PROJEKTÖSSZEFOGLALÓ

az EFOP-1.3.4-16 „Közös értékeink – sokszínű társadalom” c. felhívás keretében,
a "LENDÜLET" miskolci, eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok
együttműködésének megvalósítása címmel tervezett projekthez.

1. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓINAK BEMUTATÁSA
1.1. A támogatást igénylő bemutatása
A Kapcsolat - Kihívás Alapítvány az " élhető életet mindenkinek " filozófia mentén működik. Élhető
az élet - és ennek elérése stratégiai célunk - ha minden ember lehetőséget kap a benne rejlő értékek
kibontakoztatására. Ez akkor lehetséges, ha az egyén testi-lelki-tudati harmóniája olyan szintű, mely
alkalmassá teszi őt a szociális státuszváltásra. Az általunk alkalmazott módszerekkel felkészített
emberek érdekeiket és értékeiket felismerik, azokat megfelelően képviselik, a nehézségeket
kihívásként élik meg és nem legyőzhetetlen akadályként. Ismerik és elfogadják a közösség erejét, a
közösség tevőleges tagjaként dolgoznak a társadalmi értékek megvalósulásáért.
1997-től működünk a célterületen, 39 sikeres programot valósítottunk meg, tapasztalatainkat
beépítve, folyamatosan fejlesztjük programjainkat a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása
érdekében.
Miskolc megyei jogú város és régióközpont, rangja ellenére a rendszerváltás vesztes nagyvárosa.
A lakótelepek nem képeztek közösségformáló erőt, a nagyszámú aluliskolázott ember alacsony
igényszintjéhez igazodott az állami és a magánszolgáltatás. A hirtelen összeomló ipar ezt a kevéssé
felkészült, kevéssé rugalmas és mobilis réteget szinte maga alá gyűrte.
A helyzetet súlyosbította a kontraszelekció: a társadalmi nehézségeket jobban kezelő réteg
elvándorolt a városból. A lakótelepek megmaradtak, az ott rekedt emberek több milliárd forint
hátralékot nyögve, gyakran érzik jövőtlennek életüket.
A helyzet kialakította az anómiát: sokan érzik úgy, hogy a társadalmilag elfogadott célok - a médiavezérelt álmok - nem érhetők el a társadalmilag elérhető eszközökkel. Emiatt nő a devianciapotenciál
és a kiúttalanság, fokozódik az egészségi és mentális állapotromlás.
A kísérő szegénység a tárgyi lehetőségektől is megfoszt: újságok, könyvek, számítógép jellemzően
hiányzik - gyakran az élelem is! - tovább növelve az esélytelenséget.
A részletezett nehézségek sajátos életviteli technikák kidolgozását követelték meg az érintettektől.
Alapítványunk saját fejlesztésű – széleskörű projekttapasztalatokra épített – programja a
miliőterápiás közösségi tér működtetése, melynek célja a többszörösen hátrányos helyzetű
családokból kikerülő fiatalok komplex segítése, tanácsadással, mentorálással, a szükséges tárgyi
eszközök biztosításával.
A célcsoport tagjai önerőből általában képtelenek integrálódni a társdalomba, a munka világába,
erősítve ezzel a társadalom tévhiteit és előítéleteit.
A civil szféra által a célcsoport számára létrehozott támogató szolgáltatások legfőbb hibája, hogy
projektszinten működnek, viszonylag rövid időtávon, állandó, és folytonos finanszírozás hiányában a
segítségnyújtás esetleges, az adott, éppen futó programhoz igazított. A visszacsatolás, ha meg is
történik, nem biztos, hogy illeszthető a következő pályázati kiíráshoz.
Az általunk kidolgozott szakmai program minimális befektetéssel működtethető pályázati támogatás
hiányában is, a szükséges infrastrukturális háttér rendelkezésre áll.
A pályázó szervezet – jelen tervezett projekt kapcsán – releváns programjai:



GINOP 5.2.1 munkaerő-piaci program – Ifjúsági Garancia Program – mentorálás,
tanácsadás



Miliőterápiás közösségi tér működtetése hátrányos helyzetű fiataloknak.



TÁMOP-5.3.8-A3-12/1-2012-0054

számú,

“LENDÜLETBEN”

megváltozott

munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci re-integrációja.
TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0010 „HÍD-MÁTRIX” Családokra építő atipikus foglalkoztatás



elnevezésű program
TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0062 „Gönci kapcsolatok HÍDja” hátrányos helyzetű csoportok



komplex felzárkóztató programja.
„NAPFELKELTE" szenvedélybeteg szülők gyermekeinek komplex esélyteremtő programja



KAB-ME-14-16929
„NAPFELKELTE" szenvedélybeteg szülők gyermekeinek komplex esélyteremtő programja



KAB-ME-12-7963
Foglalkoztatási Hivatal – Motivációs csoportfoglalkozások lebonyolítása B.A.Z. megyében



(11 helyszínen 20 tréning)
TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0010 „HÍD-MÁTRIX” Családokra építő atipikus foglalkoztatás



elnevezésű program
TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0062 „Gönci kapcsolatok HÍDja” hátrányos helyzetű csoportok



komplex felzárkóztató programja.
Országos Foglalkoztatási közalapítvány – „BARACK” Roma Szolgáltató Iroda hátrányos



helyzetű, aluliskolázott, munkanélküli embereknek.
TÁMOP1.4.1-07/1-2008-0128



Második

Esély

Komplex

Munkaerő-piaci

Reintegrációs

Program – tréningek szervezése, lebonyolítása


HEFOP-1.-1.-1.-K.2004-06-0001/3.0 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ,
intenzív humán szolgáltatások nyújtása.



Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - „Minden ember fenség” esélyegyenlőségi mentor
modellprogram

 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány – „Segély helyett esély” Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány - Hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedési programja
 PHARE - Egészségügyi

Szerkezetátalakítási Program: A munkanélküliség hatásának

vizsgálata az egészségügyi ellátó rendszerre.
 Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - Hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációs
programja

A célcsoport:


A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén élő lakosság (nemzetiségiek, romák és nem
romák, felnőttek és gyermekek egyaránt)



Kiemelt célcsoport a gyerekek, fiatalok, a mikro-, és makro-szociális környezetük, valamint
a

velük

foglalkozó

szakemberek

(pedagógusok,

szociális

munkások,

kulturális

és

egészségügyi, prevenciós szakemberek, civil szervezetek munkatársai)


Kiemelten kíván foglalkozni a tervezett projekt azon hátrányos helyzetű csoportokkal,
akiknek a kulturális javakhoz való hozzáférése bármilyen okból korlátozott.

A célcsoport bevonását elsődlegesen a pályázó saját adatbázisára támaszkodva tervezzük (a
célterületen húsz éves releváns szakmai múltra tekintettel alapítványunknál több, mint tízezer ember
fordult meg). Társadalmi beágyazottságunk példaértékű, a megye meghatározó intézményeivel
rendszeres kapcsolatokat ápolunk, így a programba vonás nem jelenthet lehetetlen küldetést.
Megvalósítani kívánt cél:
Tervezett programunk a hátrányos helyzetű miskolci családokból kikerülő fiatalok segítő programja,
a társadalmi egyenlőség javítására, a közös értékek feltárására.
A tervezett projekt átfogó célja a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti
párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése
érdekében programok, események, kulturális termékek előállításának támogatása:


elsősorban a roma és más nemzetiségi csoportok/közösségek hagyományainak, ünnepeinek,
szokásainak, kulturális értékeinek megismertetése, összegyűjtése és bemutatása, ezt segítő
programok és helyszínek kialakítása;



a nemzetiségek, kisebbségi csoportok és a többségi társadalom közötti párbeszédet
támogató programok;



az eltérő kultúrák meg- és elismerését támogató tevékenységek.

Az elsődleges, átfogó cél megvalósításához szükséges egy komplex esélyteremtő, a krízishelyzetekbe
kerülés esélyét csökkentő program-elem, mely elsősorban a családok építőköveit jelentő nők
aktivitására támaszkodva, a munkanélküliség, az aluliskolázottság reprodukálásának megelőzésére,
a családi dinamika megváltoztatására, a jövő-, és értékorientáltság átadására fókuszál.

A tervezett projekt tevékenységeit az elérendő célok alapján az alábbiakban határoztuk
meg:
1. Szükségletfelmérés, helyzetelemzés, és szakmai terv, projektterv elkészítése, pályázat
benyújtása.
2. Szerződéskötés.
3. Szükségletfelmérés aktualizálása
4. A menedzsment, és a megvalósítók kiválasztása, megbízása, alkalmazásukkal kapcsolatos
jogi, pénzügyi teendők ellátása.
5. A nyilvánosság biztosítása, nyitó rendezvény megszervezése és lebonyolítása (külső szervezet
bevonásával), rendszeres tájékoztatás a projekt célcsoportjai, illetve egyéb közreműködői
részére.
6. Menedzsment és megvalósítók, együttműködő partnerek módszertani felkészítése, és
folyamatos továbbképzései.
7. Együttműködések perfektuálása az együttműködő partnerekkel, az alábbiak szerint:
- Közreműködés a szükségletfelmérés aktualizálásában;
- Részvétel szakmai-módszertani felkészítésben;
- Részvétel a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok kialakításában, és használatában.

- Részvétel a visszacsatolás rendszerének kidolgozásában, és működtetésében.
8. Az interaktív honlap elkészítése.
9. Szükséges eszközök beszerzése.
10. Komplex családtámogató szolgáltatás nyújtása a tervezett módszertannak megfelelően:
- A szolgáltatások népszerűsítése, toborzási tevékenység
- Kapcsolatfelvétel a célcsoporttal, tájékoztatás, adatfelvétel, programba vonás
- Felmérés, szolgáltatási szerződés megkötése,
- Egyéni ventillációs beszélgetések lebonyolítása, a problémák feltárására
- Egyéni terv készítése,
- Csoportos foglalkozások, tanácsadások, tematikus előadások, klubfoglalkozások
- Potenciális segítő szervezetekkel történő kapcsolatfelvétel, együttműködés, kapcsolattartás;
- Iskolával való viszonyrendszer újrastrukturálása;
- Munkához való viszony optimalizálása, felkészítés a munkavállalásra;
- Családi nap c. rendezvény lebonyolítása (a programba vonás után – az aktuális helyzet
felmérésére, illetve a projektzárást megelőzően – az eredmények bemutatására
- A munka világa címmel workshopok megrendezése, a célcsoport munkához való viszonyának
javítására
- A célcsoport önszerveződéseinek támogatása, asszisztálása, inkubálása
- Rendezvények szervezés, lebonyolítása.
- Roma kulturális értékek megőrzéséhez, megértéséhez, átadásához szükséges kompetenciák
fejlesztése:
a) Újszerű ismeretátadási módszerek kifejlesztése, alkalmazása és azok elérhetővé tétele,
b) A fiatal hátrányos helyzetű, roma emberek digitális társadalmi integrációjának
elősegítése,
c) A hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak, bemutatása a többségi
társadalomnak. (12 db rendezvény)
d) Roma kultúrához kapcsolódó tehetségkutatás, tehetséggondozás.
- Olyan kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások,
események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a
többségi társadalom tagjai számára. Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és
átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának
megismertetése és elmélyítése (zene, képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet,
iparművészet, stb. területén).(összesen 81 db rendezvény)
- Olyan nem formális, informális workshopok, műhelymunkák, romológiai ismertető képzések
kidolgozása és megvalósítása, amelyek az érdeklődőkkel megismertetik a roma kultúrát,
történelmet, értékeket, valamint az érzékenyítő tanfolyamok révén változtatnak a romákkal
foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletén, hozzáállásán is (18 db)

- Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása. (3 db rendezvény)
- Utókövetés.
11. A projekt belső monitorozása, visszacsatolás, projekt értékelések elvégzése;
12. A rendszeres havi team-értekezletek, esetmegbeszélések megszervezése, lebonyolítása.
13. Eredmények összegzése.
14. Záró rendezvény megszervezése és lebonyolítása, külső szervezet igénybevételével.
15. Projektzárás.

