleges céljuk a gyermekek és családjaik jólétének a biztosítása, a munkatársak a helyi
oktatási, nevelési, művelődési intézményekkel együtt, önkéntesek bevonásával valósítják meg.
● Drogalternatíva program - IKSZ
A telepen élő gyerekek számára lakóhelyükhöz közel, a konténerházunkban biztosítunk
alternatív szabadidős programot. A program során biztonságos környezetet teremtünk,
olyan élményeket nyújtunk, amelyek segítenek megelőzni a droghasználatot. A
programokon a gyerekek kis csoportokban vesznek részt, önkéntesek és munkatársak
segítségével. Az egyes csoportoknak önálló tematikájuk van, játék- és
élménypedagógiai módszerekkel ötvözve kínálunk különböző szabadidős
tevékenységeket (pl. film-fotó, agyagozás, tánc stb.) A csoportokat félévenként
hirdetjük meg, az aktuális programkínálatot a gyerekek és önkéntesek igényeihez
igazítjuk.
A program hatásait a legjelentősebb változás kérdőív, valamint a tematikák köré épülő
egyedi visszajelző lapok alapján mérjük.
● Felzárkoztató programok
A programok a helyi oktatási, nevelési intézmények pedagógusaival együttműködve
valósulnak meg. A program bemenetelekor a korosztálynak megfelelő standardizált
pedagógiai felméréseket (Difer, Sindelar) használunk, és a program céljait ehhez
igazítjuk, a későbbi hatást kontroll méréssel vizsgáljuk. A fejlesztő foglalkozásokon a
gyerekek egyénileg vagy párban vesznek részt. A programon belül két alprogram
működik.
o Iskolai és óvodai repeta
A gyerekek intézményi beilleszkedését valamint tanulmányi haladását segítve
önkéntesek bevonásával a helyi intézményekben egyéni fejlesztés és
korrepetálás zajlik. A foglalkozások alapvetően fejlesztő pedagógiai
módszereket alkalmaznak, az egyes alkalmak menetéről a gyerekeket tanító
pedagógus, szervezetünk munkatársai valamint az önkéntesek együtt döntenek.
A programon a gyerekek egy tanéven át vehetnek részt.
o Otthoni fejlesztés
A gyermekek lakóhelyén az otthoni játéktevékenységet valamint a tanulmányi
előmenetelt segítjük elő. A foglalkozások során fontosnak tartjuk a szülő
bevonását a gyermekével való közös játékba, fejlesztésbe. A program itt is
fejlesztő pedagógiai módszereken alapul. A programon a gyerekek egy tanéven
át vehetnek részt.
● Tehetséggondozó programok
Ezeken a tevékenységeken szervezetünk segíti, hogy a telepi gyerekek könnyebben
tudjanak kapcsolódni és részt venni helyi tehetséggondozó programokon integrált
nevelési környezetben. Tehetséggondozás alatt értünk minden olyan művészeti, sport
és tanulmányi tevékenységet, ami a tanmeneti kereteken túl mutat, és fejlesztő hatással
bír (pl. kórus, angol nyelvi klub, karate edzés). A programok így oktatási, nevelési és

kulturális intézményekkel együttműködve folynak, szervezetünk önkéntesekkel segíti
a helyi programok megvalósulását.
● Családmegerősítő programok
A gyermekek mellett fontosnak tartjuk a család egészének is megerősítését. Ezt a célt
két módon érjük el:
o Munkatársaink családi konzultációk keretein belül segítik a szülői
kompetenciák kibontakozását.
o Önkénteseink mentorprogramjainkon keresztül segítik egy-egy konkrét cél
elérésében a szülőket, családokat.
Speciális gyermekprogramok
Helyi jelzés vagy megkeresés alapján munkatársaink segítik a krízisbe került családokat.
Együttműködnek a gyermekvédelmi intézményekkel. Ezekbe a tevékenységekbe nem vonunk
be önkéntest.

