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BEVEZETŐ 

A Bagázs Közhasznú Egyesületet 2011 januárjában 13 önkéntes alapította. Célunk az volt, hogy 

Bagon, a helyi cigánytelepen élőket támogassuk abban, hogy ne a tipikus kényszerpályára 

kerüljenek. 2017-ben a dányi telepen is elindítottuk fejlesztő programjainkat. 

Programstruktúránkat a helyi igényekhez, szükségletekhez igazítjuk, a holisztikus 

szemléletnek megfelelően a közösségi programok mellett egyéni támogatást is nyújtunk azok 

számára, akik elkötelezettek a változásban és a fejlődésben.  

Az elmúlt tíz évben sok tapasztalatot gyűjtöttünk nem csak arról, hogy hogyan segíthetjük, 

motiválhatjuk a telepen élőket, hanem azzal kapcsolatban is, hogy miként lehet vajon azt elérni, 

hogy a közösség tagjai is elhiggyék: képesek változtatni a helyzetükön. Munkánk alapelve: nem 

adományt osztunk, mert az tartósítja a függést, helyette valódi esélyt adunk a változásra! 

 

Az alábbi összefoglaló a Bagázs által használt komplex módszertant és szemléletet mutatja be. 

Közhasznú civil szervezetként munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a felmerülő 

problémákat a makroszintű társadalmi/állami, a mezoszintű települési, illetve a mikroszintű 

kisközösségi, családi és egyéni folyamatok összefüggésében értelmezzük. Módszertani 

kiadványunk így az állami jóléti politika kritikája is egyben. Rámutat, hogy az állam a 

romaintegráció területén gyakorlatilag a társadalompolitika teljes spektrumán magára hagyta a 

telepen élőket. Világos, hogy az állami ellátórendszer jelenleg nem képes betölteni 
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hátránykompenzáló szerepét, így ezt a feladatot az aktív állampolgárokra, civil szervezetekre 

hárítja.  

A hátrányos helyzetben élő emberek helyzetének előmozdítása normál viszonyok között 

elsődlegesen nem a civil szervezetek, hanem az állam feladata. Részben kiszervezheti civil 

szervezeteknek, és támaszkodhat magánszemélyek társadalmi felelősségvállalására is. Ám ahhoz, 

hogy egy egyenlőbb Magyarországunk legyen, és a roma közösség inklúzióját ne csak egyéni-, vagy 

települési kihívásként kezeljük, mindenekelőtt az állami ellátórendszer felelősségvállalása 

kellene. 

Kiadványunk azokhoz szól, akik szeretnék mélyebben megismerni a Bagázs szemléletét, 

munkáját, programjait. Elsődlegesen olyan szakembereknek ajánljuk, akik a roma integrációt 

támogató munkájukhoz segítő tapasztalatokat, eszközöket keresnek. 

Módszertanunk egyik pillére, hogy nagyszámú önkéntessel dolgozunk. Tisztában vagyunk azzal, 

hogy önkéntesek toborzása az ország egyes szegleteiben nehézségekbe ütközhet, ezeken a 

területeken a módszertan adaptálásra szorul. A rendszerszemlélet, vagy a motivációs technikák 

azonban bárhol érvényesíthetőek. 

A Bagázs módszertana nem csodaszer. De hiszünk abban, hogy egy olyan megközelítése a nehéz 

sorsú emberek segítésének, ami máshol is működhet. 

 

 

 

Munkánk alapelve: nem adományt osztunk, mert az 

tartósítja a függést, helyette valódi esélyt adunk a 

változásra! 
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MIT KELL TUDNI A KÉT TELEPRŐL, AHOL A BAGÁZS DOLGOZIK?  

B A G  

A közel 4 000 fős Bag nagyközség Budapesttől 40 km-re, az Aszódi Járásban található. A nagyjából 

350 fős roma kisebbség nagy része a település szélén él. A telep határában véget ér az 

aszfaltozott út, nincs közvilágítás. A házak negyedében nincs bevezetve a víz, felszerelt 

villanyóra a háztartások felében, fürdőszoba is csak minden második házban van. A telep közel 

60 házának többsége rossz állapotú, a vakolatlan viskók nincsenek körbekerítve, omladozik a tető, 

nem zárnak az ajtók és ablakok.  

 

Egy családban általában több generáció él együtt, nagyszülők gyerekeikkel, unokáikkal, illetve akár 

a tágabb családdal is egy háztartást alkotnak. A lányok, asszonyok fiatalon vállalnak gyermeket: 

átlagosan 21 évesen, de a telepen élők fele már nagykorúsága előtt anya lesz. 

Bár a telepen minden második felnőtt rendszeresen dolgozik, mégis sokan jövedelmi 

szegénységben, néhányan mélyszegénységben élnek. A mélyszegénységnek az egyik, de 

egyáltalán nem kizárólagos oka, hogy a hazai átlaghoz képest magas a vállalt gyermekek száma. 

Átlagosan négy gyermeket vállalnak az ott élők, így a telepen élők közel fele 17 évesnél 

fiatalabb.  

A családok ennek következtében jelentős adósságot halmoztak fel, elsősorban közműszolgáltatók 

felé, de magas a banki kölcsönök aránya is. Ezek egy részét folyamatosan törlesztik. Jellemző az 

iskolai lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás, a telepen élők fele fejezte be csupán az általános 

iskolát. Először 2017-ben szerzett valaki érettségi bizonyítványt a telepről. Az egészségtelen 

táplálkozás és az elégtelen infrastruktúra, fizikai környezet miatt a hazai átlagtól messze elmarad az 

átlagos élettartam, a 350 fős telepen mindössze öt (!) nyugdíjas korú személy él. A 

mélyszegénységben élő szegregált telepekhez hasonlóan a bagi telepen is magas a bűnelkövetők 
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száma. Közel negyedük mondta azt, hogy követett már el bűncselekményt életében. Emellett 

jellemző az illegális szerek használata is.  

A telepen élők digitális hozzáférése és kompetenciája egyaránt jóval alacsonyabb a többségi 

társadalomban megszokottnál. Leginkább a Facebookot tudják használni, de azon belül is csak 

néhány funkciót ismernek. Például egy csoport létrehozása vagy egy hirdetés feladása sokaknak 

már gondot okozhat. Általában a telefon az egyetlen okos eszközük, az internetes hozzáférésük 

korlátozott, korlátlan adatforgalommal csak pár család rendelkezik.1 

  

 
1 https://bagazs.org/wp-content/uploads/2018/04/Bag-besz%C3%A1mol%C3%B3-v%C3%A9gleges.pdf 
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D Á N Y  

Dány 40 km-re Budapesttől, a Gödöllői Járásban található.  A 4000-es lakosú község szegregálódó 

településrészén él a mintegy 600 fős, viszonylag zárt oláh cigány közösség. Nagy részük a cigány 

nyelvet anyanyelveként használja, kulturális hagyományait őrzi. Dányon is az aszfaltozott út 

vége jelzi a falu és a telep határát, ám az épületek állapota és felszereltsége sokkal jobb, mint a bagi 

telepen: itt valamennyi házba be van vezetve a víz, kétharmadában pedig fürdőszobát is 

használhatnak az ott élők. 

A házakban, sokszor az épületek 

mellé, mögé épített, toldott 

ingatlanokban több generáció 

él együtt. Nem kirívóan magas a 

közösségben az átlagos 

gyermekszám (közel három), 

ugyanakkor jellemző, hogy a nők 

nagyon fiatalon vállalnak 

gyermeket: átlagosan 

mindössze 19,5 évesek voltak 

első gyermekük 

megszületésekor, minden 

negyedik nő pedig már 18 éves 

kora előtt anya lett.   

Az iskolai végzettség szintje a 

dányi telepen is messze elmarad 

a hazai átlagtól: a közösség 

tagjainak a közel negyede még 

az alsó tagozatot sem végezte 

el, az általános iskolát is csak 

az ott élők fele fejezte be. 

Középfokú végzettséggel 

kevesebb, mint az ott élők 10%-a 

rendelkezik. Az iskolai 

végzettséghez hasonlóan, azzal sok szempontból összefüggve, a telepen élők munkaerő-piaci 

helyzete is nagyon kedvezőtlen: bár a helyiek negyedének van állandó, bejelentett munkája, a 

munkanélküliség aránya még így is nagyon magas a telepen (különösen igaz ez a fiatal nők 

csoportjára). 
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A kiszámítható, rendszeres jövedelem hiányában a telepen élők egy részénél minden egyes 

hónapban előfordul, hogy nem jut elegendő pénz a hó végére, ilyenkor jellemzően a rezsi befizetése 

marad el. A háztartások közel fele akár milliós nagyságrendű közüzemi (villany, gáz) tartozást 

halmozott fel, minden második gyorshitelt is vett fel az évek során. A telepen lévő házak harmada 

jelzáloggal terhelt. A pénzügyi tudatosság és tervezés hiányát mutatja, hogy az ott élők nagy része 

nincs tisztában a felhalmozott adósságok, tartozások összegével és összetételével. A telepen nagyon 

nagymértékű a digitális leszakadás: a felnőttek kétharmada még saját mobiltelefonnal sem 

rendelkezik és a telepen élők több mint 80%-a sohasem használ internetet.2  

 

 
2 A dányi szegregátummal kapcsolatos adatfelmérés eredménye letölthető honlapunkról. https://bagazs.org/wp-

content/uploads/2018/04/D%C3%81NY-besz%C3%A1mol%C3%B3-v%C3%A9gleges.pdf 
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HOGYAN VÁLTOZOTT A TEVÉKENYSÉGÜNK A 10 ÉV ALATT? 

A Bagázs a bagi cigánytelepen 2010 óta, a dányi cigánytelepen pedig 2017 óta fokozatosan lett 

része a helyi közösségnek, facilitátora a változásnak.  

A szervezet néhány önkéntes fiatal kezdeményezésére alakult meg Bagon 2011-ben, azzal a céllal, 

hogy a kábítószerhasználattal érintett telepi közösség gyerekeit, fiataljait közösségi programokon 

keresztül támogassa. 3 

 

A telepen kezdetben csak gyerekeknek tartottunk táborokat, kézműves és sport 

foglalkozásokat, személyes figyelmet nyújtó egyéni mentorálást. Később középiskolásokat 

bevonó csoportos fejlesztő foglalkozásokat indítottunk, nemzetközi és hazai táborokba 

juttattuk el a fiatalokat. Ezenkívül a Bagázs FC-ben foci edzéseket tartottunk, az óvodában érzelmi 

fejlesztő program indult, később a gyerekeknek nyújtott programok még széleskörűbbé váltak, az 

iskolai korrepetálástól kezdve az otthoni fejlesztésig egyre bővült a szervezet repertoárja.  A 

felnőtt telepi lakosok az elmúlt években adósságkezelő, munkaerő-piaci szolgáltatásban, 

felnőttoktatásban, kiskert programon vehettek részt, illetve digitális fejlesztő foglalkozást is 

nyújtottunk, 2014-től pedig társadalmi vállalkozás fejlesztésével is foglalkoztunk a telepen. A 

különböző fókuszú mentorprogramokat igyekeztünk mindig egy-egy célhoz kapcsolni.   

 
3 A szervezet bagi történetéről, munkájának hatásáról részletesebb áttekintést nyújt cikkünk.(Aczél 2018) 
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Bagon 2018-ig leginkább azokat a családokat értük el, akik motiváltak voltak a változásra, majd 

2018-tól kezdve fokozatosan fordultunk a telepen is marginalizált helyzetben lévő családok 

felé. Ezzel egyidejűleg markáns szerepet vállaltunk abban is, hogy nem csak önkéntes támogató 

szerepet töltsünk be a telepen élők életében, hanem súlyos visszaélés és elhanyagolás esetén a 

gyermekvédelmi jelzőrendszeri szerepünket is gyakoroljuk.  

Kirajzolódtak ugyanakkor az ellátórendszer hiányosságai is, amelyek miatt a telepen élők 

nehezebben férnek hozzá a jogokhoz és lehetőségekhez – a rendszer az átlagos gyerekekre és 

szülők ellátására van optimalizálva. A szerepünk is tovább finomodott, mert egyrészről hosszú távú 

célunk, hogy valóban azt az extra támogatást tudjuk az ellátórendszer mellé tenni, ami az állami 

keretekbe nem fér bele, ugyanakkor fontos feladatunkká vált, hogy felhívjuk a helyi 

ellátórendszer figyelmét az anomáliákra, és azonosítsuk a háttérproblémákat.  

 

Tíz év bagi munka után jelenleg 48 családdal dolgozunk együtt heti rendszerességgel, a családok 

többségénél 2-4 családtaggal. A teljes telepen ma mindössze öt olyan család van, akik sem 

jelenleg, sem korábban nem voltak nyitottak a BAGázzsal történő együttműködésre.  

2016-ban merült fel a gondolata annak, hogy a Bagázs módszerét egy új településen is 

kipróbáljuk. A továbblépésnél fontos szempont volt, hogy olyan településen kezdjünk el dolgozni, 

ahol az ellátórendszer szereplői nyitottak, sőt támogatják az Egyesület működését.  
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További szempontunk volt, hogy a bagi embereknek legyenek rokonai, ismerősei a település roma 

telepén, valamint, hogy Budapestről megközelíthető legyen.  

Így esett a választásunk Dányra, ahol kezdetben egyeztettünk a helyi ellátórendszer valamennyi 

szereplőjével, megállapodtunk abban, hogy a helyi Családsegítő épületének egy helyiségében 

tartjuk a foglalkozásainkat. 2017-ben kezdtünk bele a tevékenységünkbe, adósságkezeléshez és 

kártyás villanyóra bevezetéséhez kapcsolódó felnőtt mentorprogramot, felnőttképzést, női 

csoportot indítottunk, valamint a gyerekeknek szabadidős programokat, nyári tábort.  

 

Igyekeztünk azokat a programokat elindítani, amelyekkel Bagon dolgoztunk. Illetve egy dányi 

alapkutatást végeztünk el, annak érdekében, hogy lehessen mihez viszonyítani majd évek 

távlatából a munkánkat. 

Az eredeti elképzelésünket, hogy a Bagon működő programokat bevezetjük Dányban, eleinte sok 

tényező nehezítette. Legfontosabb, hogy nem merült fel a továbblépésnél szempontként a 

kulturális hagyományokhoz való viszonyuk a telepen élő romáknak, majd azt láttuk, hogy a telep egy 

olyan oláh cigány közösség, ahol a cigány nyelv használata, a női és férfi szerepek 

meghatározzák a mindennapokat, így keretezik azokat a lehetőségeket is, amelyekkel a 

közösséget segíteni tudjuk. Ahogy Bagon, úgy Dányban is a romatelepre telepített 

konténerházban működik a programok nagy része.  
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A helyi igényekre és lehetőségekre reagálva így 2019-től egy komplex gyerekprogramot vezettünk 

be. A bevont családok szisztematikus támogatása felmenő rendszerben működik. 

Mindezek eredményeként az összesen mintegy 95 háztartásból Dányban 2021-ben, 5 évvel a 

munkánk megkezdése után 38 háztartást érünk el heti rendszerességgel. További 27 család van, 

akik alkalmi jelleggel kapcsolódtak, kapcsolódnak.  

 

 

 

Hosszú távú célunk, hogy valóban azt az extra 

támogatást tudjuk az ellátórendszer mellé tenni, ami 

az állami keretekbe nem fér bele, ugyanakkor fontos 

feladatunkká vált, hogy felhívjuk a helyi 

ellátórendszer figyelmét az anomáliákra, és 

azonosítsuk a háttérproblémákat. 
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MILYEN PROBLÉMÁKKAL FOGLALKOZIK A BAGÁZS? 

A bagi és a dányi romatelepen élőket a többi szegregátumhoz hasonlóan a társadalmi problémák 

egymást átszövő hálózata akadályozza az előrelépésben. Ezek az akadályok, a 

társadalomtudományi kutatások jól ismert adatai szerint az alacsony iskolai végzettség, a 

rendszerváltás óta fennálló alacsony foglalkoztatottság, a rendszertelen, alkalmi 

munkavégzés, közfoglalkoztatás, és az ezekből fakadó kiszámíthatatlan jövedelmi helyzet, az 

adósságok és tartozások, a korai gyermekvállalás, a rossz egészségi állapot, a súlyos lakhatási 

problémák és a területi egyenlőtlenség. 

A fenti problémák egymással szorosan összefüggenek, egymást erősítik, és mélyebb válságra 

utalnak, melyek végső soron az ott élők teljes kirekesztődését eredményezik4. Az egyes válságok 

„tünetei” az emberek, családok életében nyilvánvalóan nagyon különböző módon jelennek meg. A 

problémák mennyisége és mélysége miatt a külső szemlélő számára is érzékelhető, valós 

megoldások gyakran hosszú időt vesznek igénybe, ami annak tükrében, hogy a problémák jó 

része évtizedekre nyúlik vissza, teljesen érthető. 

Az egyes problémákat adott esetben ugyan több szinten érdemes végig gondolni, ugyanakkor a 

különböző szinten megjelenő problémák nyilván össze is függenek egymással: 

 

 

 
4 Castel: 1993 
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1. Az EGYÉNEK szintjén: az attitűdökben, a képességekben és a tudásában 

megjelenő hiányosságok. 

 

2. A CSALÁD szintjén: a családi rendszerben megjelenő diszfunkciók, amelyek 

befolyásolják az egyén lehetőségeit. A diszfunkciók értelmezéséhez fogódzót 

adhatnak például a család életében szerepet játszó stresszorok, a szülői 

mintakövetés vagy a családi kommunikáció felismerése és megértése, vagy 

keretként az olyan elméletek, mint a transzgenerációs trauma-elmélet.  

 

3. A KÖZÖSSÉG szintjén: olyan, a fizikai, kulturális és társadalmi szegregáltsággal, 

kirekesztettséggel összefüggő jellegzetességek, melyek az egyén és a család 

fejlődési lehetőségét vagy éppen az integrációt gátolják. 

 

4. A STRUKTURÁLIS EGYENLŐTLENSÉG szempontjából: azok a problémák, 

amelyek a telepen élő romákkal, mint társadalmi csoporttal szemben 

megjelenő előítéletből, kirekesztésből erednek. Utóbbiak egyaránt kiterjednek 

az etnikai hovatartozásra (romák) és a telepen élésre (földrajzi 

megkülönböztetés), a nők esetében pedig a többszörös vagy interszekcionális 

hátrányok kérdésére is. 

 

A strukturális egyenlőtlenségeket témánk szerint több szempontból érdemes vizsgálni: 

 

➔ A HELYI (LOKÁLIS): a helyi egyenlőtlenségek, amelyek megjelennek mind a 

közösség attitűdjében (mennyiben kirekesztő a helyi nem roma közösség) és a 

helyben lévő intézményekben (az iskolában, orvosnál, rendőrségen, 

önkormányzatnál stb). Bár a szegregátumok nagyrészt egyben etnikai/kulturális 

határkijelölők is, mely nehezíti a kulturális integrációt vagy együttélést, 

településenként nagyon eltérő lehet az egyenlőtlenségek megjelenése. Példaként 

említhetjük a talajterhelési díj eltörlését, az iskolában megjelenő 

egyenlőtlenségek kérdését, de abban is helyi jellegzetességek lehetnek, hogy 

vajon kimegy-e a rendőrség helyszínre, hogyan kezelik a gyermekvédelmi 

szabályokat (indokolatlanul emelnek-e ki roma gyerekeket vagy éppen 

ellenkezőleg, nem történik valódi fellépés és intézkedés).  

 

➔ ORSZÁGOS (MAKRO): a jóléti rendszerekből következő egyenlőtlenségek, 

amelyek szintén hatnak a telepen élő romák csoportjára.  Ezek a problémák nem 

csak egyes helyeken akadályozzák a romákat, hanem alapvetően minden 

hátrányos helyzetben élő embert. (Ilyenek például azok a jogszabályok, melyek 

végső soron a kirekesztést/szegregációt erősítik például a szabad iskolaválasztás, 

a középosztályt támogató újraelosztás stb). 
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Az előzőek alapján jogosan merül fel a kérdés, hogy ha a legtöbb esetben egyidejűleg vannak jelen 

az akadályok, és a kirekesztődés elkerülhetetlennek tűnik, akkor vajon mi lehet a hatékony és 

hatásos beavatkozás módja? Szerintünk az, hogy mindenre egyszerre próbálunk hatni: a 

rendszerszemléletű és holisztikus megközelítés szerint az egyes problémák kezeléséhez, az 

egyéni segítségnyújtás sokrétű és sokszempontú támogatásához elsősorban a családot kell 

bevonni, majd körkörösen felépítve, a családot körbevevő rendszereket, a kisközösségtől a lokális 

szinten keresztül a makroszintig szükséges a változást facilitálni.  

Egy kiragadott példán keresztül talán jól megvilágítja a fentieket, hogy vajon mi történik akkor, ha 

valaki el szeretné hagyni a telepet. Milyen szempontokat kell végig gondolni a lehetőségek 

szempontjából. Ha egy család/egyén a kiköltözés mellett dönt, ezzel hátra kell hagynia 

egyfajta támogató közeget is, hiszen nyilvánvaló, hogy a telep, mint közösség, nem csak 

hátrányokat, hanem megannyi támogatóerőt, forrást is rejt. Kérdéses, hogy tud-e, akar-e maradni a 

faluban. Milyen a település attitűdje a telepről faluba költöző romákkal szemben? Ha más 

településre költözik, befogadják-e őt, eladnak-e, kiadnak-e neki házat, albérletet? A számukra 

megfizethető lakások, házak vonzáskörzetében van-e elérhető munka? Van-e esélye arra, hogy az 

állam által biztosított támogatások egy részét igénybe tudja venni (például adókedvezmény)? 
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MILYEN SZEMLÉLETBEN DOLGOZUNK? 

A szegregált telepeken megjelenő problémák sokrétűek. Mielőtt az ezekre adható válaszokat 

részletesebben bemutatnánk, érdemesnek tartjuk röviden ismertetni azt a szemléletet, mely 

keretezi a Bagázs támogató munkáját a helyi telepeken. 

Meggyőződésünk, hogy a helyben megjelenő, rétegszerűen egymásra rakódó programjaink során: 

 

➔ egyrészt “tüneti kezelést” folytatunk - olyan problémákra fókuszálunk, 

melyek gyors megoldása az egyént, családot vagy közösséget rövidtávon 

hozzásegíti ahhoz, hogy a társadalmi távolság csökkenjen, 

 

➔ másrészt támogatjuk a telepen élők képessé válását a 

változásra/változtatásra egyéni szinten, a családjukban, és telep szinten is, 

 

➔ azon dolgozunk, hogy a helyi nem roma falusi közösség (beleértve az 

intézményekben dolgozókat) is tudatában legyen: a cselekvésük és 

változtatások nélkül nem érhető el harmonikus együttélés. 

 

➔ azokon a területeken, amelyeken helyi szinten nem tudunk hatni, ott 

igyekszünk a problémákat kihangosítani. 

 

A fentiekből az is következik, hogy a többszintű cselekvés nélkülözhetetlen, s nem elég pusztán 

egy kiragadott szegmenssel, pl. az oktatással, lakásviszonyokkal, bűnözéssel vagy a 

munkaerőpiaccal foglalkozni, ahogy az sem elég, ha csak egy - az egyén, család, telepi közösség vagy 

a tágabb környezet - szintjén kezeljük a problémát.  

 

 A valódi roma integráció elérése érdekében az alábbi területekre fókuszálunk: 

 

Egyéni megerősítések: önbizalom, célok, jövőkép, motiváció, szülői 

kompetenciák,  

közösségi aktivitás erősítése, tudatosság növelése (a gyereknevelésben, 

pályaválasztásban stb.). 

 

Lakhatási körülmények tartós javítása: az adósságok csökkentése, a házak 

tulajdonjogának kezelése, víz, csatorna és villany használatának legálissá 

tétele, és a rezsi fizetési hajlandóság növelése, az utcán a szemét 

mennyiségének és a kóbor kutyák számának csökkentése, közvilágítás 

elérhetővé tétele. 

 

Oktatási programok: az óvodától a felnőttoktatásig a gyerekek fejlesztése, 

alapkészségek erősítése, korrepetálás, az otthoni tanulás támogatása, 

személyre szabott állapotfelmérés és személyre szabott fejlesztések elérése és 

kiegészítése, megfelelő oktatási intézményhez jutás. Az oktatási intézmények 
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támogatása annak érdekében, hogy minőségi oktatáshoz jussanak a telepen 

élők gyerekek is. 

 

Közbiztonság és bűnmegelőzés: bűnismétlés csökkentése, rendszerhibák 

elleni fellépés a gyermekvédelem, a rendőrségi eljárás, vagy bármely, a telepen 

élőkkel kapcsolatban lévő intézmény vonatkozásában. 

 

Munkaerőpiaci integráció: minél többen helyezkedjenek el a nyílt 

munkaerőpiacon és rendszeres bevételük, magasabb keresetük és biztosított 

munkaviszonyuk legyen. 

 

Egyenlő hozzáférés: a helyi, roma közösséget érintő anomáliák kihangosítása 

és javaslatok megfogalmazása annak érdekében, hogy a telepeken élő 

emberek is egyenlően hozzáférjenek a minőségi oktatáshoz, 

munkaerőpiachoz, a közbiztonsághoz és a jogbiztonsághoz. 

 

 

A többségi társadalom szerepvállalásának az erősítése önkéntesek 

bevonásán keresztül. 

 

 

Mindenre egyszerre próbálunk hatni: a 

rendszerszemlélet és holisztikus megközelítés szerint 

az egyes problémák kezeléséhez, az egyéni 

segítségnyújtás támogatásához először a családot kell 

bevonni, majd körkörösen felépítve, a családot 

körülvevő rendszereket, a kisközösségtől a lokális 

szinten keresztül a makroszintig.  
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A fentiek alapján megpróbáltunk a különböző szintekhez kapcsolva egy olyan probléma-leltárt összegyűjteni és mellé egy értelmező, magyarázó 

keretet illeszteni, amelyek egy-egy romatelep esetében tapasztalataink szerint megjelenhetnek.  

 
Szociális jellegzetességek: a többségi társadalom 

számára látható problémák/”tünetek”   

A tünetek mögött meghúzódó okok, magyarázatok, 

melyeknek megváltoztatásához, alakításához hosszabb távon 

is segítség kell 

Egyéni oldal Gyerekek magatartási és iskolai problémái - gyenge 

tanulmányi eredmények. 

Gyakori megbetegedések, rossz egészségi állapot - sok igazolt 

hiányzás. 

Iskolai lemorzsolódás/alacsony iskolai végzettség. 

Iskolai kimaradások - igazolatlan hiányzások. 

Munkanélküliség, gyors munkahelyi lemorzsolódás. 

Alacsony/bizonytalan jövedelem. 

Bűnözői/normasértő életvitel. 

Kommunikációs nehézségek. 

Szenvedélybetegség. 

Hiányzó iratok, rendezetlen hivatalos ügyek. 

Adósság-felhalmozás. 

Fiatalkori gyermekvállalás. 

Önálló életkezdés nehézségei. 

Kompetenciák 

Alacsony önértékelés, bizalmatlanság, kommunikációs 

nehézségek, mobilitással kapcsolatos nehézségek, 

konfliktuskezelési problémák, empátiahiány, munka-

szocializációhoz kapcsolódó problémák, szülői kompetenciák 

hiányosságai, pénzkezelési nehézségek, pénzügyi tudatosság 

hiánya, érzelemkifejezés nehézségei, késleltetés hiánya. 

Ismeretek/minták/ normák/szokások 

Általánosan elfogadott minták, szokások ismeretének a hiánya 

(iskolában, hivatalokban, munkahelyeken). 

Funkcionális vagy digitális analfabétizmus. 

Nincs ismerete az ügyintézés folyamatáról (juttatások, 

szolgáltatások stb), nem látja át, nem tudja értelmezni. 

Egysíkú kapcsolatok, integráció, inklúzió hiánya. 

Tudatosság alacsony fokú - családtervezés, pénzkezelés, 

jövőtervezés, állattartás, fenntarthatóság. 

Családi/ 

közösségi oldal  

Az ingatlanok lelakott, romos állapota, szemét a házak 

udvarán. 

A közművekkel kapcsolatos problémák kikapcsolt vagy 

hiányzó közművek. 

Illegális közműhasználat. 

A tudatos állattartás alacsony foka. 

Rendezetlen tulajdonviszonyok. 

Verekedések az utcán. 

Gyakori bűncselekmények (betörések, lopások). 

Szemét, illegális szemétlerakás. 

Kóbor kutyák az utcákon. 

Drogdílerek és használók. 

Aszfaltozatlan út, közvilágítás hiánya. 

Elhanyagolt, megrongált, lepusztult üres ingatlanok romos 

házak. 

Normák, szokások 

Generációkon átívelő alacsony iskolai végzettség és a 

közoktatáshoz kapcsolódó negatív attitűdök. 

Családon belüli bántalmazások (verbális, fizikai). 

Családokon átívelő transzgenerációs kommunikációs és kötődési 

mintázatok. 

A közösség elzártságából eredő ”tanult tehetetlenség” mintázatai. 

Zárt etnikai, kulturális rendszer, a magyar nyelvet későn tanulja 

meg. 

Többszörös hátrányos helyzet (etnikai, nők, fogyatékkal élők, stb). 

 

A helyi 

intézmény-

rendszer  

Lopás, rablás, garázdaság megjelenése a faluban. 

Iskolában több roma gyerek van - egyre több nem roma viszi 

el az iskolából a gyerekét. 

Iskolai verekedések, agresszió, gyakori hiányzások. 

Droghasználók, italozók jelennek meg a faluban. 

A helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségei 

Közvetlen vagy közvetett iskolai hátrányos megkülönböztetés, 

elkülönítés. 

Az infrastruktúra hiánya helyben (pl. hiányzó szakemberek, 

fejlesztések, földrajzi távolság stb). 

Nem ugyanazokat a jogokat, szolgáltatásokat biztosítják a telep 

számára, mint a falu többi részén (pl. infrastruktúra). 

Intézményi tehetetlenség és következetlenség 

(ismeretek/minták/normák/szokások) 

Következmény nélküli jogsértések: a hivatal/rendőrség/hatóság 

nem jár el, vagy elhúzódó határidőkkel jár el (illegális 

szemétlerakás, szemétégetés, kóbor kutyák, garázdaság, családon 

belüli bántalmazás, hiányzások, bűncselekmények, gyerekek 

elhanyagolása, stb). 
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Az óvodapedagógusok, pedagógusok tehetetlennek és 

eszköztelennek érzik magukat. 

Hektikus és kiszámíthatatlan adósságbehajtás. 

A helyi intézményrendszer nem ismeri fel, hogy a roma kultúra 

milyen előnyöket rejt, az ő szempontjukból ezek hátrányként és 

akadályként értelmeződnek.  

Az állami/ 

makroszint  

 A kistelepülésen elérhetetlenek a humán szolgáltatások 

(mentálhigiéné, korai fejlesztés, drogprevenció, rehabilitáció). 

A CSOK, lakhatási támogatás, adókedvezmények, hitel 

támogatás a telepen élő romák számára elérhetetlenek (mivel 

például a közfoglalkoztatás nem számít TB jogviszonynak). 

Az állami rendszeren kívül élnek (nincs TB, lakcím kártya, 

bankkártya stb.) 

 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi és társadalmi 

egyenlőtlensége. 

Egyenlőtlenségek az iskolákban – iskolai szegregáció erősödése a 

romák lakta kistelepüléseken. 

Inkluzív oktatás hiánya. 

Települési lejtő a szolgáltatások elosztásában (a munkaerőpiac 

területi egyenlőtlenségei és az ehhez kapcsolódó mobilitás 

támogatásának a hiánya). 

Végrehajtási eljárások, hitelfelvétel és irreális fedezetvizsgálat 

nélküli hitelnyújtás – adósságspirál kialakulása. 

Nincs segítség az adósságspirál felszámolására – tartozások egyre 

nőnek. 

A perverz újraelosztás - középosztály támogatása adó politikával, 

családtámogatással.  

A társadalmi 

attitűd 

A falusi programokon a telepen élő romákat nem szívesen 

látják (el se mennek, nem célcsoport). 

Megkülönböztető, nem elfogadó attitűd (nekem is meg kellett 

dolgoznom érte, majd ha bizonyít…, úgyse lesz belőle semmi… 

stb.). 

Helyi közösség, lakosság és a helyi ellátórendszerben 

dolgozók attitűdje 

Nem ismerik a telepen élők élethelyzetét, problémáikat. 

A helyi ellátórendszerben dolgozók, a faluban lakó többség 

hibáztatja a telepen élőket, miközben úgy gondolják, hogy 

próbálnak nekik segíteni. 

Az inkluzív oktatásban a cigányok befogadása nem érték. Sok düh 

és harag a helyi cigányokkal kapcsolatban. 

Irreális elvárásokat tanúsítanak, amelyek a többségi normákhoz 

igazodnak, a transzgenerációs mintázatok, cigányokkal 

kapcsolatos kutatások nem ismertek a számukra. 

Országos/össztársadalmi 

A rasszizmus, “cigányozás” Magyarországon elfogadott, a 

támogató, befogadó attitűd nem általános. 

A többséghez tartozók sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy 

privilegizált helyzetben vannak és bizonyos lehetőségek megléte 

annyira alapvető számukra, hogy bele sem gondolnak abba, hogy 

mások számára ez nem hozzáférhető. Ennek megfelelően sokszor 

irreális elvárásokat támasztanak. 
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MILYEN VÁLASZAI, MEGOLDÁSAI VANNAK A BEMUTATOTT PROBLÉMÁKRA BAGÁZSNAK? 

 Szociális jellegzetességek: a többségi 

társadalom számára látható 

problémák/”tünetek” kezelése 

Kézzelfogható “gyors megoldások” 

 

A tünetek mögött meghúzódó okok hosszútávú kezelése 

Közvetlenül az egyén 

megerősítését támogató 

programok 

Támogatások (szolgáltatás vagy 

anyagi támogatás): 

Jogosítvány. 

OKJ-s képzés. 

Álláskeresés (önéletrajzírás, jelentkezés 

állásokra, munkába járás 

költségtérítése). 

Jogi segítségnyújtás. 

A drog-rehabilitációval kapcsolatos 

folyamatok támogatása. 

Hivatalos ügyintézés segítése (pl. iratok 

pótlása, közmű, hitelrendezés, 

tulajdonviszonyok rendezése, 

álláskeresés). 

Szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos 

folyamatok támogatása. 

Speciális szükséglet kivizsgálása, 

fejlesztési szükségletek megállapítása.   

Felnőttek mentorálása - az egyén képessé tevése: 

A probléma beazonosítása és megértése. 

Soft skill-ek fejlesztése (közvetlenül és közvetett módon) – bizalom, pozitív 

visszajelzés, megerősítés, meghallgatás és odafigyelés, konfliktuskezelés, 

kommunikációs készségek fejlődése, tudatosság növelése (család, 

pénzügyi, környezet stb.)  

Szülők esetében szülői kompetencia fejlesztése: iskolai kötelezettségek 

teljesítése (szülői, fogadóóra, Kréta követése, gyerek tanulásra ösztönzése 

stb.), otthoni foglalkozás a gyerekekkel (közös játék, tanulás), iskolai 

kapcsolattartás megerősítése. 

Általánosan elfogadott szokások/minták bemutatása, új minták mutatása 

pl. személyes példamutatáson keresztül, szemléletformálás, csoportos 

programok, kirándulások, integrált programok, táborok. 

Gyerekek fejlesztése: otthoni környezetben, alapkészségek megerősítése, 

iskolai sikerélmény támogatása, gyerekek és szüleik ösztönzése a 

rendszeres iskolába járásra, egészséges életmód, betegségmegelőzés 

mellett fellépés, továbbtanulás támogatása - felvételi felkészítéssel, digitális 

kompetenciák fejlesztése. 

Nyitás a világra: tanulmányi utazások, jutalomkirándulás. 

Felnőttoktatás/korrepetálás: KRESZ felkészítés, felnőttoktatás 

felkészítés. 

Családot, közösséget 

támogató programok  

Jogi segítség az ingatlanok 

tulajdonviszonyainak rendezéséhez. 

Közmű bevezetésének a támogatása - 

önerő fizetése mellett. 

A telep környezetének a közös 

gondozása - közösségi programok 

szervezése, helyi aktivitások erősítése 

(kamerarendszer kiépítés, közvilágítás 

kialakítása, közös szemétszedés és 

illegális szemétlerakás bejelentése). 

Kutyák ivartalanítása, kóbor kutyák 

elhelyezése. 

Feljelentések a bűncselekményekkel 

kapcsolatban. 

Droggal kapcsolatos fellépések. 

Családi rendszerben foglalkozunk a telepen élőkkel: 

Minél több családtag bevonása a programokba (szülőnek mentor, 

gyereknek fejlesztő önkéntes, közösségi programokba bevonásuk stb.). 

A családokat egyidőben családokkal foglalkozó koordinátor is támogatja és 

egyénileg önkéntesek, hogy a családi dinamikát, mintázatokkal is tudjunk 

foglalkozni.  

Családtagok egymás közötti kommunikációjának megerősítése. 

Szülőkkel konzultáció a gyerekprogramokban, bevonásuk a 

fejlesztésékeben. 

Családi közös kirándulások, programok támogatása. 

Kortárs csoportok, közösségépítés: 

A közösség erősebben tud fellépni az őket, mint csoportot érő 

nehézségekkel szemben, ezért törekszünk minden korosztályban a 

közösségi programok megerősítésére.  

Homogén csoportok, ahol megerősödhetnek és a helyi közösséghez 

tartozás, közös cselekvés hangsúlyossá válhat: erő csoport, lányklub, helyi 

aktivista csoport. 

Integrált programok megerősítése, annak érdekében, hogy ne 

elkülönítetten foglalkozzunk a telepen élő gyerekekkel, felnőttekkel 

(szakkörök, edzések, integrált munkahelyek preferálása) és így is segítsük 

az inklúziót és a közös normák elsajátítását. 
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 Szociális jellegzetességek: a 

többségi társadalom 

számára látható 

problémák/”tünetek” 

kezelése 

Kézzelfogható “gyors 

megoldások” 

 

A tünetek mögött meghúzódó okok hosszútávú kezelése 

Az intézményrendszerrel 

kapcsolatos 

tevékenységeink 

Önkormányzattal és a helyi 

ellátórendszer tagjaival 

rendszeres egyeztetések és 

ezek eredményeinek 

tolmácsolása a telepen.  

 

 

 

A helyi intézmények képessé tétele, megerősítése: 

Együttműködések megerősítése hosszútávon a helyi intézményekkel és 

munkatársaikkal. 

A helyi szükségletek feltérképezése és megértése, a helyi igényekre is reagáló 

programok biztosítása. 

Telepen megvalósuló programokra a helyi intézményekben dolgozók bevonása - 

egyeztetés a háttér okokról, problémákról, hogy a megoldások a helyi sajátosságokra 

tudjanak reagálni. 

Közös fellépések támogatása, jelzőrendszer megerősítése, jelzőrendszeri tagként 

szerep felvállalása. 

Szükség esetén veszélyeztetettség jelzése, megoldás annak megszüntetésére. 

A helyi ellátórendszernek extra erőforrás biztosítása (intenzív családtámogatást 

biztosítunk szükség esetén, extra költségeket vonunk be helyi ügyek megoldására). 

Telepen élők és az intézmények közötti kapcsolat megerősítése. 

Visszajelzés az esetleges hátrányos gyakorlatok, javaslatok azok megszüntetésére. 

Rendszeres kommunikáció a programjainkról a helyi közösség irányába. 

Jogklinika program: Országosan megvalósuló, de helyben is megjelenő anomáliákra 

figyelemfelhívás, ügyek bemutatása. 

Az állami 

diszfunkciókkal 

kapcsolatos 

tevékenységeink 

 Külső kommunikáció, rendszerszintű problémák kihangosítása: 

Együttműködések roma és proroma szervezetekkel az országosan megjelenő 

rendszerszintű problémára történő közös figyelemfelhívás, esetenként szakmai 

konferenciák rendezése, szakértői feladatok vállalása, stb. 

Figyelemfelhívás arra, hogy bizonyos szabályok alapvetően érintik hátrányosan a 

telepen élőket (CSOK, adósságrendezés, szabad iskolaválasztás, oktatáspolitikára, 

szociálpolitikára fordított alacsony költségvetés, megfelelő fejlesztésekhez való 

hozzáférés hiányosságai stb.). 

Perek indítása a jogsértő rendszer-hibákkal szemben (pl. gyermekvédelmi ügyek). 

Társadalmi attitűd 

formálása 

 Társadalmi szintű tudatosítás: 

Önkéntesek bevonása minél több szerepben – hogy a többségi társadalomnak minél 

több tagja legyen tisztában a meglévő egyenlőtlenségekkel és a hátrányt erősítő 

intézkedésekkel. 

Vállalati kapcsolatok – érzékenyítés, nem csak fundraising, hanem információ 

megosztás, érzékenyítés, a privilegizált helyzet tudatosítása stb. 

Önkéntesek bevonása és tudatosítás. 

Külső kommunikációban a probléma sokszintű megjelenésére figyelemfelhívás.  

Oktatási tevékenység folytatása egyetemeken óraadás, gyakornoki lehetőségek 

biztosítása. 

Helyi szintű előítéletek csökkentése:  

Együttműködés, egyeztetések, problémák hátterének a bemutatása, visszajelzéseket 

adunk.  

Minden programunknak része a programhoz kapcsolódó intézményekkel történő 

kapcsolattartás, ennek célja részben az intézményi anomáliákra rálátás és 

megoldáskeresés a kijavításuk érdekében, részben a meglévő előítélet csökkentése.  
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MEGKÖZELÍTÉSEK ÉS MEGOLDÁSOK 

R E N D S Z E R S Z E M L É L E T  H E L Y I  S Z I N T E N  

A rendszerszemléletű fejlesztőmunka keretében egy időben dolgozunk az úgynevezett 

„családi rendszer” valamennyi résztvevőjével, és dolgozunk azokkal a helyi szereplőkkel 

is, akik erre a családi szintre, vagy az egyénre hatással vannak. 

A rendszerhez tartoznak: 

 

A felnőttek 

➔ Esetükben az egyéni munka célja, hogy növekedjen az önbizalmuk és 

önértékelésük, célokat tűzzenek ki, valamint képesek legyenek lépéseket tenni azok 

elérése érdekében. A célkitűzés személyes igényeken és szükségleteken alapuljon: 

munkahely, adósságkezelés, legális lakhatás, adott esetben akár a 

szenvedélybetegségek megszüntetése. 

➔ Amennyiben a felnőttnek van gyermeke, a felnőttet szülői szerepében is 

támogatjuk, hogy segíteni tudják a gyereküket a tanulásban, ha szükséges, 

tudatosabbá váljanak a gyerekük teljesítményével kapcsolatban, az iskolával való 

kapcsolattartásban. Támogatjuk azokat a szülőket is, akiknek gyermekét kiemelték a 

családból: fontosnak tartjuk a gyermek-szülő közötti kapcsolattartás megőrzését, 

annak érdekében is, hogy hosszú távon akár képessé váljon a gyerek családban 

történő nevelésére. 

 

A gyerekek 

➔ Esetükben a kognitív és szociális készségeik, önértékelésük fejlesztése a cél, illetve, 

hogy támogassuk az intézményi (óvodai, iskolai) beilleszkedésüket, részvételüket, 

iskolai teljesítményüket. 

 

 

A helyi ellátórendszer tagjai 

➔ Tanárok, a gyermekvédelmi ellátórendszer tagjai, védőnők, óvodapedagógusok, 

iskolában dolgozó pedagógusok, önkormányzati képviselők és munkatársak, 

rendőrök.  

➔ Célunk, hogy jobban megértsük a feladatkörüket és segítsünk nekik is pontosabb 

képet kapni a telepen élő gyerekekről, felnőttekről, a problémáikról, azok okairól. 

Csökkentsük az esetlegesen megjelenő előítéleteket és az ebből kiinduló hátrányos 
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megkülönböztetést, és szakértőként támogassuk őket céljaik elérésében. Egyben 

fontosnak tartjuk, hogy motiváljuk őket a telepen élő gyerekekkel és felnőttekkel 

történő munkára és a velünk való együttműködésre, megtaláljuk a rendszerben az 

egyes szakemberek helyét, és támogassuk őket egy hatékonyabb és kooperáción 

alapuló munka megvalósulásában. 

Az egyesület célja, hogy egyrészt segítse a telepen élőket a megfelelő, szükséges, az 

állami ellátórendszerben meglévő szolgáltatások elérésében. Másrészt, hogy az 

intézmények dolgozói olyan többrétegű edukációt kapjanak, amelyeken keresztül 

csökkenhet az előítélet.  

Vannak olyan akadályok, amelyek nem az intézményekben dolgozók előítéletei nyomán 

alakulnak ki, hanem strukturális problémák, állami szintű döntések, jogszabályok által 

meghatározottak, vagy jellemzően a középosztályt támogató újraelosztásból adódnak. 

Ezek az egyesület hatáskörén kívül esnek, ezekben a témákban az egyesület a problémák 

kihangosítását tartja feladatának. 

Az intézményeket arra próbáljuk ösztönözni, hogy ismerjék el a telepen élők egy jelentős 

részének - sajátos nehézségeik miatt - többlettámogatásra van szükségük ahhoz, hogy a 

számukra járó szolgáltatásokat igénybe tudják venni, egyes esetekben pedig speciális 

szolgáltatásokat, méltányos elbírálást, kiemelt figyelmet igényelnek. 

Legalább ennyire fontos eleme az intézményekkel való együttműködésnek az, hogy a „másik 

oldalt”, vagyis a telepen élőket felkészítsük, és képessé tegyük arra, hogy az intézmények 

kimondott és kimondatlan elvárásainak megfeleljenek. Ehhez az intézményekkel való 

folyamatos egyeztetések, konzultációk adják meg az alapot, és a telepen élőkkel folytatott 

egyéni, családszintű és csoportos munka segíti elő a kívánt változást. 

A rendszerszemléletű fejlesztőmunka keretében 

egy időben dolgozunk az úgynevezett „családi 

rendszer” valamennyi résztvevőjével, és dolgozunk 

azokkal a helyi szereplőkkel is, akik erre a családi 

szintre, vagy az egyénre hatással vannak. 
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T Á M O G A T Ó  R É S Z T V E V Ő K  R E N D S Z E R E  

Az egyénekkel, családokkal, a közösséggel, helyi intézménnyel folytatott munkát egy összetett 

támogató rendszerrel biztosítjuk. 

Kik azok a szereplők, akik együtt dolgoznak a helyi rendszer egyes résztvevőivel? 

 

 

➔ Önkéntesek (mentor, patrónus, otthoni fejlesztő önkéntes stb.), akik 

jellemzően egyénekkel, felnőttekkel vagy gyerekekkel foglalkoznak. 

 

➔ Munkatársak, akik koordinálják az önkénteseket egy-egy 

programban (programfelelős), dolgoznak a hozzájuk kapcsolódó 

családokkal (család-koordinátor) és együttműködnek az 

ellátórendszer tagjaival. A munkatársak szoros együttműködésben 

dolgoznak. 

 

 

 

H O G Y A N  T Á M O G A T J U K  A Z  Ö N K É N T E S E I N K E T ?  

Minden, a programunkban részt vevő gyerekhez vagy felnőtthöz kapcsolódik egy önkéntes 

és egy programfelelős, aki az önkéntest támogatja. Ha egy családból legalább két családtag 

különböző programokban vesz részt, akkor a programfelelősön kívül egy családkoordinátor 

segít, és hangolja össze a családhoz kapcsolódó önkéntesek munkáját.  Ha egy 

háztartáson/családon belül egy vagy több családtag vesz részt, de legfeljebb egy típusú 

programban, akkor a programfelelős, mint kapcsolattartó dolgozik a családdal. 
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Az önkénteseket a bemutatkozó interjút követően egy-egy programra képezi ki az adott 

programfelelős. A képzés programonként változik, 20-30 órát vesz igénybe. A képzés célja, 

hogy minden önkéntesünk megismerje a munkamódszereket, az Egyesület által 

fontosnak tartott értékeket és elveket, amelyek mentén dolgozunk és csak ennek elvégzését 

követően várjuk az elköteleződését.  

A programfelelős az önkéntessel heti rendszerességgel, illetve havi esetmegbeszélés 

keretében tartja a kapcsolatot, illetve támogatja a munkáját. 

Ha a családhoz, ahol az önkéntes dolgozik, családkoordinátor is tartozik, akkor ő fogja össze 

a család ügyeit és havi családkonzultáció során beszélik át feladatokat, ügyeket, 

prioritásokat.  

 

H O G Y A N  T U D U N K  H A T É K O N Y A N  E G Y Ü T T  D O L G O Z N I ?  

A rendszerszemléletű működés feltétele, hogy pontosan tudjunk egymás munkájáról, de 

senki ne vesszen el az információ tengerében. Ezért: 

 

 

➔ mindenki a saját területére figyel, de megosztjuk az 

információkat egy jól áttekinthető adatbázisban, 

 

➔ rendszeres az esetmegbeszélés a munkatársak és az önkéntesek 

számára, 

 

➔ heti kapcsolattartást biztosítunk a családokkal és az ellátórendszer 

munkatársaival (személyesen, telefonon, chat-en), 

 

➔ szükség esetén telefonon/e-mailben is egyeztetünk, ha az 

információ nem várhat. 
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H O G Y A N  H A T U N K  A Z  O R S Z Á G O S  R E N D S Z E R E K R E  A  H E L Y I  

C S E L E K V É S E N  K E R E S Z T Ü L ?  

A társadalmi változások beindítása érdekében arra törekszünk, hogy a helyi munkát minél 

többen megismerhessék - az okokat és a megoldási javaslatokat egyaránt.  

Ennek fontos eszköze az önkéntesek bevonása, akik megismerik a telepen élő embereket. 

Személyes tapasztalataik lesznek, amelyeket tovább tudnak adni és megismertetni 

másokat is a nehézségekkel, kényszerpályákkal. Ezt rendszeresen kérdőívvel mérjük, 

amelyben rákérdezünk arra is: mennyiben hatott az önkéntes környezetére az általa végzett 

munka. Törekszünk arra, hogy minél több cég ismerje meg a munkánkat.  A támogatásokon 

felül értsék meg a társadalmi struktúrákat és azt, hogy nekik, mint távol lévő embereknek 

milyen szerepük lehet abban, hogy egyenlőbb országban éljünk. A céges partnereknek 

rendszeresen szervezünk közös eseményeket, hogy közelebb vigyük hozzájuk a telepen élő 

romák ügyét. Stratégiai pereket indítunk olyan ügyekben, amikor az állami ellátórendszer 

vagy nem teljesítette, vagy rosszul teljesítette a feladatát. Ezekben az ügyekben partnereink: 

Magyar Helsinki Bizottság, TASZ, Pro Bono ügyvédi irodák. 

Célunk a telepen élő romák helyzetének 

bemutatása, a többségi társadalom 

felelősségvállalásának hangsúlyozása. 
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K O M M U N I K Á C I Ó  

Az egyénekkel, családokkal, csoportokkal folytatott munkák közvetlen hatását erős, 

következetes kommunikációval tudjuk megerősíteni. Ennek egyik felülete a telepenként 

külön működő zárt Facebook csoport, ahol a telepen élők részvételével zajló programokról, 

mindennapi életüket érintő eseményekről adunk hírt, és a programok eredményeit mutatjuk 

be. 

A bagi telephez kapcsolódó hírekről, akciókról a helyi újságokban is tájékoztatást adunk. A 

helyiek informálása a közösség életéről elengedhetetlen. Mind a falubeliek, mind a 

telepen élők szkeptikusak abban, hogy lehet változást elérni, ezért sokat segít, ha beszélünk 

arról, hogy mivel foglalkozunk.  

 

Megjelenésünknek országos médiumokban, Facebookon fontos alapja, hogy nem teszünk ki 

előítéleteket felerősítő képeket, híreket. A célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

a telepen élő embereket milyen rendszerszintű problémák sújtják és arra, hogy ennek 

ellenére a telepen élő romák akarják alakítani a sorsukat, de ehhez segítségre is 

szükségük van. Ezekre a problémákra konstruktív megoldási javaslatot is igyekszünk 

felvázolni. Törekszünk a többségi felelősségvállalást is felerősíteni, kihangosítani. 

A szervezet kommunikációja során mindig figyelembe veszi, hogy a nyilvános posztok ne 

hátráltassák a szakmai munka sikerét.  
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É R T É K E I N K  

Az egyesület valamennyi munkatársa és önkéntese az alábbi közösen elfogadott értékek, 

elvek mentén dolgozik: 

 

Kétoldalú felelősségvállalás: A többségi társadalom sokat tehet 

az előítéletek lebontásában, és abban, hogy kiálljon egy jobb segítő 

rendszer működtetése mellett. A telepi közösségek sokat tehetnek 

az ügyben, hogy magukat és családjukat arra ösztönözzék, hogy 

előre lépjenek az iskolai végzettség, foglalkoztatás terén. 

 Kétoldalú empátia: nyitottan fordulunk a helyi közösségek és az 

intézmények, valamint a többség felé. Érzékenyek vagyunk a 

szempontjaikra és közös értékek mentén dolgozunk a közösség 

fejlődéséért. Fontos meghallani, meglátni és elfogadni, hogy a 

többségi közösségek oldalán is vannak sérelmek, amelyeket nem 

lehet negligálni, fontos őket megérteni, gyakran adottságként kell 

elfogadni. Ugyanakkor fontos azt is látni, hogy a telepen belül is 

meg kell ismerni az egyént, a családját és a környezetét is, meg kell 

érteni és elfogadni azt, honnan indul és hová akar eljutni.  

Mellérendelt viszonyra törekszünk. Elfogadjuk, hogy mindannyian 

egyenlőek vagyunk, csak nagyon más az élethelyzetünk, mások a 

kiváltságaink, így a lehetőségeink is különbözőek. Éppen ezért a 

hátrányokkal való megküzdés nem lehet kizárólag az egyén 

feladata.  

 
Fejlesztő szemlélet: elfogadás és folytonos párbeszéd révén új 

mintákat kínálunk a problémák felismeréséhez és a megküzdési 

stratégiák fejlesztéséhez. Hiszünk abban, hogy a változáshoz 

mindenkinek fejlődnie kell: szembe kell néznie a saját 

gyengeségével és meg kell ismernie az erősségeit. Ebben tudja 

egymást támogatni a telepen élő és a többségi társadalomhoz 

tartozó is. A fejlesztő szemlélet alapja, hogy ismerjük a változás 

dinamikáját, amely messze nem folyamatos, elfogadjuk a 

hullámvölgyeket. Hiszünk abban, hogy mindenki maga tud tenni a 

saját fejlődésért és neki kell leginkább akarnia, segítő kezet lehet 

ehhez nyújtani, de neki kell küzdenie. 



32 

 

 

Rugalmasság, megújulás: meghallgatjuk és keressük az új 

lehetőségeket, a hasznos ötleteket folyamatosan beépítjük a 

módszertanba. Programkereteket határozunk meg, amelyben a 

lehető legtöbb személyre szóló figyelmet próbálunk meg 

biztosítani a résztvevőknek. 

 

Törvényes működés: nyílt kommunikáció és átlátható működés 

révén tudunk stabil kapcsolatokat építeni a közösségekkel és az 

intézményekkel. 

 

 

Értékalapú gondolkodás: tevékenységünk független minden 

politikai párttól és szervezettől, működésünk szakmai alapokon 

nyugszik és a fentiekben kifejtett értékek és elvek mentén 

dolgozunk. 
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A BAGÁZS PROGRAMJAINAK ÖSSZEFOGLALÓJA 

A szervezet 2021/2022-es programjait egy táblázatban foglaltuk össze. A teljes program-

struktúrát jelenleg Bagon működtetjük, és folyamatosan indítjuk be a programjainkat 

Dányban. A programok rugalmasan változnak, a telepen élők igényeit, szükségleteit és a 

helyi viszonyokat követve. A programokban valamennyi korosztály részt vesz, hiszen 

célunk, hogy a telepek egészére hassunk. Programjainkban a részvétel önkéntes, jelenleg is 

több az érdeklődő, mint ahány résztvevőt be tudunk vonni.  

       
 

  

Óvoda 1-2. osztály 3-4. osztály 5-7. osztály 
8. osztály 

+középisk. 
Felnőttek 

Egyéni 

 

- 
Iskolai 

repeta 

Gyerekmentor 

program, Patrónus 

program, Iskolai 

repeta 

Gyerekmentor 

program, 

Patrónus 

program 

Tartom-

emelem 

program 

Mentor-

program 

Családi 

 Otthoni 

fejlesztés 

(gyerek + 

szülővel 

konzultáció) 

Otthoni 

fejlesztés 

(gyerek + 

szülővel 

konzultáció) 

Konzultáció 

szülővel 

Konzultáció 

szülővel 

Konzultáció 

szülővel 

Évente családi 

kirándulás 

Csoportos 

telepen 

 

IKSZ IKSZ Erő csoport Erő csoport Erő csoport 
Erő csoport, 

fáklya csoport 

Csoportos 

integrált 

 

Integrált 

tábor 

Integrált 

szabadidős 

program 

/tábor 

Integrált 

szabadidős 

program/tábor 

Integrált 

szabadidős 

program/tábor 

- - 

Jutalom-

kirándulás 

       

Helyi 

ellátó-

rendszer 

 
Konzultáció 

óvoda, 

gyerek-

védelem 

Konzultáció 

iskola, 

gyerek-

védelem 

Konzultáció iskola 
Konzultáció 

iskola 

Konzultáció 

iskola 

Munkaügyi kp, 

orvos, 

önkormányzat 

rendőrség 

Jogklinika 

 - - - - -  
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Program neve 
Milyen szinten 

hat? 
Célja Célcsoportja Időtartama Operatív keretek 

Óvodás otthoni 

fejlesztés 

Otthoni 

fejlesztés 

(gyermek 

fejlesztése és 

szülőkonzultáció) 

Egyén és család 

A telepen élő gyermekek otthoni környezete gyakran ingerszegény, olykor nincsenek játékaik, 

egyes családokban a felnőttek csak ritkán játszanak velük. Célunk, hogy hozzáférhetővé 

tegyük ezeket a gyerekeknek, illetve modellezzük a szülők számára és bátorítsuk, segítsük 

őket, hogy hogyan tudnak ők maguk kapcsolódni, játszani a gyerekekkel. Fontos célja a 

programnak a prevenció, egyrészt, hogy segítsünk a gyermek iskolaérettségének 

kialakulásában, hogy minél könnyebb legyen számára az iskolakezdés. Továbbá, hogy minden 

tanulási zavar gyanú esetén segítsük a családot ennek kivizsgálásában, és szükség esetén a 

megfelelő terápiához való hozzáférésben. Kiemelt célunk, hogy támogassuk a gyermek 

rendszeres óvodai nevelését (szoros együttműködés az intézménnyel). 

Óvodás 

gyerekek és 

családjuk 

Egy évre 

köteleződnek el 

az önkéntesek. 

Képzés: 

májusban, 

(pótképzés: 

októberben) 

Heti egy alkalommal, a 

gyerek otthonában, kb. 1 

órás foglalkozás 

lehetőleg a szülő 

jelenlétével és minél 

aktívabb bevonásával. 

40-50 perc közös játék, 

10-20 perc 

szülőkonzultáció. A 

foglalkozást önkéntesek 

tartják. Egy önkéntes 2 

gyermekhez kapcsolódik 

Óvodai 

pedagógus 

konzultáció 

Helyi 

intézményrendszer 

és helyi 

társadalom 

attitűdje 

A telepen élő gyermekek intézményi integrációja sokszor nehezített, gyakran nehezített lehet 

a kommunikáció a telepen élő szülők és pedagógusok között. A konzultációk célja, hogy a 

pedagógusok számára információt nyújtsunk a gyerekek családi környezetéről, érzékenyítsük 

őket a telepen élők nehézségeivel kapcsolatban. Emellett az is, hogy tájékozódjunk a gyerek 

intézménybeli viselkedéséről. Ezekkel kapcsolatban visszajelzést adjunk a szülőknek, és 

támogassuk az intézménnyel való kapcsolattartást: szülők számára fogadóórán, szülői 

értekezleten való részvétel, pedagógusok számára családlátogatás. Gyermekvédelmi 

esetekben tanácsadást, támogatás nyújtunk a pedagógusok számára. 

 

Óvónők Egy nevelési év 

Heti egy alkalommal 

egyeztetés az 

óvodavezetővel, havi 

egyeztetés az óvónőkkel. 

A programkoordinátor 

végzi. 

Iskolás komplex 

fejlesztő 

program 

Otthoni 

fejlesztés 
Egyén és család 

Az iskolás otthoni fejlesztő foglalkozások tartalma tanulásfókuszú, de játékos foglalkozás. 

Célja nem a korrepetálás, hanem hogy a gyermek számára otthon is megjelenjen a tanulás. 

Ezáltal lehetősége nyílik a szülőnek ilyen helyzetben látni a gyermekét, ennek eredményeképp 

reálisabb képet alkothat a saját gyermeke képességeiről. Illetve az önkéntes segítségével 

láthat egy mintát arra, hogyan lehet otthon támogatni, segíteni a gyermek tanulását. 

1. osztályos, 2. 

osztályos 

gyerekek és 

családjuk 

Egy évre 

köteleződnek el 

az önkéntesek. 

Képzés: 

májusban, (pót 

képzés: 

októberben) 

Heti egy alkalommal, a 

gyerek otthonában, kb. 1 

órás foglalkozás 

lehetőleg a szülő 

jelenlétével és minél 

aktívabb bevonásával. 

40-50 perc közös játék, 

játékos tanulás 10-20 

perc szülőkonzultáció. A 

foglalkozást önkéntesek 

tartják. Egy önkéntes 2 

gyerekhez kapcsolódik. 
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Iskolai 

pedagógus 

konzultáció 

Helyi 

intézményrendszer 

és helyi 

társadalom 

attitűdje 

Célja és megvalósítása megegyezik az óvodai pedagógus konzultációval, amelyet az iskolai 

keretrendszerhez igazítunk.  
Alsós tanítók Egy tanév 

A programkoordinátor 

kapcsolatot tart a 

gyerekek 

osztályfőnökével heti 

rendszerességgel, és az 

intézményvezetővel 

alkalmanként. 

Iskolai repeta Egyéni 

Az iskolakezdés a telepen élő gyerekek számára nehezített lehet, hiszen egy, az óvodainál jóval 

kötöttebb szabályrendszerhez kell alkalmazkodniuk, olykor gyengébb kompetenciákkal, vagy 

magatartási problémákkal érkeznek az iskolába. Ezen körülmények miatt előfordulhat, hogy 

lassabban haladnak. A problémák leküzdésében segíthet nekik, ha nem nagycsoportban, 

hanem két-három fős kiscsoportban, vagy indokolt esetben egyéni foglalkozás keretében 

segítjük számukra a tananyag elsajátítását. A program célja, hogy megelőzzük, hogy már az 

első osztályokban jelentős lemaradást halmozzanak fel a gyerekek, és leszakadjanak az 

osztály többi tanulójától. 

1-2-3-4. 

osztályos 

gyerekek 

Egy tanévre 

köteleződnek el 

az önkéntesek. 

Képzés: 

augusztus 

Heti egy/két alkalommal 

korrepetáláson vesznek 

részt a gyerekek egyéni 

vagy páros foglalkozás 

keretében. A 

foglalkozást önkéntesek 

tartják. Egy önkénteshez 

kb. 2x2 gyerek tartozik. 

Gyermekek 

egyéni és 

csoportos 

fejlesztése 

 

Gyermek 

mentorprogram 
Egyéni 

A telepen élő kiskamaszok sokszor nem kapnak a felnőttektől elegendő egyéni figyelmet, 

előfordul, hogy felnőtt szerepet töltenek be a családjukban, ami túl sok felelősséggel jár, de 

olykor az is, hogy nem kapnak egyáltalán felelősséget, nincsenek feléjük elvárások a szülők 

részéről. A program célja, hogy legyen a gyerekek életében egy olyan felnőtt, akivel bizalmi 

kapcsolatban vannak, aki rendszeresen érdeklődik iránta, minőségi időt tölt vele, segít neki 

reális célokat kitűzni az életében, motiválja a tanulásra, továbbtanulásra, segít neki megtalálni 

az erősségeit, értékeit. 

3-8. évfolyamos 

gyerekek, akik 

még nem állnak 

készen integrált 

programokra  

Egy évre 

köteleződnek el 

az önkéntesek. 

Képzés: 

márciusban 

Heti egy alkalommal a 

telepen találkozik a 

gyerek kettesben az 

önkéntesével, és 

körülbelül 1 órát 

töltenek együtt, amikor 

beszélgetnek, tanulnak, 

játszanak. Egy 

önkénteshez 2-3 

mentorált tartozik. 

IKSZ 
Telepi szint 

(közösségi szint) 

A telepen élő gyerekek számára gyakran elérhetetlen az olyan szabadidős, hobbi 

tevékenységekhez való hozzáférés, mint például a sportedzés, vagy zene-óra. A szülők 

jellemzően nem tudnak finanszírozni egy ilyen tevékenységet, nem tudják elkísérni a 

gyereküket rá, vagy akár nem is tudnak arról, hogy részt vehetne a gyerek ilyesmin.  A program 

célja, hogy lehetővé tegyük számukra, hogy a lakóhelyükön részt vegyenek valamilyen 

strukturált szabadidős programon. Ennek keretében a telepi környezetben is megélhetik azt, 

hogy valamilyen kötöttebb programon vesznek részt, amely nem a megszokott szabályok 

között működik. Itt védett környezetben, képzett önkéntesekkel tanulhatnak meg ezekhez a 

keretekhez alkalmazkodni, megélni a közösen együtt töltött idő örömét, kezelni az esetleges 

konfliktusokat. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy integrált közösségi programba 

minél könnyebben be tudjanak illeszkedni. 

Óvodástól 3-4. 

osztályig 

Fél évre 

köteleződnek el 

az önkéntesek. 

Képzés 

szeptember 

vége és január 

vége. 

Heti egy alkalommal, a 

Bagázs telkén, csoportos 

(max. 10-12 fő), játékos 

foglalkozást tart 3-5 

önkéntes. 5 csoport: 

Óvodás, 1. osztályos, 2. 

osztályos, 3-4. osztály 

lányok csoportja, 3-4. 

osztály fiúk csoportja 
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Patrónus 

program 
Egyéni 

Igyekszünk gyerekeket abban is támogatni, hogy telepen kívüli foglalkozáson/különórán, vagy 

nyáron táborokban vegyenek részt. Ez egyrészt lehetőséget ad a telepen élő gyerekeknek 

arra, hogy  a többségi társadalomhoz tartozó kortársakkal találkozzanak, barátkozzanak. 

Másrészt, hogy találjanak valami olyan tevékenységet, amiben ügyesek, amit élveznek. A 

különórára egy önkéntes kíséri el, aki azon túl, hogy mint mentor támogatja egyénileg a 

gyermeket, rendszeresen elkíséri őket a foglalkozásra is. Tevékenysége egyebek mellett a 

mentorok tevékenységével megegyezik.  

3-8 évfolyamos 

gyerekek, akik 

készen állnak 

integrált 

programokra 

Egy évre 

köteleződnek el 

az önkéntesek. 

Képzés: 

júliusban 

Heti egy alkalommal az 

önkétes elkíséri, majd 

hazakíséri a gyereket egy 

külső helyszínen 

megvalósuló külön 

órára. Útközben 

beszélgetnek. Egy 

önkénteshez 2-3 gyerek 

tartozik. 

Digitális oktatás, 

(továbbtanulás 

támogatása, 

érettségire 

felkészítés) 

Egyéni 

A telepen élő gyerekek számára a 8. osztály után való továbbtanulás nagy kitörési lehetőség, 

ennek ellenére kevés gyerek motivált erre, illetve kevesek tanulmányi eredménye teszi ezt 

lehetővé. A program célja, hogy az általános iskola utolsó évében lehetőséget adjunk egyfajta 

felvételi előkészítőn részt venni a gyerekeknek. Ennek során célzottan segítjük őket a központi 

felvételire való készülésben, emellett motiváljuk őket a továbbtanulásra, felkészítjük az ezzel 

járó esetleges kihívásokra, illetve segítjük a felvételihez szükséges operatív feladatok 

elvégzését. 

8. osztályosok, 

középiskolások 

Egy tanév. 

Képzés: 

augusztus 

esetleg. 

Önkéntesek, heti 1 - 2 

óra tartanak és 1-2 

gyerekkel foglalkozik. 

Gyermekek, 

fiatalok felnőttek 

csoportos 

fejlesztése 

Erő csoport 

(Lányklub) 

Telepi szint 

(közösségi szint) 

A telepen élő fiatal lányoknak gyakran már az általános iskola alatt is el kell látniuk a háztartás 

körüli teendőket és vigyázniuk kell kisebb testvéreikre. Sokuknál fel sem merül a 

továbbtanulás, mint lehetőség. A lányklub lehetőséget ad arra, hogy a telepen élő felső 

tagozatos lányok kialakítsák saját közösségüket és játékokkal egybefűzve beszélgessenek az 

őket érdeklő, érintő témákról. A pozitív élményen keresztül az önbizalom növelését, erősítését 

próbáljuk támogatni.  

Felsős lányok, 

16-22; 22-30-as 

korosztály 

8+10+10 hét 

(egy év alatt 

három turnus) 

Heti egy alkalommal, a 

Bagázs telkén, NANE Erő 

csoport keretében 

foglalkozáson vesznek 

részt. A csoport 

facilitátorai NANE Erő 

csoport képzést végzett 

munkatársak vagy 

önkéntesek. 4 csoport 5-

6 lányok, 7-8 lányok 

gyermektelen fiatal nők, 

kisgyermekes fiatal 

anyák 

Felnőtt 

mentorprogram 
 Egyéni és családi 

A telepen élő felnőttek sokszor életvezetési nehézségekkel küzdenek, vannak, akik 

kényszerűségből illegális tevékenységeket folytatnak, nem tudnak elhelyezkedni az 

elsődleges munkaerőpiacon. A program célja, hogy lehetősége legyen a telepen élőknek 

bizalmi kapcsolatot kialakítani egy olyan személlyel, aki segíti őt egy általa meghatározott 

területen előrelépni. Mindeközben egyéni figyelmet nyújt a mentoráltjának, visszajelzést ad 

neki, segíti az erőforrásai feltérképezését. A mentor segíti a mentoráltját egy reális cél 

kitűzésében, annak lépésekre bontásában, folyamatosan motiválja, támogatja a célja 

elérésében. Ilyen cél lehet többek között a szülői kompetenciákban való fejlődés (3. osztályos 

Felnőttek 

9 hónap 

minimum. 

Évente 3 

képzés: 

szeptemberben, 

februárban, 

áprilisban. 

Heti egy alkalommal a 

telepen találkozik a 

mentor és a mentorált 

kettesben, és körülbelül 

1 órát töltenek együtt. 

Ezen kívül a mentor 

segíthet egyéb 

ügyintézésben 
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vagy annál idősebb gyermekes szülőnél), legális életvitel kialakítása, adósságkezelés, vagy a 

munkaerőpiaci integráció. 

alkalmanként, akár a 

telepen kívül. Egy 

önkéntességhez 2-3 

mentorált tartozik. 

Felnőtt csoport 

(Fáklya) 
 

Telepi szint 

(közösségi szint) 

A telepen élő közösség tagjainak az ösztönzése arra, hogy tegyenek a saját környezetükért és 

a közösségért, amelyben élnek. A Fáklya csoport három szinten próbálja ösztönözni a telepen 

élőket. Egyrészről rendszeresen járnak a közösség tagjaihoz és támogatják ösztönzik őket, 

mint sorstársak, másrészről egy-egy helyi akcióba vonjuk be a helyieket, hogy tevőlegesen is 

részt tudjanak venni. A programokról folyamatosan kommunikálunk mind a közösség tagjai 

felé, mind a faluban, hogy felhívjuk a figyelmet a telepen lévő összefogás erejére, 

lehetőségeire.  

Tenni akaró 

felnőttek 

Fél évre 

köteleződnek el 

a tagok. 

Két heti találkozó 

nagycsoportban, és 

folyamatos kis 

munkacsoportos 

munkavégzés: Helyi 

akciók szervezése 

kézzelfogható 

eredmények érdekében 

Jogklinika  Rendszerszint 

Telepen élő emberek esetében nagyon alacsony a bizalom a hatóságok felé, mivel sokszor 

valóban jogsértések történnek velük. A legtöbb esetben, ha akár rendőrség, gyermekvédelem, 

oktatás területén sérelem éri őket, ismeret, támogatás hiányában nem tudják a jogaikat 

érvényesíteni. A Jogklinika program célja, hogy hatóságokkal kapcsolatos anomáliákról 

tudomást szerezzünk és jogi lépéseket tegyünk az ügyükben, majd az eredményeket 

kihangosítsuk mind a telepen élők irányába, mind kifelé a többségi társadalom felé. A jogi 

lépéseket részben pro bono ügyvédi irodák, részben jogérvényesítésben jártas civil 

szervezetek látják el, részben pedig joghallgatók, akik a program hatására gyakorlati 

ismereteket szereznek a hatóságok működéséről és megismerkednek a mélyszegénységben 

élő fiatalok problémáival. 

Bármely 

korosztály, akik 

telepen élő 

romák és 

jogsérelem éri 

őket 

Amíg az ügy 

tart. 

Joghallgatók esetében - 

heti egy óra az 

egyetemen, pro bono 

irodák esetében - eljárás 

az ügyben. 
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ADMINISZTRÁCIÓ 

A D A T O K  K E Z E L É S E ,  G D P R  

Munkánk során sok személyes adattal és bizalmas információval dolgozunk. Ezek rögzítése 

mind az információcsere, mind a munkánk eredményességének, hatékonyságának mérése 

szempontjából elengedhetetlen. Annak érdekében, hogy a hazai és európai törvényi 

előírásoknak és az egyesület működéséhez szükséges etikai normáknak is megfeleljünk, a 

velünk kapcsolatban állókkal, valamint az együttműködő partnerekkel polgári jogi 

(képmás és hangfelvétel felhasználásáról) és adatvédelmi (GDPR) nyilatkozatokat íratunk 

alá, illetve mutatunk be. A Bagázs mellett dolgozik egy adatvédelmi tisztviselő is (DPO), aki 

folyamatosan felügyeli, hogy az aktuális jogi szabályozás szerint járjunk el. Az adatok 

kezeléséről egy adatkezelési nyilvántartást vezetünk a GDPR 30. cikk alapján, amely 

könnyen áttekinthetővé teszi az egyesület főbb adatkezelési folyamatait. Adatkezelést mindig 

csak valamilyen jogalapnak megfelelően lehet végezni, pl. hozzájárulás, vagy szerződés 

végrehajtásához kapcsolódóan, de jogszabály is előírhat adatkezelést. Ha az adatkezelés az 

egyesület szempontjából fontos, azaz „jogos érdekünk” fűződik ehhez, azt meg kell tudnunk 

indokolni egy ún. Érdekmérlegelési Tesztben, amelyben levezettük, hogy az egyesület 

adatkezelési igénye arányos azzal, hogy mindez egy sérülékeny társadalmi csoport tagjait 

érintő adatkezeléssel jár.  Az adatkezelési nyilvántartást naprakészen kell tartanunk és 

hatósági ellenőrzés vagy vizsgálat esetén rendelkezésre kell bocsátanunk. Az adatvédelmi-célú 

nyilatkozatok és adatkezelési tájékoztatók azt a célt szolgálják tehát, hogy a telepen élők 

tudatában legyenek a jogaiknak és bármikor megismerhessék, hogy az egyesület munkája 

milyen adatkezeléssel jár. 

  

A D A T B Á Z I S   

A Bagázs valamennyi programját egy strukturált adminisztrációs háttér, adatbázis 

támogatja, aminek a felülete az airtable online táblázatkezelő program. 

Az önkéntesek minden foglalkozás/program után kitöltenek egy esetnaplót, amelyben 

regisztrálják a mentorálás tartalmát, idejét, az elért eredményeket a mentorálás outputban 

megfogalmazottak alapján. 

A programfelelősök hetente átnézik a programjukhoz tartozó önkéntesek esetnaplóit, 

dilemmáikat átbeszélik, a szükséges támogatást megadják az önkénteseknek. Ezek a 

bejegyzések az esetmegbeszélések alapját adják, annak érdekében, hogy ott elegendő legyen 

csak a nehézségekről, elakadásokról beszélni, ne kelljen elmesélni a feladatot. Az 

önkénteseknek rendszeresen tölteni kell a naplókat.  
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A családokat támogató koordinátor szintén rögzíti, ha a családdal az önkéntesek mellett 

feladata van, figyeli a családjához tartozó önkéntesek esetnaplóját, és ezek alapján 

határoznak meg a családhoz kapcsolódó célokat. 

Ebben a rendszerben az információcsere funkcióját is betölti az adminisztráció. A 

rendszerben a felnőtt és a gyerekprogramok összeérnek, az adott felnőttel foglalkozó 

önkéntes, koordinátor a gyerekekhez kapcsolódó folyamatokat is követi. 

A rendszer segíti, hogy könnyebben lássuk át a teljes családot érintő háztartáshoz kapcsolódó 

adatokat, amelyet a táblának különböző nézetei tesznek lehetővé.  

 

P R O T O K O L L O K  

Annak érdekében, hogy szakmailag megalapozott és egységes döntéseket tudjunk hozni, 

protokollok mentén dolgozunk. Az egyes protokollokat folyamatosan alakítjuk, frissítjük a 

felmerülő igények alapján. A protokollok kapcsolódnak az önkéntesekkel történő munkához, 

az önkéntesek felelősségéhez, a COVID-helyzet kezeléséhez stb. 

 

M O N I T O R I N G ,  J E L E N T É S E K ,  E R E D M É N Y -  É S  H A T Á S M É R É S  

Ahhoz, hogy az egyénekkel, családokkal, közösséggel folytatott munkánk hatását hitelesen be 

tudjuk mutatni, rendszeresen követjük a problémák, eredmények változásait. Ezek 

méréséhez monitoring és eredménymutatókat vezettünk be. 

A monitoring mutatókkal azt ellenőrizzük, hogy a tervezettnek megfelelően alakul-e a 

program. Ilyen mutatókat az egyes programokhoz rendelünk, amely tartalmazza, hogy a 

célcsoport hány százalékát érjük el, hány önkéntes bevonásával történik mindez, a 

tervezett alkalmak hány százaléka valósul meg, mennyi marad el, az önkéntes vagy az érintett 

hiányzása-e az ok. Minden program esetében a programfelelős havonta ellenőrzi a program 

monitoring mutatóit és beszámol azok alakulásáról. Monitoring mutatókkal követjük az 

önkéntesek támogatását (esetmegbeszélés, családokról történő konzultációk gyakoriság stb.), 

valamint a szakemberekkel történő konzultációk gyakoriságát is.  

A programonként meghatározott eredménymutatók segítségével tesszük világossá, hogy 

melyek azok a változások, amelyek elérésében a résztvevőket támogattuk. Ezeket 

igyekszünk röviden bemutatni az egyes programok leírásánál is. Az objektív 

eredménymutatók, mint pl. az elvégzett osztályok vagy elhelyezkedés, közmű bevezetés, 

mellett további mutatókat is bevezettünk. Olyan készségekben való változásokat is mérünk, 

mint a szülői kompetencia, szociális képességek, kommunikációs készség fejlődése, vagy 

akár az önértékelés. Az eredmények méréséhez használt mutatók nagyon eltérőek 

programonként, ezeket nem fogjuk részletesen kifejteni, vannak olyan mérőeszközök, 
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amelyek eleve szakképesítéshez kötöttek, ezt akkor használjuk, ha a szervezet munkatársa 

erre jogosultsággal rendelkezik.  

A programok hatását nem csak számszerűsíthető, hanem kvalitatív módszerekkel is 

törekszünk nyomonkövetni, amelyhez a legfontosabb változás módszertanát használjuk5. 

Hatásként fontos megemlítenünk a többségi társadalomra gyakorolt hatásokat is, ezért az 

önkéntesek esetében is megnézzük évente a legfontosabb változásokat.  

  

 
5 lsd.: https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6157/5778) 

https://ojs.lib.unideb.hu/parbeszed/article/view/6157/5778
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AZ EGYES PROGRAMOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

K O M P L E X  Ó V O D Á S  P R O G R A M  

A program célja 

A program célja, hogy a résztvevő gyermekek hetente egyszer a koruknak megfelelő 

játékos foglalkozáson vehessenek részt az otthonukban. Ennek keretében egyrészt 

közvetlen módon szeretnénk a gyermekek alapvető kognitív készségeinek megfelelő 

fejlődését támogatni. Másrészt a gyermek szülei számára egyfajta modellt nyújtani, hogy 

ők maguk hogyan tudják beépíteni ezeket a tevékenységeket, közös játékokat a 

mindennapjaikba.  

A program célcsoportja 

➔ 5 éves vagy annál idősebb óvodás gyermek és családja: ha egy gyermek betölti az 

5 évet, a szülőknek minden esetben felajánljuk, hogy bekapcsolódhatnak a programba. 

A részvétel önkéntes, szükséges hozzá a gyermek és a család aktív részvétele, így ha 

négy egymást követő alkalom (vagyis egy hónap) a család közreműködésének 

hiányában elmarad, akkor nem folytatjuk a programot. 

➔ 4 éves vagy annál idősebb óvodás gyermek a telepen csoportos szabadidős 

foglalkozáson vehet részt.  
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Önkéntesek és támogatásuk 

Az otthoni fejlesztést képzett felnőtt önkéntesek végzik. Két gyermeket mentorálnak, 

mindkettőt egyéni helyzetben, a gyermekek saját otthonában. Az önkéntesek a program 

kezdete előtt egy háromnapos képzésen vesznek részt. Nagy hangsúlyt helyezünk mind az 

elméleti alapok, mind a gyakorlati tapasztalatok elsajátítására, átadására. A programfelelős 

havi rendszerességgel tart módszertani esetmegbeszéléseket az önkéntesek számára. Az 

esetmegbeszélők közti időben vagy a családkoordinátor, vagy a programfelelős tart a 

családdal kapcsolatos konzultációt. A család koordinátorok (több gyermekes család 

esetében) havonta egy alkalommal a családhoz kapcsolódó minden önkéntessel átbeszéli a 

család céljait és a lépéseket, hogy mindenki egy irányba támogassa a családot. 

 

A program elemei 

1. Otthoni fejlesztés foglalkozás (heti 60 perc) 

Egy bagázsos önkéntes a szülővel, a gyermekkel, esetleg a gyermek testvéreivel tart 

fejlesztő foglalkozást a család otthonában hetente egy alkalommal, előre megbeszélt 

időpontban. 

A foglalkozás tartalma: 

▪ Beszélgetés, kapcsolat ápolása (kb. 10 perc): megkérdezzük a gyermeket és a szülőt, hogy 

vannak, mi történt velük, mi történt az óvodában a héten. Ekkor lehetőséget teremtünk 

az információcserére magunk és a szülő/gyermek között, valamint a szülő-gyermek között 

is. 

▪ Fejlesztő feladatok (kb. 35 perc): A gyermeknek meghatározott fejlesztési célok mentén 

fejlesztő feladatokat, játékokat viszünk, ezekkel a szülő jelenlétében, lehetőleg az ő 

közreműködésével foglalkozunk. Így elősegítjük a szülő tájékozottságát a gyermek 

fejlődésére, tudásszintjére vonatkozóan. A szülőket lehetőség szerint bevonjuk a játékos 

feladatokba. 

▪ Konzultáció a szülővel (kb. 15 perc): A foglalkozás végén a szülővel beszélgetünk a heti 

aktualitásokról, család- és gyermek specifikus témákról. Rendszeresen visszatérő témák 

lehetnek pl. hiányzás, igazolások, szülői értekezlet, időpontja, fontossága, miket 

mondanak az óvónők a gyerekekről, gyermeknevelési stratégiák, ventilláció. 

A PROGRAM SZÁMOKBAN (2021) – BAG 

Bevont gyerekek száma: 22 gyerek (összesen 24 gyerek van a telepen) 

Érintett családok száma: 19 család 

Önkéntesek száma: 11 fő 
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2. Egyéb a gyermekekkel kapcsolatos feladatok (alkalmi) 

Az önkéntes vagy a programfelelős segít a gyermekkel, főleg az oktatásával kapcsolatos 

egyéb feladatok intézésében. Például számon tartja a gyermek szakszolgálati vagy szakértői 

bizottsági vizsgálatainak időpontját, amennyiben erre szükség van, elkíséri a szülőt és a 

gyermeket a vizsgálatra. 

 

3. Konzultáció pedagógusokkal (hetente személyesen vagy telefonon) 

▪ A programfelelős és az óvónő megbeszélik a felmerülő nehézségeket, sikereket. A 

pedagógusokat támogatjuk abban, hogy megismerjék a gyerekek családi helyzetét, így 

érzékenyebben tudjanak a telepen élő gyermekekhez állni. 

▪ Esetenként támogatjuk a telepen élők és a pedagógusok kapcsolattartását (pl. 

közös családlátogatás vagy fogadóóra). 

▪ Gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatban a programfelelős támogatja az intézményt, 

mind az alap, mind a szakellátásba tartozó gyermekek esetében. 

 

 

 



44 

 

4. Csoportos szabadidős foglalkozás a telepen (hetente) 

Az IKSZ program célja, hogy a telepen élő gyerekeknek lehetősége legyen hetente egyszer 

szabadidős játékon részt venni a telepen, a Bagázs közösségi terében. A foglalkozásokat 3-4 

önkéntes vezeti, és 10-15, négy évnél idősebb gyermek vesz részt rajta. Ez ennek a 

korosztálynak az esetében a telepen élő gyerekeknek körülbelül fele. Jellemzően énekléssel, 

körjátékkal indul a foglalkozás, majd különböző kézműves programok keretében alkotunk 

valamit, továbbá nagymozgásos és labdajátékokat játszunk. Az idősebbek logikai játékokkal is 

szoktak emellett játszani vagy társasoznak. A telepen élő gyerekek számára sokszor ez az 

egyetlen lehetőség az óvodai foglalkozásokon kívül, hogy ilyen szervezett formában, 

felnőttek vezetésével, az életkoruknak megfelelő tevékenységekben vegyenek részt. 

Azért is tartjuk fontosnak, hogy erre felkészült önkéntesek vezetésével, az otthonához közel, 

egyfajta védettebb környezetben legyen lehetőségük, hiszen ezekkel a foglalkozásokkal 

remekül megalapozható, hogy később integrált programok keretében tudjanak 

bekapcsolódni egy-egy szakkörbe, vagy sport foglalkozásba. 
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5. Jutalomkirándulás, integrált táborok, szabadidős programok (alkalmi) 

Azok a gyerekek, akik részt vettek az alkalmak legalább háromnegyedén, háromhavonta az 

önkéntesekkel együtt csoportos szabadidős programon vehetnek részt (állatkert, cirkusz, 

színház stb.). Olyan programokon, amelyekre családdal nem jutnak el.  

A nyári szünetben célunk, hogy minden gyermek, eljusson valamilyen integrált bejárós 

táborba. Ezzel minél kisebb életkorban szeretnénk segíteni a gyerekeket abban, hogy 

megtapasztalják a befogadás élményét. A szülőknek önerőt kell vállalniuk, azonban az afölötti 

anyagi részt és a gyerekek eljuttatását a táborba önkéntesek segítségével biztosítjuk.  

 

Milyen célok elérésén dolgozik az önkéntes a gyermekkel és a családjával? 

Tapasztalataink, és az intézmények visszajelzései alapján jellemző, hogy a telepen élő 

gyermekek tanulást megalapozó képességei gyakran gyengék. Ezen részképességek 

fejletlensége a legtöbb esetben nem organikus okokra vezethető vissza, hanem arra, hogy 

otthon kevés az inger (játék, könyv), sokan élnek egy szobában, valamint a ház padlója a 

rossz lakhatási feltételek miatt nem 

alkalmas arra, hogy a gyerekek 

kússzanak, másszanak a földön. A 

foglalkozások során az önkéntesek 

játékokat, könyvet visznek a gyermek 

otthoni környezetben és közösen 

játszanak a gyermekkel. Ez segíti 

egyrészt a gyermek készégeinek 

fejlődését, illetve a szülőknek 

ötleteket ad.  A szülőket ösztönözzük 

arra, hogy bekapcsolódjanak, 

közösen játszanak. A velük történő 

konzultációk során teret adunk 

annak, hogy a szülők megoszthassák, 

megvitathassák a gyerekkel a 

neveléssel kapcsolatos 

gondolataikat, nehézségeiket, és 

ezekre hiteles, konstruktív módon 

visszajelzést adjunk. Az 

iskolaérettség eléréséhez szükséges 

kognitív készségek fejlesztését a gyerekek számára személyre szabott fejlesztési terv 

mentén végezzük. Ilyen tanulást megalapozó részképességek az írásmozgás koordináció, a 
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beszédértés, a beszédhanghallás, az elemi számolás, a tapasztalati következtetés, a szókincs. 

Nagy hangsúlyt helyezünk a szociális és érzelmi készségek fejlesztésére is, mint az 

önértékelés, pozitív énkép, kudarctűrés, feladattudat, belső motiváció. Nem csak a gyermekre, 

hanem az őt körülvevő környezetre is hatással szeretnénk lenni. Gyakran előforduló 

probléma, hogy a telepen élő gyerekek nem járnak megfelelő rendszerességgel óvodába. Az 

elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy ebben az esetben, az első osztály elvégzése szinte 

minden esetben sikertelen volt, vagy legalábbis veszélybe került. Az óvodával és a családsegítő 

munkatársaival folyamatosan együttműködve célunk, hogy a családokban kialakuljon a 

rendszeres intézménylátogatás rutinja már óvodás korban.  

Amennyiben a gyerek rendszeres óvodáztatása nem valósul meg, akkor ösztönözzük az 

óvodapedagógust, hogy ezt jelezze a gyermekvédelmi szervek felé, annak érdekében, hogy a 

gyermekvédelmi rendszer is értesüljön a problémáról, és ők is támogatni tudják a gyermek 

rendszeres óvodai nevelését.  

A fejlesztés módszertana és eszközei 

A fejlesztő alkalmak tartalmát az előre meghatározott fejlesztési célok mentén, az 

önkéntesek állítják össze. Kizárólag játékos, a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel, 

eszközökkel dolgozunk: 

▪ logikai játékok 

▪ kézműves eszközök 

▪ társasjátékok 

▪ építő játékok 

▪ szerepjátékok 

▪ játékos foglalkoztatók 

Az önkéntesek a saját jelenlétük, viselkedésük által is hatással vannak a gyerekekre, 

családokra: 

 

Egyéni figyelem: Egy héten egy órán keresztül a gyermek egy felnőtt kizárólagos 

figyelmét élvezheti. A telepen élő családokban gyakori, hogy ezt a gyerekek 

mástól nem tudják megkapni, hiszen a szülőknek, velük foglalkozó 

pedagógusoknak általában csoportos helyzetben, több gyerekre kell egyszerre 

figyelni. 

 

Elfogadás: Az önkéntes elfogadó attitűddel fordul a gyerek felé. Sosem minősíti 

őt magát, az ő személyiségét, adott esetben a negatív cselekedetre, tettre adunk 

visszajelzést, de sosem a gyermek személyére. 

 

Visszajelzés: A gyerekeket minden esetben saját magához, a saját képességeihez 

mért kihívások elé igyekszünk állítani, és sosem önmagában a teljesítményét, 

hanem sokkal inkább az erőfeszítését, attitűdjét értékelni, dicsérni. 
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Kiszámíthatóság: Az önkéntesek heti rendszerességgel, megbízhatóan jelen 

vannak a gyermek és a család életében, ami rendkívül fontos a biztonságos 

kötődés kialakítása szempontjából. A gyerekek számára stabil, kiszámítható 

eseményt jelent a foglalkozás az életükben. 

 

Mintaadás: Különböző szociális helyzetekben, akár otthon, akár a telepen kívül 

zajló programon az önkéntesek a saját viselkedésükkel segítik azt, hogy akár a 

megszokottól eltérő, vagy a többségi társadalomban jelenlévő viselkedés 

mintákkal is találkozzanak. 

 

A folyamat lezárása 

Az önkéntesek minimum egy évre köteleződnek el a programban, amit egy év elteltével 

lezárhatnak, vagy meghosszabbíthatnak. A gyerekekkel és a családokkal is évente 

újraszerződünk. Egy évnél hamarabb megszakad a folyamat, ha a család több mint egy 

hónapig nem teszi lehetővé a foglalkozások megvalósulását. Ebben az esetben megbeszéljük 

a családokkal újra, hogy mik a program keretei, amit vállalniuk kell, és hogy legközelebb a 

következő félévben kaphat a gyerek önkéntest, amennyiben mégis szeretnék. A másik ok, 

amiért egy évnél hamarabb megszakadhat a folyamat, ha az önkéntes nem tartja be a 

program kereteit. Ilyen esetben az önkéntest a folyamat lezárására kérjük, a gyereknek pedig 

igyekszünk új önkéntest biztosítani, hogy a programban maradhasson. 

Milyen intézményekkel, szervezetekkel dolgozunk együtt a program során? 

A program során fontos együtt dolgoznunk a területi ellátó rendszer intézményeivel, és 

azok munkatársaival, hiszen a célunk, hogy egymás munkáját segítve, egymás hatásait 

erősítve működjünk együtt. Ilyen intézmények az óvoda, önkormányzat, védőnő, háziorvos, 

pedagógiai szakszolgálat, családsegítő szolgálat és központ, gyámhivatal. 

Az intézmények közül a legszorosabb kapcsolattartás az óvodával, óvónőkkel valósul meg, 

hiszen velük heti rendszerességgel egyeztetünk a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekről. 

Valamint támogatni igyekszünk a szülők és a pedagógusok közötti kommunikációt, 

kapcsolattartás. 

Az óvoda mellett a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársaival is nagyon gyakran működünk 

együtt. Gyakori, hogy a telepen élő gyerekeknél valamilyen fejlődési nehézség, elmaradás 

tapasztalható, azonban diagnózishoz, ellátáshoz sokszor csak nagyon nehezítetten, vagy 

egyáltalán nem jutnak. Emiatt kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy értesüljünk az esedékes 

vizsgálatokról, segítünk a szülőknek elmagyarázni ezek fontosságát, értelmét. Gyakran 

segítjük az eljutásukat a vizsgálatokra. 

A többi intézménnyel a kapcsolattartás a program keretében eseti jellegű. 



48 

 

K O M P L E X  G Y E R M E K F E J L E S Z T Ő  P R O G R A M  ( 1 - 8 .  O S Z T Á L Y O S  

G Y E R M E K E K  R É S Z É R E )  

A program célja 

A korai iskolai években a program célja a részképességek fejlesztése, és annak a 

támogatása, hogy az iskolai tananyaggal a gyermekek ne maradjanak le. Kiemelt cél a 

gyermek és a szülő iskolai bevonásának növekedése (pl. iskolai hiányzások csökkentése, 

szülők szülői értekezleteken, fogadóórákon való jelenléte, gyermek hiányzásainak, jegyeinek, 

feladatainak követése stb.).  A program célja az is, hogy az intézmény, a pedagógusok 

nyitottak és reflexívek legyenek a felmerülő problémákra, szükségletekre, és legyen 

erőforrásuk azok megoldására. Amennyiben a gyermek szükségleteit nem tudja kiszolgálni a 

helyi oktatási intézmény (pl. SNI gyanús a gyermek), úgy a program célja az, hogy támogassa 

a gyermeket és a családot, segítse az ellátórendszert abban, hogy a gyermek speciális 

szükségleteit kiszolgálni képes iskolába járjon. A strukturált, minőségi szabadidő 

eltöltés minden gyermek fejlődésében fontos szerepet játszik. Célunk, hogy a gyermekek 

eljussanak olyan integrált, külső helyszínen lévő programokra, ahol tágulhat az érdeklődésük 

és világképük, fejlődnek a mobilizációs készségeik.  
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A program célcsoportja 

➔ Az általános iskolás telepen élő gyermekek és családjuk. 

➔ Az általános iskola kezdetén minden telepen élő gyermeknek felajánljuk a 

bekapcsolódást a programba. Ahogy az óvodás program esetében is, itt is az aktív 

részvétel szükséges, így ha négy egymást követő alkalom a gyermek 

közreműködésének hiányában elmarad, akkor nem folytatjuk velük a programot. 

➔ 1-2. osztályosoknak otthoni fejlesztés és csoportos szabadidős programot (IKSZ) 

biztosítunk. 

➔ 3-8. osztályosoknak mentor vagy patrónus programot és csoportos szabadidős 

(lányklub) programot.  

 

Önkéntesek és támogatásuk 

A programban résztvevő önkéntesek egy első, motiváció feltáró interjút követően egy 

képzésen vesznek részt, ennek során megismerik az önkéntes munkához szükséges elméleti 

hátteret, gyakorlati módszertant. Az önkéntesek módszertani támogatása folyamatos: az 

esetmegbeszélők közti időben vagy a családkoordinátor, vagy a programfelelős tart a 

családdal kapcsolatos konzultációt. A családkoordinátorok (több gyermekes család esetében) 

havonta egy alkalommal a családhoz kapcsolódó minden önkéntessel átbeszélik a család 

céljait és a lépéseket, hogy mindenki egy irányba támogassa a családot.  

A PROGRAMOK SZÁMOKBAN (2021) - BAG 

 Bevont gyerekek száma Önkéntesek száma 

Otthoni fejlesztés 20 12 

Gyerek mentorprogram  13 9 

 

A PROGRAMOK SZÁMOKBAN (2021) - DÁNY 

 Bevont gyerekek száma Önkéntesek száma 

Otthoni fejlesztés 22 9 

Gyerek mentorprogram  14 6 

 

A program elemei 

Ahogy az óvodásokat érintő program esetében is, itt is egyéni fejlesztést, csoportos 

programokat biztosítunk, amelyet a szülőkkel történő rendszeres konzultáció és a 

pedagógusokkal történő heti egyeztetések egészítenek ki.  
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Az alsó tagozatos gyermekek egyik legnagyobb kihívása a felső tagozatos iskolába lépés. A 

program az iskola kihívásaira ad választ. Az első évfolyamokon még hangsúlyos a szülők 

bevonása, hiszen számukra is kihívást jelent az iskolakezdés, az iskolai szabályok megismerése 

és azokhoz való alkalmazkodás, valamint a tanulással kapcsolatos rutinok beillesztése a 

mindennapokba.  

3-8. osztálytól kezdve a gyerekek tehetségének kibontakoztatására, és az integrált 

programokra történő felkészítésre figyelünk. Ahogy egyre nőnek a gyerekek, úgy a 

pályaorientáció és a továbbtanulásra ösztönzés kerül előtérbe.  

A programelemeket a következő táblázat foglalja össze. 
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Program-elem 

neve 

Célcsoport Megvalósulás 

helyszíne, ideje 

Megvalósító Módszertan Célok Eredménymutatók Monitoring mutatók 

Otthoni fejlesztés  1-2. osztályos 

gyermekek 

Család otthonában. 

Hetente egyszer kb. 

45-60 perc 

Otthoni 

fejlesztést 

végző 

önkéntes 

Fejlesztő pedagógiai módszerekkel 

részképesség fejlesztés. 

Közös játék a gyermekkel és a szülővel. 

Részképességek fejlődése. 

Szülő legyen motivált abban, hogy 

kövesse gyermekének fejlődését. 

Kognitív profil teszt mutatói 

(szeptember és január a két mérési 

pont.) 

Szülő bevonódásának a változása. 

Megvalósult 

foglalkozások aránya, 

száma, ideje. 

Konzultáció a 

szülővel* 

1-2. osztályos 

gyermekek szülei 

Család otthonában. 

Hetente egyszer kb. 

15-20 perc 

Otthoni 

fejlesztést 

végző 

önkéntes 

Beszélgetés az iskolai aktualitásokról, 

fontos eseményekről. Konfliktuskezelő 

készségek fejlesztése. 

Iskolai hiányzások minimalizálása 

A szülő eljár a szülői értekezletre, 

kapcsolatot tart a tanárral, 

fogadóórát kezdeményez: 

Az iskolai programokon részt vesz 

Amennyiben SNI-s vagy BTM-es a 

gyermeke félévente egy 

fogadóórán részt vesz a fejlesztő 

pedagógussal, 

gyógypedagógussal, 

logopédussal, pszichológussal 

Amennyiben a gyermeke nem 

kapja meg a fejlesztéseket, akkor 

panasszal él az iskola és a 

tankerület felé 

E-kréta rendszerben az iskolai 

hiányzások száma 

A szülő eljutott vagy nem jutott el: 

Évnyitó 

Évzáró 

Évi kettő fogadóóra 

Bizonyítványosztás 

Egyéb iskolai programok, 

ünnepségek 

Fogadóóra fejlesztő szakemberrel, 

ha van 

Panasztétel, ha szükséges 

Szülőkkel megvalósult 

konzultációk száma. 

Konzultáció 

pedagógusokkal  

1-4. osztályos 

gyerekeket tanító 

pedagógusok, 

osztályfőnökök 

Személyesen, 

telefonon, online 

video hívásban. 

Hetente, 

kéthetente a 

pedagógustól 

függően. 

Programfelel

ős 

Beszélgetés a gyermek tanulmányi 

előrehaladásáról, problémákról pl. 

hiányzás, késés, szülővel való 

kapcsolattartás, konfliktuskezelés. 

Érzékenyítés, ventillációs lehetőség. 

Iskolai hiányzások minimalizálása 

Iskolai konfliktusok békés, 

konstruktív megoldása 

Pedagógus és szülő kapcsolatának 

erősítése 

Megvalósult fogadóórák száma 

Jól és rosszul kezelt konfliktusok 

aránya 

 

Megvalósult konzultációk 

száma, ideje, 

rendszeressége. 

Jutalom-

kirándulás 

1-2. osztályos 

gyermekek, akik 

aktívan részt 

vesznek a 

programokban. 

Külső helyszínen. 

Általában 

Budapesten. 

Félévente egy 

csoportos és egy 

egyéni kirándulás. 

Otthoni 

fejlesztő, 

IKSZ-es és 

Iskolai 

Repetás 

önkéntes 

Egyéni és csoportos kirándulás olyan 

helyszínre, ahol a gyerekek új 

élményekhez jutnak. 

Mobilitás fejlesztése 

Világról alkotott kép színesítése 

Mennyire utazott a gyermek 

felszabadultan 

Mennyire érezte magát 

komfortosan a kiránduláson új 

helyszínen 

Eljutottak a gyerekek olyan helyre, 

ahol még nem voltak. 

Mindezt a mentorok megítélése 

alapján mérjük. 

Megvalósult 

kirándulások száma, 

aránya 

Kirándulásra eljutott 

gyerekek száma, aránya 
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Csoportos 

szabadidős 

programok, IKSZ, 

lányklub 

1-8. osztályos 

gyermekek 

Telepen a 

konténerben 

és/vagy külső 

helyszínen 

Konténerben 

hetente 90 perc 

Telepen kívüli 

táborok a nyáron. 

Telepen lévő 

egyhetes napközis 

tábor évente. 

Felnőtt, 

gimnazista és 

külföldi 

önkéntesek 

Játékpedagógiai, projektpedagógiai és 

élménypedagógiai eszközök 

Külsős nyári táborok 

Nyári tábor a telepen 

 

Strukturált szabadidő eltöltése 

Más társas minták elsajátítása, 

szociális készségek fejlődése 

Önértékelés növelése, 

sikerélmények 

 

Gyerekek konfliktus kezelésének 

módja 

Szabálytartása 

Közös játékra való képessége 

Mindez az önkéntesek beszámolója 

alapján. 

Megvalósult 

foglalkozások aránya, 

száma, ideje. 

Résztvevők száma, 

növekedése, csökkenése. 

Gyerek 

mentorprogram 

3-8. osztályos 

gyermekek 

A gyermek 

otthonában vagy a 

telepen a 

konténerben. 

Hetente kb. 60 perc 

és kéthavonta egy 

tanulmányi 

kirándulás. 

Gyerek 

mentor 

önkéntes 

6-8 héten keresztül egy adott téma 

feldolgozása projekt módszertannal k. 

Egynapos tanulmányi kirándulás a 

feldolgozott témában 

Mobilitás fejlesztése 

Tehetség, erősségek felismerése 

Világról alkotott kép színesítése 

Pályaorientáció 

Mennyire utazott a gyermek 

felszabadultan 

Mennyire érezte magát 

komfortosan a kiránduláson új 

helyszínen 

Új ismeretek szerzése 

Pályaérdeklődés kialakulása, 

differenciálódása,  

Társas alkalmazkodás 

Mindezt a mentorok megítélése 

alapján mérjük 

Megvalósult 

foglalkozások száma, 

ideje, aránya 

Megvalósult tanulmányi 

kirándulások száma, 

aránya 

Patrónus 

program 

3-8. osztályos 

gyermekek, akik 

készen állnak 

arra, hogy külsős 

integrált 

programra 

járjanak 

rendszeresen 

Külső helyszínen.  

Hetente. 

Patrónus 

önkéntes 

A külsős program pl. edzés, művészeti 

óra, szakkör stb. kiválasztása a 

családdal, a gyermek elkísérése és az 

élmény feldolgozása beszélgetés által. 

Szülőknek visszajelzés adása. 

Mobilitás fejlesztése 

Tehetség kibontakoztatása 

Világról alkotott kép színesítése 

Új szociális minták elsajátítása 

Azon programok száma, 

ideje, aránya, amelyre 

eljutottak a gyermekek 

Patrónus programban 

résztvevők száma 

 

*: A szülő mentorprogrammal és a családi koordinátorral történő fejlesztéssel közösen fejti ki hatását a szülőkre. Ők hosszabb beszélgetések és ügyintézések, helyi szakemberekkel pl. gyermekorvos, védőnő, családsegítő, esetmenedzser, pedagógus, pedagógiai szakszolgálatok 

szakemberei stb. való egyeztetések során fejlesztik a szülők kompetenciáit
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Programjaink részletes leírása 

1. Otthoni fejlesztés program  

Az otthoni fejlesztés program az első és második osztályos tanulóknak szól, és a család 

otthonában zajlik, ahol egy önkéntes a szülővel, a gyermekkel, azok testvéreivel tart fejlesztő 

foglalkozást. Heti egy alkalommal, egy megbeszélt időpontban, amikor minden résztvevő 

otthon van. 

A foglalkozás tartalma: 

▪ A foglalkozást kb. 15 perces beszélgetéssel kezdjük: megkérdezzük a gyermeket és a 

szülőt, hogy mi történt velük, mi történt az iskolában a héten.  

▪ Fejlesztő feladatok, tanulás. A gyermeknek meghatározott fejlesztési célok mentén 

fejlesztő, korrepetáló feladatokat viszünk. Azzal, hogy a család otthonában is tanul a 

gyermek, elősegítjük a szülő tájékozottságát a gyermek fejlődésében. Ez is kb. 15 

percet vesz igénybe. 

▪ Közös játék a következő negyedórában. Minden héten készülünk egy társasjátékkal, 

kézműves feladattal, mozgásos játékkal stb. Ebbe a gyermeket, a testvéreit és a szülőt 

is bevonjuk, a közös játék élményén keresztül is épül a szülő gyermek kapcsolat. 
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2. Konzultáció a szülőkkel 

Az otthoni fejlesztés foglalkozás végén a szülővel beszélgetünk a heti aktualitásokról, a 

családdal és gyermekkel kapcsolatos témákról. Megnézhetjük együtt a gyermek e-kréta 

naplóját. Rendszeresen visszatérő témák lehetnek pl. hiányzás, a szülői értekezlet, fogadóóra 

időpontja, fontossága, miket mondanak a tanárok a gyermekről, gyermeknevelési stratégiák, 

ventilláció stb. kb. 15 percben. A szülő mentorprogrammal és a családi koordinátorral történő 

fejlesztéssel közösen fejti ki hatását. Ők hosszabb beszélgetések és ügyintézések (pl. 

gyermekorvos, védőnő, családsegítő, pedagógus stb.) való egyeztetések során segítik a 

szülőket. 

 

3. Konzultáció pedagógusokkal 

A pedagógusokkal történő konzultáció során a programfelelős és az 1-4. osztályos 

gyerekeket tanító pedagógus hetente egyeztetnek a gyermekek tanulmányi 

előrehaladásáról, a felmerülő akadályokról, problémákról. Emellett a pedagógusokat 

támogatjuk abban, hogy érzékenyen tudjanak a telepen élő gyermekekhez állni.  

Amennyiben a gyermeket az iskola javasolja szakértői vizsgálatra, úgy a programfelelős segíti 

a folyamatot. A tanítókkal egyeztetünk az aktuális tananyagról, és a gyerekek teljesítményéről 

Támogatjuk a telepen élők és a pedagógusok kapcsolattartását (pl. közös családlátogatás, vagy 

fogadóóra keretében). Gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatban a programfelelős támogatja 

az intézményt a megfelelő lépések megtételére. 

 

4. Jutalomkirándulás/ integrált szabadidős program 

A tanév során két jutalom kiránduláson vesznek részt a programban aktív gyerekek. Azokat, 

akik készen állnak rá, támogatjuk helyi szabadidős programokra való eljutásban, valamint 

integrált nyári napközis, illetve ottalvós táborban biztosítjuk a részvételüket.  

 

5. IKSZ, lányklub, fiúklub 

A tanév során önkéntesekkel biztosítunk hetente egy mintegy másfél órás szabadidős 

foglalkozást a telepen élő alsó tagozatos gyermekeknek. 

A program célja, hogy a gyerekek építő környezetben töltsék a szabadidejüket, fejlődjenek az 

alapkészségeik, és sikerélményeket szerezzenek. 
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A foglalkozásokon alkalmazott módszerek: 

▪ játékpedagógia: a játékok során szociális készségek fejlődnek, sikerélményekkel 

gazdagodnak a gyerekek 

▪ élménypedagógia, amely a tapasztalati tanulásra épít 

▪ projektpedagógia, amely egy hosszabb csapatmunka révén konkrét 

produktummal zárul, a gyermekek csoportban, hosszabb távon gondolkodva 

dolgozhatnak 

 

6. Nyári tábor a telepen  

Egyhetes napközis nyári tábor, amely egy keretmese és rengeteg csapatjáték, alkotás által adja 

meg a táborélményt. 

 

7. Gyerek mentorálás és patronálás 

A gyermekek mentorálását 3-4. osztályban végzik önkéntesek. A mentorálás során személyes, 

bizalmi kapcsolat alakul ki köztük.  

A program módszertana a projekt módszerén alapul: egy 6-8 hetes időszakban egyéni 

foglalkozás keretében, hetente kb. egy órát találkoznak a gyermek otthonában vagy az 

egyesület konténerházában. 

A 6-8 hetes periódus végén a feldolgozott témával kapcsolatban tanulmányi kirándulásra 

mennek a mentorok és gyermekek. 
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A patronálás azoknak a gyerekeknek alternatíva, akik készen állnak arra, hogy heti 

rendszerességgel külső helyszínen megvalósuló integrált programon (pl. edzés, szakkör, 

zenetanulás stb.) vegyenek részt. 

 

A folyamat dokumentálása 

Az önkéntes minden találkozásról haladási naplót vezet, melyben leírja, hogy az adott 

foglalkozáson miket csináltak, és a játékok, feladatok hogy mentek a gyereknek, a szülőket 

milyen mértékben sikerült bevonni. A programkoordinátor hétről hétre folyamatosan követi 

a bejegyzéseket, és mindegyikre írásos visszajelzést ad.  

Az esetmegbeszéléseken, családi konzultáción felmerült témák, célok, előrehaladás szintén 

naplóba kerül. 
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T A R T O M - E M E L E M  P R O G R A M  

A program célja 

A program célja, hogy Bagon és Dányban a fiatalok körében csökkentsük a korai 

iskolaelhagyást, és növeljük azoknak a számát, akik középfokú végzettséget szereznek. Ennek 

érdekében online felvételi felkészítő alkalmakat biztosítunk 8. osztályosoknak, 

középiskolásoknak az iskolai tananyag elmélyítésére, az érettségi előtt álló diákoknak a 

felkészülésre.   

A program célcsoportjai 

➔ Bagon minden 8. osztályosnak, akik aktívan tanultak, önkéntesekkel felkínáljuk a 

lehetőséget a bekapcsolódásra.  

➔ Dányban a programfelelősök ajánlásai és jelentkezés alapján vontunk be olyan 

fiatalokat, akiket felvettek középiskolába.   

➔ A többi programunkhoz hasonlóan, ha a részvétel nem rendszeres, akkor a fiatallal 

abbahagyjuk a tanulást.   

Önkéntesek és támogatásuk 

A programban 16 év feletti önkéntesek vehetnek részt, akik részt vesznek a Bagázs 

képzésében, vállalják, hogy egy iskolai féléven keresztül segítenek. Egy önkéntesnek legalább 

heti 45 perc online órát kell megtartania 

A programfelelős havi rendszerességgel esetmegbeszélést biztosít az önkéntesek számára.  

 

 

A program elemei 

Egy telepi fiatal a tanév során minden héten legalább heti 2x45 perc online órán vesz részt. Az 

órák rugalmasan alkalmazkodnak az aktuális tanulnivalóhoz. 

A programfelelős folyamatosan nyomon követi a fiatalok iskolai haladását, segíti az iskolát, 

hogy a fiatal szükségleteinek megfelelően tudjon reagálni az egyes helyzetekre. Napi szinten 

követjük az intézmények online kapcsolattartó eszközeit. Motiváljuk a fiatalokat, hogy a 

többségi iskolai rendezvényeken is vegyenek részt, segítjük a szülőket a pedagógusokkal való 

kapcsolattartásban. 

A telepen élő szülők a programunkban résztvevő fiatalok tanulását nagyon kismértékben 

tudják már csak segíteni, nagyon kevés szülő rendelkezik akár befejezett 8 osztállyal, így az 

A PROGRAM SZÁMOKBAN (2021) 

Bevont gyerekek száma: Bagon 10 fő, Dányban 3 fő 

Önkéntesek száma: 25 fő 
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iskolai tananyag követése nagyon nehéz számukra. Legalább heti rendszerességgel beszélünk 

a szülőkkel, segítjük a tanulási rutin és környezet otthoni kialakítását.  

A fiatalok számára negyedévente közösségi programokat szervezünk az önkéntesek és a 

szülők bevonásával.  

 

A program mutatói 

A program során regisztráljuk, hogy egy-egy fiatal mennyi órát tanul velünk, milyen iskolai 

jegyeket szerez, mennyit hiányzik, milyen más iskolai rendezvényen vesz részt. Emellett 

félévente felmérjük, hogy a fiatalok miben kaptak leginkább segítséget, milyen változását 

éreznek a tanulási szokásaikban és iskolai előrehaladásukban.  

 

 

 

 



59 

 

F E L N Ő T T  M E N T O R P R O G R A M  

A program célja 

A program célja, hogy a résztvevő felnőtteknek lehetőségük legyen bizalmi kapcsolatot 

kialakítani egy olyan személlyel, aki segíti őket egy általuk meghatározott területen előre lépni.  

A mentor segít egy reális cél kitűzésében, annak lépésekre bontásában, motivál, támogat. 

Eközben egyéni figyelmet nyújt a mentoráltjainak, visszajelzést ad, segíti az erőforrásainak 

feltérképezését. A mentorálás segítségével a fiatal önbizalma erősödni fog, a sikerélmények 

és a pozitív megerősítés révén kompetensnek érzi magát és képessé válik arra, hogy alakítsa 

az életét.  

A program célcsoportja 

➔ 16 éven felüli fiatalok, felnőttek, akik családalapítás, munkába állás előtt állnak, VAGY 

➔ olyan felnőttek, akiknek gyerekeit kiemelték a családból vagy már felnőtt gyerekei 

vannak, VAGY 

➔ olyan felnőttek, akiknek gyerekei benne vannak a Bagázs gyerek programjában ÉS 

motiváltak, hogy a céljukért dolgozzanak.   

Ez egy magas küszöbű program, a mentorált aktív részvétele, elkötelezettsége szükséges a 

sikerhez.  
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Önkéntesek és támogatásuk 

A mentorálást képzett felnőtt önkéntesek (többnyire szülők) végzik. A mentorok külön 

felkészítésen vesznek részt. Képzésük elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti oldalt 

online küldjük el e-learning platformon és heti 2 órás konzultáción beszéljük át. A személyes 

képzés során pedig szituációs gyakorlatokkal, élményalapú feladatokon keresztül mélyítjük el 

a tudást. A képzésen a résztvevők elsajátítják az ismereteket a Bagázsról, a programról, a 

családokról, romatelepek működéséről, a gyermekek és szülők speciális szükségleteiről, az 

iskola világáról. Gyakorlati tapasztalatokat is szereznek, hiszen a képzés során ellátogatunk a 

telepekre és mindenki megismerkedik a családokkal. A mentorok 2-3 felnőttet segítenek 

aktívan. Munkájukat a felnőtt program vezetője koordinálja.  

A programfelelős havi rendszerességgel tart módszertani esetmegbeszéléseket az önkéntes 

mentorok számára. Az esetmegbeszélést telepenként külön tartjuk. Ezeken az alkalmakon át 

tudjuk beszélni azokat a nehézségeket, amivel találkoznak a mentorok. Az esetmegbeszélőn 

az önkéntesek egymást is tudják támogatni, illetve közös Bagázs elveken alapuló megoldási 

ötleteket találhatunk egy-egy problémára -- azon túl, hogy az önkéntesek érzik: egy csapat 

részesei.  

A családkoordinátorok (több gyermekes család esetében) havonta egy alkalommal a 

családhoz kapcsolódó minden önkéntessel együtt beszélik át a család céljait és a lépéseket, 

hogy mindenki egy irányba támogassa a családot.  

 

 

A mentorálás folyamata 

A mentor a bizalomépítés időszakában megismeri a mentorált személyét, családját, 

környezetét, terveit, személyes problématérképét, valamint felméri, hol tart a változás 

folyamatában. A megismerési folyamatot egy kérdőívvel segítjük. A kérdőív egyik része a 

mentor a mentoráltjáról alkotott szubjektív véleményét tükrözi. A kérdőív másik részében a 

mentor objektív tényekre, körülményekre kérdez rá mentoráltjánál. A kérdőívet úgy állítottuk 

össze, hogy abban fel tudjunk mérni minden olyan lehetséges problémát, amely - kutatások, 

felmérések és saját tapasztalataink alapján - jellemzően megjelennek a telepen élő romák 

életében, és amelyekre hatással lehet a mentorálás. 

A kérdőívek felvételét és elemzését követően a mentor a mentoráltjával együtt kiválasztja azt 

a legfeljebb három területet, amelyben eredményeket szeretnének elérni a következő hat 

A PROGRAM SZÁMOKBAN (2021) - BAG 

Bevont felnőttek száma: 72 fő 

Önkéntesek száma: 20 fő 
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hónapban.  Amennyiben a mentorált szülő, a három terület egyike a szülői kompetenciákat 

érinti. 

A kiválasztott területeket és azok megoldásának sorrendjét a szükségesség/preferenciák 

mellett befolyásolhatja még a problémák megoldásának logikai sorrendje, valamint a 

mentorált egyéni motivációja. Ezek együttese lesz a meghatározó a konkrét célok 

kijelölésekor. 

 

Milyen célok elérésén dolgozik a mentor a mentoráltjával 

A mentorálás célja kettős.  A folyamat során az illető tudatosságának, önértékelésének 

növelését támogatjuk, és olyan készségeket fejlesztünk, mint a kommunikáció, a proaktivitás, 

az önreflexiós képesség, szülők esetében a szülői kompetencia. Ám emellett általában már 

egy-egy konkrét cél elérésén is dolgoznak. Ennek során havonta ránéznek, hogy hol tart a 

folyamat.  

A személyiség fejlesztésével kapcsolatos célok - kötelező elem minden mentorálás során: 

1. személyes és szociális készségek fejlesztése 

2. szülői kompetenciák fejlesztése. 

 

Konkrét kézzelfogható célok - ezek közül választ a mentor és a mentorált: 

1. iratok pótlása 

2. egészségügyi problémák kezelése (beleértve a tudatos családtervezést) 

3. tartós, nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedés támogatása 
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4. adósságkezelésben segítségnyújtás 

5. ingatlan tulajdonviszonyának a rendezése 

6. közművek bekötésének a támogatása 

7. környezetével kapcsolatos tudatosság növelése (higiénia, állattartás, szemétkezelés) 

8. tanulás (felnőttképzés, jogosítvány) támogatása 

9. egyéni érdekképviselet (Ha sérelem éri, akkor kiállás - feljelentés stb.)  

10. drogrehabilitációs központba eljutás támogatása 

11. mobilitás erősítése 

12. lakhatás körülményeinek változása (albérlet, elköltözés, ház felújítás) 

13. büntetőeljárás, büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó ügyekben támogatás  

14. legális életvitel kialakítása. 

 

Ha a mentorált gyermeket nevel, akkor a mentorálás kiterjedhet az iskolával 

kapcsolattartásban: 

15. gyermekvédelmi ügyekben részvétel (esetkonferencia, védelembe vétel stb.)  

16. gyerekek orvosi vizsgálatra eljuttatása, speciális szükségletük megismerése érdekében 

szükséges vizsgálatokra időpont kérés, kísérése 

17. gyerekek iratainak a pótlása (diákigazolvány, személyi igazolvány stb.)  
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A mentorálás módszertana és eszközei 

A mentorálás során a mentor alapvetően kiszámítható találkozókkal, következetes jelenlétével 

és a személyiségével dolgozik. Azzal, hogy elfogadó attitűdjével, odafigyeléssel mintát mutat, 

kommunikál, visszajelez, megerősít, támogat, biztat. A mentorokat a képzésen alapvetően 

arra készítjük fel, hogy milyen eszközöket tud használni. Ezek az eszközök az alábbiak. 

 

Kommunikációs eszközök:  

1. pozitív és konstruktív visszajelzés 

2. érzelem visszatükrözés 

3. megerősítés. 

 

Helyzetbehozás: 

1. elkíséri helyzetekben (pl. valamelyik konkrét célhoz kapcsolódóan), ahol át tudják 

beszélni, hogy mi történik, mi az oka és mi a következménye, ezzel tudatosít 

2. közösen vesznek részt egy programon (tanulmányi kiránduláson, jutalom 

kiránduláson), ahol a közös élmények során figyelheti meg a mentoráltat és adhat 

visszajelzést számára. 

 

Mintamutatás: 

1. beszélni a saját helyzetéről, a célokhoz kapcsolódva (szülői szerepéről, munkahelyi 

nehézségek, magánéleti helyzetek stb.)  

2. konkrét helyzetekben jelen lenni és mintát mutatni (gyerekkel kommunikáció, 

konfliktusrendezés stb.). 
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A folyamat dokumentálása 

A mentor minden találkozásról esetnaplót vezet, melyben leírja, hogy az adott találkozón 

milyen témával foglalkoztak, rögzíti az eredményeket, kérdéseit, és az esetlegesen felmerült 

dilemmáit. Az esetmegbeszélőkön, családi konzultációkon felmerült témák, célok, az 

előrehaladás szintén dokumentálásra kerül. A mentor 6 havonta újra felveszi a kétrészes 

kérdőívet, hogy a havi szubjektív nyomonkövetés mellett objektíven is értékelni tudják a 

mentorálttal az előrehaladás ütemét, az eredményeket és a hatásokat.  

 

A folyamat lezárása 

Ha 3 hónapon keresztül a mentorált nem lépett semmit a cél elérése érdekében, akkor 

szüneteltetik a mentorálást. Ebben az esetben a családkoordinátor/kapcsolattartó dolgozik 

tovább a mentorálttal. Ha a mentorált egyáltalán nem akarja tartani mentorával a kapcsolatot 

vagy a mentor nem tudja tovább folytatni az önkéntes munkát, akkor lezárják a mentorálást.  

 

Milyen intézményekkel, szervezetekkel dolgozunk együtt a program során?  

A felnőttek célkitűzéseinek mentorálása során gyakori, hogy az illetőnek különböző állami 

vagy helyi hivatalos szervvel kell kapcsolatba lépnie.  Gyakori, hogy a telepen élő, jellemzően 

alacsony végzettségű, olvasási-szövegértési nehézséggel küzdő, rossz kommunikációs 

képességgel, alacsony érdekérvényesítési képességgel élő ember számára egy ügyintézési 

folyamat átláthatatlan, és az ügyintézők, hivatali, intézményi dolgozók nem az ügyfélhez 

igazodva végzik feladataikat. Ezért a telepen élőknek extra támogatásra van ahhoz szükségük, 

hogy valóban el tudják érni a céljukat. A mentorálás során a mentor az intézményekkel való 

kapcsolattartásban, ügyintézésben segíti a mentoráltját. 

Közvetett módon szemléletformáló funkciója is van a mentorálásnak: azzal, hogy kívülálló 

számára is megmutatnak kézzelfogható eredményeket, olyan objektív eredményeket, 

amelyek a falu közössége, pedagógusok, szakemberek számára értékkel bírnak. Egyben 

megmutatja azt is, hogy milyen priviligiumai vannak a többséghez tartozóknak, amelyeknek 

esetleg tudatában sem voltak korábban.  

A mentorálás kiválasztott céljának megfelelően ezek az intézmények nagyon változatosak 

lehetnek: 

1. Területi ellátórendszerhez kapcsolódó intézmények: óvoda, iskola, önkormányzat, 

háziorvos, kórház, szakellátás nevelési tanácsadó, kormányhivatalok, családsegítő 

szolgálat és központ, gyámhivatal, munkaügyi központ, rendőrség (mindazok, akik 

helyi, járási szinten illetékesek az ügyek intézésével kapcsolatban) 
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2. Szolgáltatók, faktoring cégek, végrehajtók stb.  

3. Illetékes szervek nem helyi szinten pl. gyermekvédelmi szakellátás (nevelőotthon, 

lakásotthon, gyám, ügyészség, ombudsman, büntetés-végrehajtási intézetek stb.  

4. Együttműködő partnerek (Pro Bono ügyvédi irodák, Civil szervezetek: TASZ, Helsinki 

Bizottság), munkáltatók  

 

Konkrét problémákhoz tartozó feladatok 

A mentoráltak, akik rendszeres kapcsolatot tartanak mentorukkal, segítséget kapnak konkrét 

problémák megoldásában is. Bizonyos célok esetében anyagi támogatást is tudunk 

biztosítani, amelyekhez önerőt kérünk. 
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 Miben tud segíteni a Bagázs mentora 
Miben tud segíteni a Bagázs 

szervezetként 

A bekerülésnek a 

programhoz igazodó 

extra feltétele 

Kapcsolódó 

intézmények 
Monitoring mutatók Mért eredmények 

1.Iratok pótlásában 

támogatás, 

lakcímbejelentés intézése 

Hiányzó és lejárt iratok pótlásához időpont 

kérés. 

A hivatalok közös felkeresése a pótlás 

érdekében. 

 

Szükség és indokoltság esetén anyagi 

támogatás az iratok pótlásához 

(támogatási szerződéssel). 

- 

Kormányablak 

NAV 

ügyfélszolgálat 

Egészségbiztosítási 

ügyfélszolgálat 

Települési 

Önkormányzat 

 

Időpontkérés 

Kísérés ügyintézés során 

Kérelem írása 

Támogatási szerződések 

száma, összege, amely erre a 

célra irányul 

Elkészült iratok  

2. Egészségügyi problémák 

kezelése (beleértve a 

tudatos családtervezést) 

Tudatosság növelése és egyeztetés a 

szükséges szűrővizsgálatokról, akár 

fogamzásgátlási lehetőségről. 

Időpontkérés az egyes egészségügyi 

vizsgálatokra, szűrővizsgálatokra. 

Szükség esetén kísérés a vizsgálatra. 

Orvosi iratok átolvasása és segítség azok 

értelmezésében. 

Ha az orvosi ellátás színvonalával 

kapcsolatban merülnek fel problémák, akkor 

megfelelő orvos keresése, összekapcsolása. 

 

Szükség esetén anyagi támogatás az 

utazáshoz. 
- 

Háziorvos 

Szakellátás 

Kórházak 

Betegjogi 

képviselő 

Időpontkérés 

Orvossal konzultáció 

Orvosi irat átnézése, 

értelmezése 

Kísérés vizsgálatra 

Támogatási szerződések 

száma, összege, amely erre a 

célra irányul 

Megvalósult 

szűrővizsgálatok, 

ellátások száma 

3. Tartós, nyílt 

munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedés támogatása 

Cégek felkeresése, egyeztetés velük annak 

érdekében, hogy fogadjanak telepről 

munkavállalót. 

Munkahely csoportos megtekintése. 

Önéletrajz írása és elküldése 

munkahelyekre. 

A mentorált elkísérése az első napokon a 

munkahelyre. 

Kapcsolattartás a mentorált érdekében a cég 

kijelölt kapcsolattartójával. 

 

Indokolt esetben első havi munkába 

járási költségének támogatása 

(Támogatási szerződéssel). 

Cég vezetőjével kapcsolatfelvétel, 

szükség esetén a mentor kérésére 

kapcsolattartás velük rendszeresen. 

- 

Munkaügyi 

központ 

Munkáltatók 

Munkáltatókat 

összekapcsoló 

szervezetek (pl.: 

MEF) 

Önéletrajzok elküldése 

Munkahelyek megtekintése 

Tárgyalások száma a 

munkáltatókkal 

Elhelyezkedések száma, 

időtartama  
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4. Adósságkezelésben 

segítségnyújtás 

Segítségnyújtás abban, hogy feltérképezzék: 

milyen tartozásaik vannak személyesen és az 

ingatlanon, amiben élnek. 

Részletfizetési kérvény írása. 

Egyeztetés közvetlenül a mentorált 

bevonásával az adósság törlesztésében a 

végrehajtóval, faktoring céggel (ehhez minta 

leveleket biztosít a Bagázs). 

Tárgyalás a közművel, faktoring 

céggel, csoportos kedvezmény 

érdekében. 

Ügyvédi irodával egyeztetés az 

együttműködésről. 

Az adósságok 

törlesztésének az 

elkezdése.  

Végrehajtó iroda 

Pro Bono/Low 

Bono Ügyvédi 

Irodák 

Önkormányzat 

Közművek 

Faktoring cégek 

stb.  

Tárgyalások száma 

Részletfizetési kedvezmények 

elküldése 

Papírok átnézése 

Telefonos kapcsolat az 

ügyfélszolgálattal 

Részletfizetések 

megállapításának a 

száma 

Csökkentett adósság 

mértéke 

5. Ingatlan 

tulajdonviszonyának a 

rendezése 

Tulajdoni lap kikérése, illetve ebben 

támogatás. 

Tulajdoni lap értelmezése. 

Kapcsolattartás ügyvéddel. 

Tárgyalás ügyvédi irodákkal. 

 
 

Pro Bono, Low 

Bono Ügyvédi 

Iroda 

Tulajdoni lap átnézése, 

értelmezése a mentorálttal 

Egyeztetések száma ügyvéddel 

 

Tulajdonviszony 

rendezése 

6. Közművek bekötésének 

a támogatása (Víz, 

Csatorna, villany)  

Szükséges iratok beszerzésében segítség. 

Szakemberrel közös egyeztetés. 

Hivatalos ügyintézésekben egyéni 

támogatás, papírok előkészítése. 

Meghatalmazással kikérni, hogy pontosan 

milyen összegű tartozása van a 

mentoráltnak (ha szükséges részletfizetés 

megkérése). 

Egyeztetés a szakemberrel a bekötés 

előkészületeiről, feltételeiről. 

Segítség a bekötést követően abban, hogy a 

számlákat rendezni tudja (fizetés beállítása, 

leolvasások begyakorlása stb.). 

Ellenőrzi a fizetést 1 éven keresztül a 

bekötést követően. 

 

Céges önkéntes nap alkalmával 

önkéntes munkában segítjük az 

előkészületet. 

Kaláka munka segítségével 

szakértelmet biztosítunk a kisebb 

felújítási, előkészületi, vezetékelési 

problémák megoldására.  

Szakemberek fizetése és 

szerződtetése a csatorna bekötéshez, 

villanyóra bekötéshez. 

Ha a mentor igényli egyeztetés a 

szolgáltatóval. 

Meglévő tartozás min. 

50%-nak a kifizetése. 

Aktív részvétel a 

szükséges fizikai 

munkákban - ásás, 

szerelés stb. 

Aktív részvétel a 

szükséges hivatali 

ügyintézésben. 

Önerő megfizetése - 

programtól függően, 

nincs fennmaradó 

tartozása más 

programmal 

összefüggésben. 

Rendszeres 

kapcsolattartás egyéni 

mentorával (telefon, 

személyes, chat heti 1 

alkalommal - ezek 75%-

a megvalósuljon). 

Szolgáltatóval 

kapcsolat (Daköv, 

Elmű-Émász (E-on) 

Pro Bono ügyvédi 

iroda 

Szakemberek 

(villanyszerelő, 

vízszerelő) 

- Ügyintézés a közművek 

bekötésével kapcsolatban 

szerelési munkálatok  

Bekötött víz, csatorna, 

villanyóra száma 

Megvalósult céges 

önkéntes napok száma - 

oda bevont önkéntesek 

száma – felkészítés és 

érzékenységük.  

7. Környezettel 

kapcsolatos tudatosság 

növelése (pl.  állattartás, 

szemétkezelés) 

Szemét: hetente megnézi a telken a 

szemetet, kutyák helyzetét, házban a 

higiénés viszonyokat és visszajelzést ad. 

Szemét esetében: illegális lerakó esetén 

  

Ebrendész 

Önkormányzat 

Hulladékkezelő 

Civil szervezetek 

Összegyűjtött kutyák száma 

(ebrendész, helyi állatvédő civil 

szervezet) 

 

Ivartalanított kutyák 

száma, oltott- 

chipeltetett kutyák 

száma 
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támogatás abban, hogy bejelentsék 

 a látottakat. 

Kutyák esetében:  

Állatorvossal kapcsolatfelvétel. 

Támogató jelenlét a vizsgálat időpontjában. 

(állatvédő, 

környezetvédő) 

Állatorvos 

 

Udvar állapotában 

történt-e előrelépés  

 

8. Tanulás támogatása  

Felnőttoktatásban részvétel 

(vizsgáztatás a dányi 

iskolában) 

- KRESZ oktatás támogatása 

-Vezetés támogatása 

- OKJ-s képzésben részvétel 

támogatása 

 

Beiratkozás az intézményekbe (autósiskola, 

OKJ-s képző intézmény, felnőttoktató 

intézmény). 

Motiválás a tanulásra. 

Heti tanulási alkalmakon a részvétel. 

Plusz önkéntes bevonása a tanulás 

támogatására.  

Heti tanulási alkalmak. 

Eszköz biztosítása a tanuláshoz 

(tablet, laptop és internet). 

Beiratkozási díj támogatása. 

  

- Tanulási alkalmak száma 

- Iskolába, jogsira, OKJ-re 

beiratkozás 

-  

-  

-  

- Elvégzett osztályok 

száma 

- Befejezett 8 osztály 

- Elvégzett OKJ-s képzés 

- Elvégzett KRESZ 

- Befejezett jogosítvány 

9. Büntetőeljárás, 

büntetés-végrehajtáshoz, 

szabálysértési eljáráshoz 

kapcsolódó ügyekben 

támogatás  

Tudatosítani, hogy milyen következménye 

van az egyes eljárásoknak. 

Pénzbüntetésnél részletfizetés kérése. 

Közérdekű munkára változtatásban 

támogatás. 

Tudatosítás erősítése. 

Rendőrségi eljárásra ráerősítés - ha 

nem járnak el, akkor fellépni annak 

érdekében, hogy ott legyenek.  

  

Megírt kérelmek száma 

Kapcsolattartás száma 

pártfogóval, Bv intézettel, 

védővel stb.  

Elfogadott részletfizetési 

kérelem, fellebbezés stb., 

aminek következtében 

kedvezőbb büntetést 

kaphat 

10. Egyéni érdekképviselet 

(Ha sérelem éri, akkor 

kiállás - feljelentés stb.)  

Feljelentés írásban, ha elmondja, hogy 

valamilyen konkrét sérelem érte.  

Tudatosítani a feljelentés jelentőségében. 

Ha sértettje egy ügynek, akkor az ügy 

súlyosságától függően pro bono 

ügyvédi támogatást biztosítunk. 

Rendőrségi panasz megírása, 

ügyvitele. 

 

TASZ 

Magyar Helsinki 

Bizottság 

Pro Bono Ügyvédi 

Irodák 

 
Feljelentés az ügyben 

 

11. Drogrehabilitációs 

központba eljuttatás 

támogatása 

Előzetes orvosi vizsgálatokra elkísérjük. 

Elkísérjük az intézménybe. 

Kapcsolatot tartunk velük a bentlét alatt. 

Szükség esetén támogatjuk a 

kezdéshez szükséges orvosi 

igazolások beszerzésének költségét. 

Utazási költség szükség esetén. 

Ha elismeri a 

függőségét akkor 

segítünk bekerülni 

intézménybe. 

 

Elkezdett drogrehabilitáció 

intézményben 

 

Kábítószer használat 

abbahagyása 

 

12. Mobilitás erősítése  

Jutalomkirándulás. 

Tanulmányi kirándulás 

Közös program, amikor kimennek együtt a 

telepről. 

Nemzetközi ifjúsági csere program lehetőség 

(30 év alattiaknak). 

Jutalomkirándulás, tanulmányi 

kiránduláshoz kapcsolódó költségek  
  Megvalósult jutalomkirándulás 

Nyitottabb lesz, 

szívesebben vállal 

munkát távolabb. 

Nő az önértékelése, 

magabiztosabb lesz. 

 

13. Lakhatás 

körülményeinek változása 

Ház keresésben, 

CSOK ügyintézésben segítségnyújtás. 

hitel ügyintézésben, tudatosabb hitelfelvétel 

Segítség lakáskeresésben, 

együttműködés lakhatást támogató 

civil szervezetekkel. 

  

Ügyintézési alkalmak 

Beadott kérelem 

Jelentkezés otthonba stb.  

A telepi környezetből 

kikerülés 
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(albérlet, elköltözés, 

házfelújítás)  

Albérlet keresés, a tulajdonos meggyőzése. 

Anyaotthon, Családok átmeneti otthona, 

utógondozói otthon szervezésében 

segítségnyújtás. 

Önerő mellett lakhatás 

elősegítésének költségeihez 

támogatás (utazási költség). 

 

14. Iskolával 

kapcsolattartás 

Az iskolai eseményeken aktív részvétel 

támogatása (szülői értekezlet, fogadóóra, 

évnyitó, évzáró, ünnepségek és iskolai 

események). 

Iskolavezetés szintű egyeztetés.  

pedagógus konzultációk 1-4. osztály 

tanítókkal, szükség esetén felsős 

osztályfőnökökkel. 

  
Részvétel száma 

eseményeken  

Javul az iskolával a 

kapcsolattartás. 

A gyerekek iskolai 

továbbtanulásának az 

esélye nő. 

 

15. Gyermekvédelmi 

ügyekben részvétel 

(esetkonferencia, 

védelembe vétel stb.)  

Kapcsolattartás a Családsegítő Szolgálat, 

Családsegítő Központ és a Gyámhivatallal 

szükség esetén. 

Esetmenedzserrel kapcsolattartás (család 

koordinátorral egyeztetve - feladatokat 

leosztva), esetkonferencián részvétel. 

Ha gyerekek nevelésbe vannak véve, akkor 

segítségnyújtás a kapcsolattartásban. 

Támogatása a szülőnek abban, hogy a 

védelem megszűnjön és ha lehetséges a 

nevelésbe vett gyermek esetén szorosabb 

kapcsolat alakuljon ki, ha van rá esély 

visszakapja a gyerekeket. 

Veszélyeztetettség észlelése esetén, jelzés 

előkészítése minta alapján. 

 

Leosztás szerint mentor vagy családi 

koordinátor tartja a kapcsolatot az 

esetmenedzserrel. 

Gyámhivatallal kapcsolattartás. 

Gyámmal kapcsolattartás. 

Látogatások esetén, szükség szerint 

az utazási költség támogatása. 

Családi közös program szervezése 

(mentorral együttműködve). 

Előkészített jelzés esetén annak 

megküldése az illetékes szervnek. 

   

  

- Egyeztetések, találkozók, a 

gyermekvédelemhez 

kapcsolódó 

- szakember konzultációk 

száma, gyakorisága 

Gyermekek 

veszélyeztetettségének 

megszüntetése 

feladatkörét 

hatékonyabban ellátó 

gyermekvédelmi 

ellátórendszeri működés 

 

16. Gyerekek orvosi 

vizsgálatra eljuttatása, 

speciális szükséglet 

megismerése érdekében 

esetleges  szükséges 

vizsgálatokra időpont 

kérés, kísérése 

 

Szülővel beszélni a gyerekek helyzetéről. 

Egyeztetés szakértői bizottsággal. 

Gyerekek eljuttatása a bizottság elé. 

Utazási költség támogatása szükség 

esetén. 

Szakértői bizottsággal, 

szakemberekkel kapcsolattartás. 

Fejlesztők keresése szükség esetén, 

speciális szakemberek bevonása. 

  

Szakemberekkel 

kapcsolattartási alkalmak 

Vizsgálatra eljutás 

Gyermek szükségletének 

megfelelő fejlesztéshez 

hozzájut 

Elősegítjük ezáltal a 

gyermek iskolai 

lemorzsolódásának 

esélyének a csökkentését 

Szülői tudatosság 

növekedik 
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J O G K L I N I K A  

A program célja 

A telepen élőkben általában kevés a bizalom a hatóságokkal szemben. A legtöbb esetben, ha 

a rendőrség, a gyermekvédelem, vagy éppen az oktatás területén hátrányos 

megkülönböztetés éri őket, gyakran nem tudják a jogaikat érvényesíteni.  

A Jogklinika program célja, hogy a hatóságokkal kapcsolatos anomáliákról tudomást 

szerezzünk, és jogi lépéseket tegyünk, majd az eredményeket kihangosítsuk mind a telepen 

élők irányába, mind a többségi társadalom felé.  

A jogi lépéseket részben pro bono ügyvédi irodák, részben jogérvényesítésben jártas civil 

szervezetek látják el, illetve joghallgatók, akik a program hatására gyakorlati ismereteket 

szereznek a hatóságok működéséről, és megismerkednek a mélyszegénységben élőket érő 

intézményes diszkriminációval. 

A program célcsoportja  

➔ a bagi cigánytelepen élő emberek, akik jogsértést jeleznek a program vezetője felé. 

➔ Prioritást élveznek azok az ügyek, ahol akár aktív, akár passzív diszkrimináció gyanúja 

merül fel. Egyéni, a telepen élő romákat általában sújtó, de konkrét helyzetben 

megnyilvánuló jogsérelmekkel foglalkozunk. Célunk, hogy a jogsérelmek láthatóvá 

váljanak és precedensértékűek legyenek. 

 

Önkéntesek és támogatásuk 

A jogklinika programban joghallgatók vesznek részt - alap és senior státuszban.  

Alap státuszú joghallgatók6 - általános alapozással kezdünk, amelyben a hallgatók 

megismerkednek a cigánytelepek sajátosságaival, a helyi intézményi lehetőségekkel és a 

rendszerszintű hatásokkal. A gyermekvédelmi alapvető fogalmakkal és intézményekkel, illetve 

a jogszabályok és a gyakorlat közötti anomáliákkal. A joghallgatók az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Egyetem Kriminológia Tanszéke által jogász hallgatóknak meghirdetett 

fakultatív tantárgya - heti 1,5 óra időtartamban.    

Senior joghallgatók7, akik elvégezték az alapozó félévet, ami után konkrét esetekkel 

foglalkoznak, pro bono ügyvédi támogatás mellett.   

 
6 Fakultatív tantárgy követelményi feltétele az alap státuszú joghallgatók esetében:  

–Aktív részvétel az órákon 

–Teleplátogatás 

–1 szakértői interjú elkészítése 

–Egy kiválasztott téma rövid feldolgozása – a félév tapasztalatai alapján 

 
7 A félév teljesítésének a feltétele senior joghallgatóknál:  
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A jogklinika program folyamata 

Az alap program féléves programterve 

1. Szociokulturális ismeretek a hallgatóknak 

2. Bevezetés a gyermekvédelembe (alapelvek, célok, veszélyeztetettség, intézményi 

struktúra, személyes tapasztalatok megosztása)  

3. Közigazgatási intézmények hatásköre és jogköre (gyámhivatal - ombudsmani 

jelentéssel) 

4. Intézmények anomáliái 1. (alapellátás) - ombudsmani jelentés és szakértői interjú 

5. Intézmények sajátosságai és anomáliák 2.  

6. határozatok, végzések, fellebbezés stb. (konkrét végzéseket, határozatokat nézzenek 

meg 

7. civil szervezetek - hatások, lehetőségek 

8. teleplátogatás (legfeljebb 5 fős csoportban) - megfigyelés, tapasztalatok összegzése  

9. konkrét esetek áttekintése, anyagok elolvasása 1.  

10. konkrét esetek áttekintése, anyagok elolvasása 2.  

11. megoldási lehetőségek, javaslatok 1.  

12. megoldási lehetőségek, javaslatok 2.  

 

Senior program - a jogi érdekérvényesítés folyamata 

1. a programfelelős egyeztet az érintettel - utánajár, hogy mennyire megalapozott az eset 

2. pro bono ügyvédi iroda/ Jogvédő szervezetben jogi képviseletet vállaló ügyvéd 

bevonása 

3. kapcsolattartás az érintettel és az ügyvédi irodával 

4. ügyvédi iroda és joghallgatók között kapcsolatfelvétel, egyeztetés, feladatok leosztása 

5. ügytől függően jogi eljárás megindítása - támogatása. 

 

A folyamat dokumentálása 

A bevezető kurzust követően a senior hallgatók végzik a program dokumentálását, annak 

érdekében, hogy későbbiekben ne csak az adott jogesetnél tudjuk felhasználni őket, hanem a 

problémákat általánosítani tudjunk. A senior joghallgatóknak ezért az egyes ügyhöz 

kapcsolódó kutatómunka és összefoglaló készítése is a feladatuk. Az esethez kapcsolódó teljes 

ügyiratok bekérését követően azokat egy megosztott dokumentumban tároljuk, emellett az 

 
–Teleplátogatás 

–Együttműködés a kijelölt ügyvédekkel 

– félévente 5 konzultációs alkalom (ügyvéddel, oktatóval – ezekről feljegyzés készítése) 

–1 szakértői interjú elkészítése 

–A témáról egy összefoglaló készítése a félév tapasztalatai alapján 
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egyes esethez kapcsolódó ombudsmani jelentéseket, bírósági határozatokat, esetleges 

sajtóanyagokat és statisztikákat is feltöltünk.  

A joghallgatókat és a pro bono ügyvédi irodákkal e-mailes egyeztetések során és havonta 

online megbeszélés keretében egyeztetjük a feladatokkal a haladásuk ütemét.  

A Jogklinika programban minden esethez kapcsolunk Pro Bono Ügyvédi Irodákat, akik vállalják 

a joghallgatókkal történő szoros együttműködést is. Bizonyos esetekben más, 

jogérvényesítéssel foglalkozó civil szervezetet (Magyar Helsinki Bizottság, TASZ) is bevonunk 

az esetekbe.  Az eset típusától függ, hogy milyen más intézményekkel kerülünk kapcsolatba.  

 

A program kommunikációja 

Az egyes ügyek eredményeit kommunikáljuk a telepen élők felé, hogy ösztönözzük őket arra, 

hogy érvényesítsék a jogaikat, és felismerjék, ha velük szemben jogsértés történt. Az esetekről, 

ha az ügy előmozdítását várjuk tőle, az országos médiában is beszélünk. Törekszünk arra, hogy 

a napi tevékenységeket semmiképpen ne veszélyeztessék a jogi ügyek.  
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F Á K L Y A  C S O P O R T  -  A  T E L E P E N  É L Ő  R O M Á K  H A N G J A   

A program célja 

A Fáklya csoport célja, hogy erősítsük a telepen élők aktivitását olyan kézzelfogható 

programok megvalósításán keresztül, amelyben érezhetik a közösség erejét, az összefogást 

és sikereket tapasztalhatnak meg. Helyben élő és már kiköltözött, de telepről származó romák 

és nem romák is aktív szerepet vállalnak a program megvalósításában. A Fáklya csoport több 

szinten próbálja ösztönözni a telepen élőket. Egyrészről rendszeresen járnak a közösség 

tagjaihoz és támogatják őket, mint sorstársak. Másrészt egy-egy helyi akcióba vonjuk be a 

helyieket. A programokról folyamatosan kommunikálunk a közösség tagjainak, hogy felhívjuk 

a figyelmet a telepen lévő összefogás erejére, lehetőségeire.  

 

A Fáklya csoport aktív tagjai 

A Fáklya egy zárt csoport. A csoportot facilitátor fogja össze. A témák feldolgozását és a 

projekt kiválasztását, megvalósítását facilitálja. Aktív tagok: akik rendszeresen részt vesznek 

a megbeszéléseken, döntést hoznak a projektekről, megtervezik, előkészítik, megszervezik és 

lebonyolítják az akciókat. Az aktív tagok kétheti rendszerességgel találkoznak, és az általuk 

meghatározott projekteken dolgoznak.  

A szervezőkön túl az egyes projektekben aktív szerepet vállaló résztvevők, a telepen élő aktív 

felnőttek, akik szeretnének tenni a közösségért, a telepről kiköltözött felnőttek, akik szeretnék 
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a telepen élőket képviselni, valamint nem roma szövetségesek, akik saját erőforrásaikkal 

támogatják a csoportot céljaik elérése érdekében. Jelenleg nyolc aktív roma, és két nem roma 

tagja van a csoportnak.  Rajtuk kívül vannak olyanok, akik nem vesznek részt a csoport 

rendszeres ülésein, de az akciókban tevékenykednek.  

 

A csoport tagjai kétheti rendszerességgel találkoznak és az alábbi működési keretekben 

dolgoznak:  

▪ A csoport minden félévben kiválaszt egy problémát, amivel foglalkozni szeretne. 

2021. második félévében ez a téma a környezet volt.   

▪ Meghatározza, hogy a kapacitásokat és lehetőségeket figyelembe véve egy negyedév 

alatt milyen változást szeretne elérni az adott területen.  

▪ Egy akciót határoz meg ennek érdekében, melynek tervezését, szervezését és 

lebonyolítását a csoporttagok elvégzik. 

▪ Az akció szervezése és megvalósítása közben a csoporttagok a témával kapcsolatban 

beszélgetnek a telepen élő emberekkel, és a témával kapcsolatos tudatosságot 

ösztönzik  

▪ Próbálunk a témához kapcsolódva céges önkéntes napokat szervezni, hogy több 

ember bevonásával oldjuk meg a témához kapcsolható problémát.  

▪ Kommunikálunk a szervezésről, találkozókról, programokról. Informáljuk róla a 

helyieket és a faluban élő tágabb közösséget is.  

 

Hogyan dolgozunk? 

A programban a közösség tagjai hozzák be azokat a problémákat, amelyekkel foglalkozni 

akarnak. Ezek általában a telepet érintő általános problémák.  

A cél elérése érdekében három munkacsoportban dolgoznak a tagok 

➔ A szervező csapat kb. két havonta megszervezi az akciókat, amelyekről a teljes csapat 

dönt. Az akció célja, hogy kézzelfogható eredményeket tudjon felmutatni, és minél 

többen tudjanak hozzá csatlakozni. Pl.: szemétszedés a telepen.  

➔ Az evangelista csoport tagjai hetente közösen a telepet járják, és beszélgetnek a 

témával kapcsolatban. Fontos, hogy saját tapasztalataikat, saját törekvéseiket 

megosszák a helyiekkel és ösztönzik őket, hogy részt vegyenek az akción és 

foglalkozzanak azzal a témakörrel, amivel az adott időszakban foglalkozunk. Fontosnak 

tartjuk, hogy ne csak a helyi akciókat szervezzük meg, hanem a helyiek megismerjék a 

témát.  

➔ A kommunikációs csapat egy belső FB csoportban ad híreket a témával 

kapcsolatban. A kommunikációban fontos elem, hogy beszélünk az okokról a 
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falubeliek felé, hogy lássák az adott probléma milyen konkrét nehézségeket okoz. 

Megmutassuk, hogy mit tettek eddig a probléma megoldása érdekében a telepen élők, 

és milyen nehézségekbe ütköztek, valamint megmutassuk az egyes akciókat és azok 

eredményét is.  

A folyamat dokumentálása 

A megbeszélésekről, akciókról folyamatosan dokumentálunk a FB csoportban is, és az 

önkéntesek, család koordinátorok által olvasott Airtable rendszerben is.  

 

E R Ő  C S O P O R T  A D A P T Á C I Ó  S Z E G R E G Á L T  R O M A T E L E P E N   

A program célja 

Korosztályi alapon szerveződő csoportban cél az egymás közötti bizalmi kapcsolatok 

erősítése, a pozitív élményeken keresztül a résztvevők önbizalmának támogatása, amely segít 

megelőzni, hogy lányok bántalmazó kapcsolatban éljenek. A zárt csoportban megtapasztalják: 

nincsenek egyedül.  

 

A program célcsoportja 

➔ korcsoport: 8-12 éves telepen élő fiatal lányok 

➔ korcsoport: 12- 16 éves telepen élő fiatal lányok 

➔ korcsoport: 16-21 éves telepen élő fiatal lányok (gyermektelen)  

➔ korcsoport: 21-30 éves telepen élő fiatal nők  

A csoportvezető a családi koordinátorok ajánlásai alapján egyénileg egyeztetnek a lányokkal. 

Az első 2 alkalom nyílt csoport, amikor megnézhetik a csoport működését, majd ezt követően 

köteleződnek el a 10 hetes csoportrészvételre. A csoportban önkéntesen vesznek részt.  

 

Önkéntesek és támogatásuk 

A programban csoportonként 2 csoportvezető facilitálja a folyamatokat.  

A 3.-4. korcsoportokban a facilitátorok munkatársak, az 1.-2. korcsoportokban önkéntesek. 

Az idősebb korcsoporttal foglalkozó facilitátorok a NANE módszertani képzésén sajátították el 

a csoport működési kereteit és tervezték meg a csoportfolyamatokat.  A NANE a facilitátorokat 

rendszeres szupervízióval támogatja. A fiatalabb lányok csoportjaiban önkéntesek vesznek 

részt, akiket a már képzett és gyakorlattal rendelkező facilitátorok képzik ki és támogatják őket 

a csoport vezetés folyamatában.   
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A program 

A csoport 8-10 hetes szakaszokból épül fel, amelyeken egy-egy konkrét projekten dolgoznak 

a tagok. A projekt alapú működés a résztvevők számára a sikerélmény könnyebb elérését 

célozza.  

Az időtartam 1 év, három turnusra elosztva: 8+10+10 hét. Csoportonként a megfelelő bizalmi 

kör kialakítása, a megbízhatóság szerepének hangsúlyozása miatt a kétéves elköteleződés 

indokolt. 

A projektek az alábbiak lehetnek:  

▪ Bizalomépítés, csoport működési elveinek kialakulása  

▪ Áldozattá válás megelőzése  

▪ Önismeret fejlesztése - női öntudat  

▪ Kortárs közösségépítés, egymás iránti empátia fejlesztése  

▪ Valahová tartozás érzése, egymás támogatása 

Zárásaként a csoport közösen készít valamit: pl. kisfilmet, közös plakátot.  

 

A program módszertana és eszközei 

▪ Fontos szempont a csoportfoglalkozások során a résztvevők igényeire reagálni, és a 

tervezési folyamatba is bevonni őket. 

▪ A csoportban hangsúlyos az egymás közötti bizalmi kapcsolatok erősítése. A 

szegregátumi közösségen belül nagy a családok heterogenitása, ezek különböző 

típusú tagolódások, amelyekben a családok tagjai gyakran élnek meg ellentéteket. A 

lányklubban fontos szerepet kap, hogy a résztvevők felismerjék a saját helyüket és 

szerepeiket a családi közösségekben.  A csoport bizalmi légköre pedig lehetővé teszi, 

hogy biztonságos légkörben fejlesszék a kapcsolódásban a szociális készségeiket. 

▪ A közösség a hagyományokon, nemi szerepeken a lányok önbizalmára, önmagukról 

alkotott képére nagy hatást gyakorol. A foglalkozások során kialakult bizalmi légkör 

teret ad annak, hogy ’nyugodtan megéljék magukat’ és megnyilvánulhassanak e 

tekintetben is. 

  

A PROGRAM SZÁMOKBAN (2021) - BAG 

Bevont gyerekek száma: 32 fő 

Önkéntesek száma: 4 fő 
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