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2021 izgalmas év volt a Bagázsban, hiszen épp 10 éve jegyezte be a Fővárosi Bíróság az
Egyesületet, amelyet 13 lelkes önkéntessel álmodtunk meg.
Egyikünk sem gondolta, hogy 10 év alatt mennyi minden történik a telepeken, a
szervezettel.
A 13 lelkes önkéntes munkáját mára 18 munkatárs és 167 önkéntes végzi immár két
telepen, egy strukturált komplex program megvalósításával, amelyen a telepeken élő
családok többsége, gyerekek és felnőttek is részt vesznek. Eközben céges
érzékenyítőkön, egyetemi előadásokon is terjesztjük a szemléletét annak, hogyan tudunk
felelősséget vállalni a cigánytelepek szisztematikus felszámolása érdekében. Míg 2011ben az éves költségvetésünk 350.000 Ft volt, 2021-re 90 millióra nőtt.
Programjainkban egyre nagyobb szerepet kapnak az integrált programok, élmények,
kirándulások, közösségi programok. Egyre erősebben dolgozunk azért, hogy a telepen
élő felnőttek is megérezzék a közösség erejét, az összefogást, és sikereket
tapasztalhassanak meg. Annak érdekében, hogy a cigánytelepre született embereknek
is esélyük legyen a céljaik elérésére és így egy igazságosabb társadalomban éljünk.
A tavalyi év jó lehetőséget adott arra, hogy számot vessünk, értékeljük a
programjainkat, szintetizáljuk őket, és még tudatosabban menjünk tovább a következő
10 év felé.
Köszönjük, hogy velünk voltatok, mint önkéntes, mint támogató, mint
szimpatizáns, köszönjük, hogy több ezren tudtunk hozzájárulni a Bagázs munkája
miatt egy egyenlőbb országért!
Mi dolgozunk tovább, tarts velünk Te is, hogy egy Bagázs legyünk a jövőben is!

Hajrá Bagázs!
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Missziónk
és néhány szó módszertanunkról
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Egy olyan társadalomért dolgozunk, amelyben a romatelepeken élők is
elérhetik céljaikat.
Mi a Bagázsnál azt valljuk, hogy a telepen élők társadalmi beilleszkedése részben roma kérdés, de nagy részben olyan társadalmi probléma, amelyet csak komplex megközelítéssel lehet kezelni.
Rendszerszemléletben végezzük a munkánkat: egyidőben dolgozunk a telepen élőkkel, helyi szinte az őket körülvevő ellátórendszerrel, ezáltal pedig hatással vagyunk a rendszer és a társadalom
egészére is. Ha érdekel a rendszerszemléletünket bemutató részletes ábránk, kattints ide!
Munkánk alapelve, hogy nem adományt osztunk, mert az tartósítja a függést, helyette valódi esélyt adunk a változásra.
A programok rugalmasan változnak, a telepen élők igényeit, szükségleteit és a helyi viszonyokat követve. Különböző programjainkon valamennyi korosztály (óvodásoktól a felnőttekig) részt vesz,
hiszen célunk, hogy a telepek egészére hassunk - megvalósításukban pedig nagyszámú önkéntes vesz részt. Kattints ide, ha érdekelnek programjaink!

A Bagázs módszertana nem csodaszer. De hiszünk abban, hogy egy olyan megközelítése a nehéz
sorsú emberek segítésének, ami máshol is működhet.

A valódi romaintegráció elérése érdekében az alábbi területekre fókuszálunk:

Bagázs Közhasznú Egyesület

10 évesek lettünk!

10 évesek
lettünk!
Nézd meg az elmúlt egy évtized legfontosabb Bagázspillanatait!
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Egy év számokban
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2
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167

romatelep

család
elérése

önkéntes

27%
átlagos alapkészség-fejlődés
a dányi romatelepen élő elsős gyerekek körében,
egy tanév otthoni fejlesztés után
(módszer: Difer-teszt)
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Fejlesztett
területek
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2141

10

felnőtt mentorálási alkalom

ember elhelyezkedése a
munkaerőpiacon

72
1989

mentorált felnőtt

5
felnőtt előrelépése iskolai
tanulmányaikban

órányi beszélgetés

Éves jelentés 2021

Page 10

Bagázs Közhasznú Egyesület

Mentorálási
alkalmak témái
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942
Esély-táska megvarrása
a dányi asszonyok által

1
megjelent album
a dányi lányok és az AZVLM együttműködésében

(Kattints a képre, és hallgasd meg!)
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Néhány pillanat
amelyekre örömmel emlékezünk 2021-ből
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Az év egyik lenyűgöző
története
arról a lányról szól, aki elsőként szerzett érettségit nőként a bagi telepen. Ő Rami.
Egy romatelepen ugyanis egyáltalán nem magától értetődő, hogy egy diák a 8. osztály
után folytassa tanulmányait, a lányok esetében pedig még inkább kérdéses, hogy
továbbtanulhatnak-e. Az iskolai lemorzsolódás, a kisebb testvérek felügyelte, a háztartás
vezetése és a korai gyermekvállalás mind akadályozó tényezők számukra.
Rami viszont nemcsak középiskolába ment, azt is elhatározta, hogy érettségit szerez.
Önkénteseink segítségével több mint egy évig készült kitartóan vizsgáira egy olyan
időszakban, amikor minden kiszámíthatatlan volt.
A koronavírus miatt az év jelentős részében csak online oktatásban részesült, így
felborult a napi tanulási rutinja és megszűnt az osztályközösség ösztönző jelenléte is.
Többször meg kellett küzdeni a digitális eszközök és az az internetkapcsolat hiányával,
sőt, két műszakban dolgozott az egész folyamat alatt.
Rami kitartása és elhivatottsága akkora hatással volt mind a telepi fiatalokra, mind
pedig a Bagázs munkatársaira és önkénteseire, hogy új, dedikált programot
indítottunk a bagi és dányi telepen élő 8. osztályos és középiskolás kamaszoknak.
A Tartom és emelem program célja, hogy bent tartsuk őket a közoktatásban, minél
többen fejezzék be az általános iskolát illetve szerezzenek egy szakmát, érettségit. Az
önkéntesek hetente kétszer online tanulnak a fiatalokkal, a tanév során pedig a tanulók
pontokat gyűjtenek, amiket különböző ösztönzőkre váltanak be.
Az indulást követően, 2021. őszi félévben 13 fiatal és 30 önkéntes vett részt a
programban.
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Sokat változott abban a szemléletem, hogy sokkal többre becsülöm azt a tanulási környezetet, amiben én érettségizhettem: nekem nem kellett sose a kistesómra vigyázni, az osztálytársaim, szüleim,
tanáraim mind azon voltak, hogy én a legjobbat hozzam ki magamból.
Ramit is sokan segítették, de mégis azt érzem, én mint többségi, sokkal szerencsésebb vagyok mint a legtöbb telepi fiatal.
Egy Bagázs-önkéntes
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A Bagázs komplex
módszerének
a helyi önkormányzattal és az intézményekkel, köztük az iskolával való szoros
kapcsolattartás és együttműködés is szerves része. Sokszor akár egy-egy megbeszélés is
fordulópontot jelenthet ugyanis a telepen élő családok életében.
Nyáron egy ilyen találkozóra került a dányi első osztályosok leendő osztályfőnöke, az
iskola igazgatója, az óvodapedagógusok valamint a Bagázs munkatársai részvételével.
A beszélgetést elsősorban azért kezdeményeztük, hogy megkönnyítsük a jövendőbeli
első osztályosok fejlődését és iskolai előmenetelét. Eddigi tapasztalataink alapján óriási
segítséget jelent a pedagógusoknak, ha ismerik egy adott gyermek hátterét,
aktuális képességeit, illetve az esetükben felmerülő fejlesztendő területeket. Az
óvodapedagógus minden kisgyerekről megosztotta ismereteit, míg kollégánk a gyerekek
családi helyzetéről adott hasznos háttérinformációkat az osztályfőnöknek.
Azt, hogy ez a gyakorlatban mit is jelent, jól szemlélteti egy telepen élő, öt gyermekről
gondoskodó nagymama története. Az unokák közül ketten is idén szeptemberben
kezdték az általános iskolát, de eredetileg két külön osztályba kerültek. A Bagázs által
kezdeményezett értekezleten felvetettük aggodalmunkat a nagymama helyzete kapcsán.
Hogy fog egyszerre két szülői értekezletre járni a többi unoka mellett, hogyan tud majd
lépést tartani a házi feladatokkal és a sok információval, főleg a Covid-hullám alatt?
Végül mindent számításba véve döntés született, és a két kisgyerek egy osztályban
kezdhette meg az tanévet. Az idős asszony később köszönetét fejezte ki a Bagázs
közbenjárásáért.

A konzultáció egy másik hatalmas eredménye pedig, hogy a szakemberek
együttműködésének köszönhetően a dányi gyerekek valóban integrált osztályokban
kezdhették meg tanulmányaikat ahol még a fiú lány arányra is nagy hangsúlyt
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A dányi Széchenyi István Általános Iskolában törekszünk az otthonos, családias légkör megteremtésére. Elfogadunk és kérünk is segítséget – szinte bárhonnan jövőt, ami előrevisz. Szerencsésnek
érezzük magunka a Bagázs Egyesülettel való együttműködésünkben. Ők azok, akik közvetítő szerepet töltenek be mindennapjainkban a családok, az iskolában tanuló gyermekek és a pedagógusok
között. Programjainkba bevonjuk őket, sőt szervezésben is örömmel vesszük segítségüket. Megpróbáljuk megteremteni azt a nyugodt légkört, amivel a hátrányos helyzetű családok számára is
biztonságos hátteret tudunk felmutatni. Ehhez kiváló segítséget nyújtanak a Bagázs szakemberei.
Podmaniczky Ágnes
A Dányi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetője
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Munka és család mellett
még az iskolapadba is visszaülni?
Raffael Sándornak, Bagarának sikerült. Öt évvel ezelőtt vágott bele, hiszen mert
hosszútávban gondolkodni, és munka és család mellett, 40 évesen szerezte meg idén a
nyolcadik osztályos bizonyítványát.
Bagarának egészen öt évvel ezelőttig két általános osztálya volt meg, de amikor a
Bagázs elindította a felnőttoktatás programját, egyből jelentkezett rá. Kitartóan,
rengeteg időt és energiát befektetve végig tanulta az elmúlt éveket, és ugyan voltak
hullámvölgyek, végül mindig visszaült az iskolapadba.
Volt lendület, siker, szembesülés, nehézség, nagy csapat, kis csapat, kilépés, visszatérés,
újabb lendület. Heti 12 óra a konténerben, heti csupán néhány óra Viberen. Végül idén
sikerült.
És Bagara nem állt meg. A bizonyítvány átvétele után egyből belefogott a jogosítvány
megszerzésébe, a Bagázs támogatásával megcsinálta a KRESZ-t és a forgalmi vizsgát
és vásárolt egy autót is.
Idén pedig? Jöhet a hegesztő szakma kitanulása.
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Mérhetetlenül büszke vagyok Bagarára, aki 2016-ban újra beült az iskolapadba felnőttként, és minden hepén és hupán átküzdve magát átvette a nyolcadikos bizonyítványát. Majdnem öt éve történt,
hogy lecsüccsentem Bagara mellé a konténerben, és elkezdtünk matekozni, nyelvtanozni és közösen gyakorolni a fanyar humor művészetét.
Élmény volt végigkísérni őt ezen az úton, ami egészen eseménydús volt. Hálás vagyok!
Sóskuti Fruzsina
önkéntes
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Képzelj el egy lányt,
akinek nincs lehetősége kérdezni a környezetében élőktől a nőisége, szexualitása és
érzelmei kapcsán. Egy lányt, aki egyáltalán nem, vagy csak korlátozott formában fér
hozzá elektronikai eszközökhöz és internethez. Akinek egy olyan közegben kell
boldogulnia, ahol tabu övez rengeteg őt érintő témát, így alig van információja a
szexuális egészségről, párkapcsolatok működéséről, vagy éppen a média testképre
gyakorolt hatásáról. Ezek a témák minden fiatal lányt érintenek és érdekelnek. A kérdés
csak az, hogy kihez fordulhatnak kétségeikkel.
A NANE szakmai támogatásával létrehozott erőcsoportok olyan közösségépítő
alkalmak, ahol a telepi lányoknak és nőknek éppen erre nyílik lehetőségük. 2021-ben
már 5 női erőcsoport működik a Bagázs színeiben, összesen 35 bagi és dányi fiatal nő
részvételével. A heti rendszerességű foglalkozásokon szó esik önbizalomról,
szükségletekről, vágyakról, határokról és nő-, illetve gyermekjogokról egyaránt, de
ugyanúgy célunk a nők közötti kapcsolódás elősegítése és önismeretük növelése is.
De nemcsak beszélgetünk, hanem fontosnak tartjuk, hogy a lányok a telepen kívüli
világot is jobban megismerjék, új benyomásokat, tapasztalatokat gyűjthessenek. Az
erőcsoportok idén jártak koncerten, cukrászdában, moziban, illetve két pécsi és egy
budapesti kirándulás élményével is gazdagodtak. Ezek mind olyan lehetőségek, melyek
a csoport nélkül valószínűleg nem lennének hozzáférhetőek a telepi lányok számára.
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Hálás vagyok Bárnai Árpádnak, hogy 2020-ban meleg szívvel ajánlotta résztvevőnek a Bagázs 3 munkatársát a NANE Egyesület Erő a változáshoz programjának facilitátor képzésére. Egy
számomra szakmailag és emberileg is nagyon értékes folyamat indult el akkor. A nők már a kiválasztási interjúk során meggyőztek arról, hogy a leendő csoportjaik résztvevői a legjobb kezekben
lesznek. A képzésük után szupervízorként végigkísértem az első csoportok megvalósulását, majd a következőt és a következőt … és azóta is kísérem a folyamatokat és nem is lehetnék büszkébb arra,
ahogy a Bagázs szakemberei az Erő program szellemiségéhez hűen megteremtik a lányok és a nők számára azt a biztonságos teret, ahol önmaguk lehetnek.
Hoffman Kriszta
szociális munkás és szupervizor, a NANE Egyesület munkatársa
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Négy külföldi önkéntes
csatlakozott idén a Bagázs csapatához az ESC (European Solidarity Corps) egyéves
programján keresztül. A Marokkóból, Franciaországból, Spanyolországból és
Törökországból érkező fiatalok lendületet és számos új lehetőséget hoztak magukkal.
Egy szegregátumban élő ember számára gyakran komfortzónán kívül esik
lakóhelye elhagyása, a legtöbben még soha nem jártak Magyarországon kívül, így a
külföldiekkel szemben is sokszor bizalmatlanok. Az idegen nyelvek ismerete ezért egy
távoli célnak, és ezáltal talán még szükségtelennek is tűnhet a telepen élők számára,
pedig iskolai előmenetelüket és későbbi elhelyezkedésüket is befolyásolhatja.
Külföldi önkénteseink több korcsoport számára tartanak foglalkozásokat, fejlesztve a
gyerekek szociális és nyelvi kompetenciáit. Emellett a dányi iskolában részt vesznek az
angolórák és a délutáni nyelvi szakkör lebonyolításában is, mely fokozza a gyerekek
iskolai programokba való bevonódását. A gyerekek egyre bátrabbak,
magabiztosabbak és egyre több kifejezés ragad meg bennük.
Az önkéntesek a kezdeti nyelvi nehézségek ellenére könnyedén kapcsolódtak a
gyerekekhez, akik nemcsak feléjük, de otthonuk, szokásaik és kultúrájuk felé is egyre
nyitottabbá válnak. Ők pedig a szervezetnél töltött egy év alatt rengeteg tapasztalatot,
módszertani tudást és élményt szereznek a kisebbségekkel való munkáról, melyeket
később saját szakterületeiken hasznosíthatnak.
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Nagyon megindító a Bagázsnál végzett munkánk. Hálás vagyok a gyerekekkel és a többi munkatárssal való szoros kapcsolatomért. Boldoggá tesz, ha láthatom a telepen végzett munkánk hatását. Ez
egy folyamat, nem sprint, hanem maraton.
Az idei év türelemre tanított. Ez az egész egy fantasztikus lehetőség, egy lecke és egy óriási kihívás, ami nagyon izgatottá tesz.
Marie
francia önkéntes
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Támogatóink, partnereink
akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre!
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Kiemelt támogatóink
Morgan Stanley
MitOst
Magyar Telekom
KPMG

További támogatóink
Amerikai Nagykövetség
ARM Hungary
Che Che Burger
Deloitte
Diageo
Diepeveen & Partners

Erste Bank
Euromixer
Gesellschaft Helvetia-Hungaria
Group Operations Zrt.
Hungarorisk Kft
Lead Ventures Alapkezelő Zrt.

LogMeIn
MagNet Bank
Nanushka
Prezi
Robotaid Kft
Telenor
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Bevételeink

Kiadásaink
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Velünk voltak 2021-ben
Bogschütz Zoltán

Farkasné Horváth Tünde

Kovács Orsolya

Szilasi Blanka

Vidák Mónika

Both Emőke

Ihm Anna

Köcse Tibor

Szilasi Flóra

Elnökség

Csató Eszter

Illyés Tímea

Ignácz-Micsik Réka

Szilveszter Áron

Kajdi Ákos

Dési Anna

Jakab Alexandra

Mihály Bulcsú

Sztojka Mercédesz

Simanecz Tünde

Farkas Rolandné

Jámbor Zita

Nógrádi Eszter

Sztojka Rita

Vasváriné Tóth Annamária

Gyarmati Katalin

Kakuk Tímea

Simon Rebeka

Tóth-Dudás Petra

Felügyelőbizottság

Hedry-Elek Zsuzsa

Kis Andrea

Szász Bea

Tujner Fanni

Molnár Mária

Horváth Edina Melissza

Kovács Krisztina

Szeles András

Vidák Heléna

Vujevits-Pécsi Andrea Julianna

... és további 167 önkéntes, köztük az

Év Önkéntesei:
Bencze Kriszta
Eszes Valéria
Hraskó Anna
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Köszönjük, ha te is mellénk állsz
támogatásoddal!
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