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Kedves Olvasó!
kozások akár új kapcsolatok és együttműkö‑
dések kezdetét is jelenthetik.
Szeretném megköszönni az Emberség Ere‑
jével Alapítvány, a Baranya Megyei Önkéntes
Centrum, a Diabelli Művészeti és Oktatási
Alapítvány, az Egyenlő Bánásmód Hatóság,
az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Mű‑
vészeti Intézmény, a Magyar Máltai Szeretet‑
szolgálat Pécsi Csoport Csilla Gondviselés
Háza Jelenlét program, az NCSSZI Mobili‑
tás Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgál‑
tató Iroda, a Nevelők Háza Egyesület, a Sásdi
Többcélú Kistérségi Társulás– Gyerekesély
Program, a Számá Dă Noj Egyesület, a Szent
Márton Caritas Alapítvány és Wekerle Sán‑
dor Alapkezelő – Gyerekesély Program mun‑
katársainak segítségét és közreműködését,
mert nélkülük nem jöhetett volna létre sem
rendezvényünk, sem különszámunk.

A különszámban azon szervezetek és pro‑
jektek mutatkoznak be, melyek szakembe‑
rei és önkéntesei aktív szereplői és formálói
rendezvényünknek és mindennapi munká‑
juk során tevékenységükkel hozzájárulnak a
gyermeki jogok érvényesüléshez, a hátrányos
helyzetű családok esélyteremtéséhez, a prog‑
ramjaikban részvevő gyerekek és fiatalok
világban való eligazodásához, iskolai vagy is‑
kolán túli sikereikhez és az együttlét örömteli
pillanataihoz.
Természetesen a Civil Korzó különszáma
csak bepillantást nyújthat a fenti célokért küz‑
dő szervezet tevékenységeibe és projektjeik
megvalósulásába, de hiszem, hogy mások si‑
kerei erőt és lendületet adnak mindazoknak,
akiket hasonló célok vezérelnek és a bemutat‑
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Az ember olyan, mint a gyöngyhalász. Számtalanszor lemerül és keresi a gyöngyöt. De vajon
hányszor találja meg? Hányszor merül hiába, hogy aztán üres kézzel jöjjön fel ismét? Fuldokolva,
fogyó oxigénnel, reményvesztetten bukkan ismét a felszínre. Lemondana már, de nem képes rá.
Valami vonzza őt a mélybe. Az igazgyöngy… Merül és merül, keres és kutat, eszméletvesztésig…”
Melissa Moretti: Igazgyöngy

IGAZGYÖNGY ALAPÍTVÁNY
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Alapítványunk a keleti határszélen, Magyar‑
ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérsé‑
gének egyikében, a berettyóújfalui kistérség‑
ben működik 1999 óta. Fő tevékenységünk
a tehetséggondozás, személyiségfejlesztés,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű gye‑
rekekre.
Az alapítványunk által fenntartott Igaz‑
gyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intéz‑
mény sajátossága, hogy a kistérség 6 települé‑
sén, összesen 23 faluból, 670 gyerek művészeti
nevelését végzi, közülük csaknem 70%-ban
hátrányos helyzetű, köztük 250 mélyszegény‑
ségben élő gyermekét.
Az iskola külön figyelmet fordít a gyermek‑
rajz pályázatokra; évi 450-500 díjat hoznak el
tanítványaink hazai és nemzetközi képzőmű‑
vészeti versenyekről.
Az iskola alternatív módszereit több tan‑
könyv, kiadvány fémjelzi, módszereink iránt
nagy az érdeklődés a hazai, határon túli ma‑
gyar pedagógusok, és más országok szakem‑
berei részéről is. Kiterjedt nemzetközi kap‑
csolataink Európán is túlnyúlnak.
Alapítványunk az oktatás mellett egy sajá‑
tos modellfejlesztésbe is kezdett. Szeretnénk a
mélyszegénységben élő gyermekek életesélye‑
it javítani, számukra jövőképet adni, kompen‑
zálni hátrányukat, segíteni integrációjukat.
Az esélyteremtés három eleme az oktatás,
a szociális munka és az intézmények közötti
együttműködés.
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Ez a modell adaptálható elemeivel segít‑
het a mélyszegénységben élők helyzetén, más
településeken is. Mert hisszük, hogy a gyere‑
keken keresztül tudunk tenni egy jobb, élhe‑
tőbb világért.
Módszerek
Értékelési forma
A művészetoktatási in‑
tézményekre egyáltalán
nem jellemző, hogy
a szöveges értékelési
formát választanák. Mi
élünk azzal a törvény
adta lehetőséggel, hogy
hatodik évfolyamig a
gyerekeket osztályzat nélkül, szövegesen érté‑
keljük. Kicsit nehezen szokták meg a szülők
és a gyerekek is ezt az értékelési formát, de mi
mindenképpen hasznosabbnak tartjuk. Nem‑
csak az osztályozás okozta stressz miatt, ha‑
nem azért is, mert a pedagógus jóval több fej‑
lesztési területre kell, hogy figyeljen ezzel az
értékelési módszerrel.
Kooperatív tanulásszervezés
A csoportépítés miatt elterjedt módszer ná‑
lunk a kooperatív tanulás metódusa. Ez az a
módszer, amelynek segítségével a cigány szár‑
mazású és a „kisegítős” gyerekeket is  sikerül
elfogadtatni a közösséggel, a munka aktív ré‑
szesévé tenni.

Projektek
Sokféle speciális projekttel próbálkoztunk
már, melyek sikeresek minden gyerekcsoport‑
nál, különösen a cigány
származású
tanítvá‑
nyainknál. Így például
a gyerekek szerkesztet‑
ték a Tolerancia füze‑
tek számait, melyekben
a kisebbségi lét kérdé‑
seit dolgozták fel. Erre a
metódusra épülő projektjeink az „Alkossunk
együtt!” és a „Nézzünk körül együtt!”.
Az identitásvállalásban nagy lépés volt az
„Egy kép – egy arc” projekt, illetve a kiállítási
anyag, a cigány mesék, mítoszok feldolgozására
irányuló képzőművészeti-dramatikus projekt,
a helyi cigányság mesterségeit kutató projekt, a
helyi cigány mesék gyűjtésére irányuló projekt,
és még hosszasan sorolhatnánk tovább.

céljait az egyéni specifikumokkal. Mivel a
követelményrendszer sosem témaspecifikus,
így nagy szabadságunk van ebben. Miért ne
keresnénk meg hát azokat, amelyek a gyere‑
keket is érdeklik?
Egyéni fejlesztés
A differenciálás és a szöveges értékelés termé‑
szetesen azt is sugallja, hogy egyénre szabott
fejlesztéseket végzünk. A tananyag szöveges
visszacsatolása az értékelésben mutatja azt is,
milyen szinten sajátította el a tanuló a köve‑
telményeket. Ezek mellett kiemelten kezeljük
a szociális kompetenciák fejlesztését, különös
tekintettel az un. „énhatékonyság” érzésre, és
az együttműködési képességek fejlesztésére
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Iskolánkban a pedagógusok a tanórák leg‑
alább 20%-át kooperatív tanulás szervezésé‑
vel bonyolítják le. Így nagy méretű alkotások
készítésére is vállalkozhatunk.
Alkossunk együtt! c. feladatgyűjteményünk
kooperatív vizuális feladatokat tartalmaz.
A kiadvány az iskolánktól megrendelhető.

L. Ritók Nóra
Igazgyöngy Alapítvány / AMI
Cím: 4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 11.
Telefon: 06 54 400-131, 06 30 2996-143,
06 30 2996-137
Fax: 06 54-400-131
E-mail: postmaster@igazgyongy.axelero.net

Differenciálás

A Nyomor széle blog a HVG online-on

Ahhoz, hogy tanítványainkat a legmegfele‑
lőbben fejleszthessük, egyénre szabott felada‑
tokra van szükség. Olyanra, ami figyelembe
veszi a gyerek fejlettségét, hátrányait, nemét,
korát, érdeklődését,
munkatempóját. Ezért,
és a művészeti neve‑
lés önkifjezést segítő
funkciója miatt nem
képzelhető el, hogy
„eg yenfeladatokkal”
próbálkozzunk. A fe
ladatkiadások mindig az egyénnek szólnak, és
ez a megfelelő motivációt is biztosítja.
A pedagógus dolga, hogy a feladatok ki‑
dolgozásában összekapcsolja pedagógiai

A blog elérhetősége:
http://nyomorszeleblog.hvg.hu/
Nap mint nap tapasztalom közvetlen környe‑
zetemben, hogy a mélyszegénységben élők‑
nek esélyük, sőt reményük sincs a minőségi
életre. Ismerem az oktatás, a szociális szféra
és az egészségügy egymással párhuzamosan
futó, egymást erősíteni képtelen programjait.
Érzékelem a hivatali és az emberi szemlélet
között tátongó mérhetetlen űrt. És látom azt
is, sokan milyen könnyen ítélkeznek anélkül,
hogy ismernék a helyzetet. Azt akarom, hogy
változzanak a dolgok, ezért kezdtem írni ezt
a naplót.
L. Ritók Nóra
2012. – Különszám
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Pécsi Szín-Tér Egyesület
„Life is art – experience it!”



1. Egyesületünk bemutatása
Egyesületünk tagjai évekkel ezelőtt a Pécsi
Tudományegyetemen barátkoztak össze, s
a hasonló gondolkodás, hasonló célok ren‑
geteg közös projektet generáltak. A baráti
és munka kapcsolatokat új tagokkal kibő‑
vülve 2010‑ben hivatalosan is egységbe
kovácsoltuk, s megalakult a Pécsi Szín-Tér
Egyesület.
Közösen szervezett programjaink során
ismertük fel az ifjúságsegítés, közösségfej‑
lesztés fontos szerepét elsősorban a hátrányos
helyzetű fiatalok körében, ezért az egyesület
elsődleges céljául tűzte ki hátrányos helyze‑
tű csoportok életminőségének javítását kö‑
zösségfejlesztő, közösségi művészeti progra‑
mok, képzések (mural painting, dráma, tánc
–és mozgás, zene, egyéb vizuális művészetek)
megvalósítása által. E mellett további cél‑
jaink közé tartozik ifjúsági kezdeményezések
felkarolása, kortárs segítők kinevelése, hazai
és nemzetközi szakmai együttműködések
kialakítása, tehetséges fiatalok felkarolása,
mentorálása, az önkéntesség népszerűsítése
és a környezettudatosságra nevelés.
Egyesületünk alapvetően közösségi mű‑
vészetekkel foglalkozik. Szűkebb-tágabb
környezetünk tagjainak bevonásával meg‑
valósuló művészeti tevékenység megvalósí‑
tására törekszik.
Munkáik során az adott közösség tagjai‑
nak lehetősége nyílik művészeti eszközök‑
kel kifejezni, megközelíteni az őt foglal‑
koztató, érintő problémákat, és szélesebb
társadalmi rétegek számára is láthatóvá ten‑
ni e gondolatmenetet.
E közösségi művészeti folyamatban
többnyire nem-formális, informális oktatá‑
si módszerek kapnak helyet.
2012. – Különszám

Általunk használt közösségi művészeti
formák: közösségi színház (pl. fórum szín‑
ház), cirkusz, karnevál, közösségi rádió/tv,
murálfestés, installációs alkotások (pl. re‑
textil vagy hulladékból készült közösségi
alkotások), közösségi zene, tánc, természe‑
tes szobor.
2. „Exchanging impressions – captivating beauty of environment and culture
around us”
IPA pályázat
2011 szeptembere és 2012 augusztusa kö‑
zött a Szigetvári Kultúr és Zöld Zóna Egye‑
sülettel közreműködve vehetünk részt egy
horvát- magyar együttműködésen alapuló
IPA pályázatban.
Fent említett programhoz, projekthez
kapcsolódva a Pécsi Szín-Tér Egyesület,
mint alvállalkozó, a program tartalmi ös�‑
szetevőinek megvalósításáért, a szakmai
program kivitelezéséért felel.
A program különlegessége, hogy magyar
és horvát részről is ötven-ötven – külön‑
böző szociális és társadalmi háttérrel ren‑
delkező – fiatal számára nyújt lehetőséget,
hogy szűkebb környezetéből kimozdulva,
új eszközök, technikák és emberek meg‑
ismerésével gazdagodva tanulja meg meg‑
osztani gondolatait másokkal.
A tizenkét hónap során – mind magyar
mind horvát oldalon – több előkészítő kis‑
csoportos műhelyfoglalkozást követően a
fiatalok egy ötnapos tábor keretén belül ta‑
lálkoznak először. Itt workshop élményeik
tapasztalataira támaszkodva, az elsajátított
ismereteik és kreativitásuk segítségével
olyan közös élménynek lehetnek részesei,
amelynek során színház és tánc, mural fes‑

1. Újrahasznosító tréning
A kémesi általános iskolában tartott ta‑
lálkozások célja az volt, hogy a gyerekek
játékos feladatokon keresztül az újra‑
hasznosítás és a szelektív hulladékgyűj‑
tés megismerése mellett megtanuljanak
tudatosan bánni a hulladékkal, s kismé‑
retű alkotásokat hozzanak létre azok fel‑
használásával.

2. Mural tréning
A szabadszentkirályi általános iskolában
tartott foglalkozások alkalmával – sok já‑
ték, ismerkedés után – a fiatalok amellett,
hogy szabadon kipróbálhatták milyen ér‑
zés nagyméretben, vagy többekkel komp‑
romisszumot kötve közösen festeni, öt le‑
pedőplakátot készítettek a résztvevők.
3. Színház és tánc
A gyárvárosi iskola és pécsbányai fiatalok be‑
vonásával szervezett műhelyfoglalkozások
célja volt, hogy különféle egymást támogató,
egymásra épülő drámapedagógiai és mozgás‑
technikai elemek felhasználásával több – a
fiatalokat foglalkoztató – témakör meghatá‑
rozását követően, rövid – a fórumszínház és
a kortárs kontakttánc eszközkészletét felhasz‑
náló – jelenetek készüljenek.
Sátori Diána – Pécsi Szín-Tér Egyesület
e-mail: passionfortheearth@gmail.com
http://pecsiszinter.blogspot.com/
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tés és hulladék-újrafelhasználás témaköré‑
ben alkothatnak közösen.
A magyar gyerekek táborban készült
alkotásaikat egy háromnapos slatinai fesz‑
tivál alkalmával mutathatják be a párhuza‑
mosan velük dolgozó horvát gyerekeknek
és a szélesebb nagyközönségnek.
A kiállítás anyaga várhatóan június ele‑
jén Szigetváron is látható lesz.
Eddig megvalósult műhelyek, worksho‑
pok:

Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium ifjú‑
ságpolitikai háttérintézménye a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet keretein
belül működő Mobilitás Országos Ifjúsági
Igazgatóság. Ennek Pécsett székhellyel ren‑
delkező egysége a Dél-dunántúli Regioná‑
lis Ifjúsági Szolgáltató Iroda (DDRISZI).
Célja a régió fiataljainak döntéseiben
céltudatos, a társadalom aktív és hasz‑
nos tagjaiként élő állampolgárokká válá‑
sának elősegítése. A szolgáltatásnyújtás
elsődleges feladata, hogy a fiatalok ren‑
delkezzenek megfelelő információkkal
életpályájuk számukra legmegfelelőbb
kialakításához: nemcsak, hogy ismerjék
lehetőségeiket, de tudjanak is élni azok‑
kal, hogy a dolgok ne csak megtörténje‑
nek velük, hanem irányítani, befolyásol‑
ni, kezdeményezni tudják a változásokat.

Az iroda a rendelkezésére álló eszközök‑
kel és erőforrásokkal támogatja a fiatalok
közösségeinek, informális és formális szer‑
vezeteinek fejlődését, az önkormányzatok
fiatalokra vonatkozó tevékenységének szak‑
mai támogatását annak érdekében, hogy a
fiatalok lehetőséget kapjanak arra, hogy a
környezetükben létrejövő kezdeményezé‑
sek aktív részesei lehessenek.
Céljainkat szakmai konferenciák, mű‑
helymunkák, képzések szervezésével, a helyi
ifjúsági munka támogatásával, intézményi
akkreditált képzések szervezésével, tanul‑
mányok, kiadványok készítésével érjük el.
www.mobilitas.hu
Facebook oldal:
Mobilitás Dél-dunántúli
Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda
2012. – Különszám
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Az emberség erejével – CUM VIRTUTE
HUMANITATIS Alapítvány
Az Alapítvány 2006-ban alakult, fiatalok
kezdeményezéseképp. Elsődleges célunk
a társadalmi befogadás, kohézió erősíté‑
se, ehhez legfőbb eszközünknek az embe‑
ri jogi nevelést tekintjük. Működésünk
során olyan eszméknek biztosítunk teret,
mint az előítéletek ledöntése, a fiatalok
önismerete, a diszkrimináció csökkenté‑
se, az aktív állampolgárság, a demokrácia
és az önkéntesség. Elsődleges célcsopor‑
tunk a gyermek és fiatal korosztály, mód‑
szereinkben kiemelten fontosan kezeljük
a kortárs hatást. Tevékenységeink között
van nem-formális nevelési tevékenység,
felkereső ifjúsági munka és érzékenyítő
programok, kampányok szervezése.

Nevelés, képzés
2007-ben indítottuk el a „Menedék”
műhelyfoglalkozásokat. A 90 perces fog‑
lalkozásokat ingyenessé tettük általános
és középiskolák számára. A tematikát
az intézmények igényeihez igazítottuk.
A nevelési programok a 2009-es évben
mentek keresztül nagyobb fejlődésen,
ekkor hoztuk létre a „Színezők” kortárs
képzők hálózatát, valamint 5 témában,
modul rendszerűvé tettük tematikánkat.
Innentől fogva három alkalomból álló
foglalkozássorozattá bővítettük kínála‑
tunkat, a közösségfejlesztés, az előítéle‑
tek, a diszkrimináció, az emberi jogok
és a globalizációs problémák témáiban.
Eddig 10 pécsi oktatási intézményt von‑
tunk be a programba, több helyre évek
óta visszajárunk.
Alapítványunk szervezésében került
sor immár két alkalommal a Jogok harco‑
sai című emberi jogi vetélkedőre. Ebben
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a programban 3 fős középiskolás csapa‑
tok vehettek részt, akik négy internetes
forduló után, a „valóságban” egy dön‑
tő keretében mérték össze tudásukat és
kreativitásukat. A vetélkedő során a fia‑
talok kitöltöttek feladatlapot, készítettek
esszét, filmet és közvélemény-kutatást, a
döntőben pedig képregényt és projekt‑
tervet.
2010 novemberében szerveztük meg a
„Fess, alkoss, gyarapíts” című programot.
ennek lényege, hogy hátrányos helyzetű
gyerekek és fiatalok számára tartottunk
napközit az őszi szünetben. A napközi‑
ben sor került fejlesztő foglalkozásokra
az előítéletek és a fenntartható fejlődés
témájában, valamint a résztvevők a mu‑
ral painting, közösségi festő módszer
keretében készítettek egy körülbelül 10
négyzetméteres falfestményt a Menedék
ifjúsági klubban, ezzel is növelve a klub jó
hangulatát.
Szervezetünk nemzetközi szinten is
folytat nevelési tevékenységet. 2008-ban
valósítottuk meg a „Filming in Equal‑
wood” címre keresztelt nemzetközi ifjú‑
sági cserét. Ebben három ország (olasz,
román, magyar) 18 fiatalja vett részt egy
héten keresztül. A projekt célja a kultú‑
rák közötti párbeszéd megteremtése volt,
valamint ezen túl a fiatalokból forgató‑
csoportokat alakítottunk, akik a stop
motion technika segítségével legóból
készítettek kisfilmeket a diszkrimináció
különböző fajtáiról (homofóbia, rassziz‑
mus, fogyatékkal élők diszkriminációja),
valamint illusztrációkat az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatához. Az elkészült
anyagokat elérhetővé tettük az interne‑

Felkereső ifjúsági munka
Egyik fontos szakmai alapelvünk, hogy
nem ölbe tett kézzel várjuk a fiatalokat,
hogy megtaláljanak minket, hanem oda
megyünk, ahol ők vannak. Ezért hoztuk
létre a „Menedék” emberi jogi játszóhá‑
zat, amellyel végigjártuk Magyarország
legnagyobb nyári ifjúsági rendezvényeit,
fesztiváljait (a teljesség igénye nélkül:
Sziget, Efott, Batta Dem, ReggaeCamp,
Rockmaraton stb.). A Menedék célja,
hogy egy nyugalmas, élhető környezetet
teremtsen a programok, koncertek kaval‑
kádjában. A keret egy babzsákos, rongy‑
szőnyeges fair trade teázó, amely meg van
töltve társasjátékokkal, könyvekkel, saját
készítésű emberi jogi játékainkkal, közös‑
ségfejlesztő programokkal, elektronikus
emberi jogi tudástárral.
A Menedékből fejlődött ki az emberi
jogi kaszinó, abból kiindulva, hogy a Me‑
nedéket rövidebb, kisebb rendezvények‑
re nem érdemes felépíteni. A kaszinóban
a különböző emberi jogi töltetű játékok‑
kal (pl.: rulett, diktátorkártya, dominó)
emberség zsetonokat lehet nyerni, ame‑
lyeket méltányos kereskedelemből szár‑
mazó édességre lehet beváltani. Fontos
leszögezni, hogy a Menedék és a kaszinó
játékai is az ismeretterjesztést, a kapcso‑

latfelvételt szolgálják, amelyből egyéni
munka, beszélgetés tud kialakulni.
A felkereső ifjúsági munka módsze‑
reit alkalmazva indítottuk el a Mene‑
dék ifjúsági klubot, ahol egyenlőre heti
1-1 foglalkozással várunk két különbö‑
ző korcsoportot, egy óvodás-kisiskolás
és egy felsős-középiskolás korosztályt. A
Menedék ifjúsági klub a Zenész Ifjúsá‑
gi OtthoN-ban működik. A csoportok
10-15 fővel működnek, a témák pedig
széles skálán mozognak a művészettől a
sportig. Célunk, hogy egy bizalommal,
megtartó közeget biztosítsunk, valamint,
hogy értékteremtő szabadidős elfoglalt‑
ságot biztosítsunk, ahol lehetőség van
kompetencia fejlesztésre is. A klub mel‑
lett hétvégi családi programok szervezé‑
sét is felvállaljuk.
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ten. 2010 nyarán az eszéki Local Democ‑
racy Agency-vel közösen szerveztünk
kétoldalú ifjúsági cserét, „Storytelling
that binds us” címmel. A tábor Horvát‑
országban zajlott, a résztvevők egymás
kultúrájával ismerkedtek, főként helyi
horvát és magyar mondákon keresztül.
Az eszéki színház közreműködésével egy
közös színdarabot hoztak létre, amelyet
be is mutattak a program helyszínén, Er‑
dut-ban, a helyi közösségnek.

Érzékenyítés
Az érzékenyítő programok célja, hogy az
alapítványunk által képviselt eszmeiség‑
gel elérjük a fiatalokat. Erre lehetőséget
nyújthat egy jótékonysági rendezvény
(pl.: gyűjtés hajléktalanok számára), egy
világnap megünneplése (Zenével a ras�‑
szizmus ellen), vagy egy teljes program‑
sorozat, amelyet az „emberség” eszméje
köt össze (Ember7).
Komoly eredménynek tartjuk, hogy az
Európa Tanács partnereként Pécsett is meg
tudtunk valósítani élő könyvtárat. Az élő
könyvtár lényege, hogy embereket lehet
kikölcsönözni egy beszélgetésre, méghozzá
olyanokat, akikkel az átlag fiatal nem ke‑
rülne egy asztalhoz, vagy olyan csoportba
tartozik, akikkel szemben társadalmi elő‑
ítéletek vannak. A módszer hátterét az adja,
hogy kutatások bebizonyították, hogy az
előítéletek alapja az ismerethiány és a nem
tudásból fakadó félelem. Az élő könyvtár
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erre válaszol. Ezeket a programokat a Bara‑
nya Megyei Esélyegyenlőségi Irodával kö‑
zösen szervezzük.
Legfontosabb kampányunk a Tettek
mezeje névre hallgat. Célja, hogy az ön‑
kéntesség fontosságára felhívja a figyel‑
met. A résztvevők havonta kapnak egy
aktuális, egyszerű, de hasznos küldetést,
amelyeket teljesítve önkéntesként részt
vehetnek a Rockmaraton fesztiválon a
civil falu munkájában. A kampány kü‑
lönlegességét az adja, hogy a promócióba
zenekarokat vontunk be és az ő rajongói‑
kat céloztuk meg.
Szakma fejlesztés
Munkánkban a szakmai fejlesztő progra‑
moknak is teret adunk. Egyik szervezői
vagyunk a nem-formális nevelés napjá‑
nak Pécsett, jelenleg pedig egy országos
gyermekjogi konferencia megvalósí‑
tásában segédkezünk. Mi szerveztük a
nemzetközi emberi jogi képzők képzését
Pécsett, ahol öt ország 17 ifjúsági mun‑
kása kapott új eszköztárat munkájához.
Ezen projekt eredményeképpen a ma‑
gyar résztvevőkkel megvalósítottunk egy
hiánypótló emberi jogi kortárs képzők
képzését, ennek pécsi csapatából alakult
meg a „Színezők” kortárs képző stáb.
Zenész Ifjúsági OtthoN
Alapítványunk 2009 nyarán csatlakozott
a ZION csoporthoz, másodikként az
Intermagyar Egyesület után. Fő felada‑
tunknak tekintjük, hogy a névben foglalt
„ifjúsági” szót megtöltsük tartalommal.
Eddig ez főleg programszervezésben me‑
rült ki, valamint segítettük annak a civil
bázisnak a kialakítását, amely eredmé‑
nyesen tudja működtetni az intézményt,
ezért vontuk be a Zöld Fiatalok Egyesü‑
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letet és az Üres Tér Egyesületet. Velük
alakítottunk ki közös irodát.
A Menedék ifjúsági klub már műkö‑
dik, jelenlegi rövidtávú célunk, hogy el‑
indítsuk a Menedék ifjúsági információs
és tanácsadó irodát. Ezen kívül fontos‑
nak tartjuk a saját példánk miatt is, hogy
a fiatalok civil szervezetekbe tömörülje‑
nek és így próbálják megvalósítani ötle‑
teiket, elérni céljaikat. Ezért hozzuk létre
a Menedék civil inkubátor házat, amely
szolgáltatásaival az induló civil kezdemé‑
nyezéseknek nyújt segítő kezet.
Együttműködések
Az együttműködés területén nagy ta‑
pasztalatot halmoztunk fel az elmúlt öt
év során. Partnerséget alakítottunk ki
Olaszországban, Romániában, Szlováki‑
ában, Horvátországban. Alapítványunk
képző tagjai a European Peer Trainers
Organisation hálózatának, amelynek
Brüsszelben van a székhelye. Partnerei
vagyunk a Tett-Hely Ifjúsági Szolgálta‑
tó Hálózatnak, valamint tagjai vagyunk
a Magyar Szegénységellenes Hálózatnak.
Alapítói vagyunk a pécsi Zenész Ifjúsá‑
gi OtthoN-nak, amely egy alulról jövő
civil kezdeményezés, több szervezet ös�‑
szefogásából (Üres Tér Egyesület, Zöld
Fiatalok Egyesület, Intermagyar Egye‑
sület) egy hiánypótló ifjúsági közösségi
tér létrehozására és üzemeltetésére. Ál‑
landó együttműködői vagyunk az Üres
Tér Egyesület hátrányos helyzetű fiatalok
számára működtetett Jószerencsét Mozi,
közösség- és kompetenciafejlesztő prog‑
ramjában a pécsi Hősök terén.
Nyirati András
Emberség Erejével Alapítvány.
Pécs, Zsolnay Vilmos út 109.
Telefon:+36 72 950 684

Mekényes település a Sásdi Kistérségben, Dom‑
bóvártól 20km-re, Tolna megye határában talál‑
ható. A település lakossága kb. 320 főre tehető.
Mekényes a kormegoszlást figyelembe véve öre‑
gedő község. A gyerekek száma 2007-ben a Sás‑
di Kistérségi Tükör adatai alapján 48 fő volt. Ez
mára kb. 40 főre csökkent.
A településen nem működik sem óvoda, sem
iskola. Az itt élő gyerekek a mágocsi és a dombó‑
vári iskolákban tanulnak. Az önkormányzat cé‑
lul tűzte ki, hogy helyben tartja a fiatalokat, de
ez a munkahelyek hiánya és a rossz infrastruktú‑
ra miatt korlátokba ütközik.
A gyerekek számára igazi közösségi tér nem
volt, és hiányzott az összefogó erő. Ennek meg‑
oldásaként, pályá‑
zat útján jött létre
a
Kölyökkuckó
Napközi „Legyen
az esély egyenlő
– Esélyteremtés a
Sásdi Kistérség‑
ben” TÁMOP-os
program keretében
2011 márciusában. A kezdeti nehézségek ellené‑
re mára a beiratkozott gyerekek létszáma 35 fő.
A napköziben 2 fő dolgozik.
A napközi fő tevékenysége a tanulás segítése,
ill. különböző programok szervezése, mellyel a
szabadidő hasznos eltöltését támogatjuk. Napi
rendszerességgel kapnak a gyerekek uzsonnát,
ill. a nyári szünetben meleg ebédet is biztosí‑
tunk. Az étkeztetés a pályázatnak köszönhetően
ingyenes.
A programok lebonyolítása napirend szerint
történik.

10h-12h

Délelőtti játszóház

12h-13h

Szervezési feladatok

13h-16h

Tanulóidő

16h-18h

Szabadidős tevékenységek

Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a mágo‑
csi általános iskolával, így folyamatosan követni
tudjuk a gyerekek tanulmányi eredményeit, és a
nagyobb dolgozatokról is tájékoztatást kapunk.
A tanulóidőn kívül is igyekszünk olyan játéko‑

kat, foglalkozásokat beépíteni, melyek a tanulást
is elősegítik. Ilyen például az olvasásértés, szójá‑
tékok, memóriajátékok.
A
szabadidős
tevékenységekről
havi
bontásban
éves tervet készí‑
tünk és a pályázati
tervnek megfele‑
lően bonyolítjuk le.
Vannak rendszeres
programjaink: havonta tartunk kézműves foglal‑
kozást és táncházat. A pályázatban megnevezett
programok mellett saját ötleteink megvalósítá‑
sára is lehetőségünk van: a fontos, jeles napok is
helyet kapnak az eseménynaptárban.
A gyerekeken keresztül a szülők, a lakosság is
könnyebben bevonhatóvá válik, így olyan ren‑
dezvényeket is szervezünk, ahol mindenki részt
tud venni. (Idősek napja, Márton napi felvonu‑
lás, Halloween, Karácsony, Családi Vetélkedő,
Bolond Farsang)
A pályázatnak
köszönhetően
a
g yermekközösség
lényegesen összetar‑
tóbbá vált, megis‑
merték egymást, ba‑
rátságok alakultak
ki. Olyan közösség
szerveződött belő‑
lük, mely képes célokat kitűzni és elérni. A célok
megvalósításán keresztül megismerik az emberi
kapcsolatok összetartó erőit, megtanulják és el‑
sajátítják a csapatban való együttműködés szük‑
séges feltételeit, értékeit: kötelesség, felelősség,
tolerancia, segítőkészség…
„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját
felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját
szemével nézni a világban.”
/Rudolf Steiner/
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Kölyökkuckó Napközi Mekényesen

Makó Erzsébet
napközi vezető
Kölyökkuckó Napközi Mekényes
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Fontos lecke: az oktatási szegregáció jogellenes

Baranyai

Közérdekű igényérvényesítés a hibás gyakorlat felszámolásáért

12

Megállapodással ért véget az az eljárás, amelyet
– roma származású tanulók elkülönített okta‑
tása miatt – közérdekű igényérvényesítőként
egy hátrányos helyzetű gyerekek érdekeit kép‑
viselő alapítvány kezdeményezett az Egyenlő
Bánásmód Hatóságnál. A bepanaszolt iskolát
fenntartó önkormányzat végül az egyezségben
számos, az esélyegyenlőség iránti tényleges el‑
kötelezettségét bizonyító vállalást tett.
Az ügy előzményéhez tartozik, hogy az ala‑
pítvány elnöke egy országos napilapban ko‑
rábban cikket írt az általuk tapasztalt etnikai
szegregációról, amelynek nyomán az Oktatási
Hivatal (OH) hatósági ellenőrzést folytatott le
az írásban említett általános iskolában. Az OH
2008-ban két határozatot is hozott az ügyben.
Egyik határozatában a hivatal rögzítette: az ál‑
talános iskolában egyes tanulókat jogellenesen
különítettek el osztálytársaiktól azzal, hogy
külön tanulócsoportban és hetente összesen
csak két napon vettek részt a tanítási órákon.
Az Oktatási Hivatal szakemberei megállapítot‑
ták, hogy az általános iskola megsértette a hal‑
mozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók
összevonására vonatkozó törvényi tilalmakat,
ugyanis az azonos évfolyamon indult két pár‑
huzamos osztályban számottevő különbséget
tapasztaltak a HHH tanulói arány vonatkozá‑
sában. Ezen eltérés szintén a szegregált oktatás
tényét bizonyította.
Az OH munkatársai szerint az oktatási in‑
tézmény megsértette a sajátos nevelési igényű
tanulók nyilvántartására vonatkozó szabályo‑
kat is: 9 tanuló esetében a napló nem tartal‑
mazta a gyermekek szakvéleményének számát,
s a felülvizsgálat időpontját. A határozat kitért
arra is, hogy egyes tanulókat magaviseletük
miatt egyéni tanrend szerint, az osztályból ki‑
emelve, hetente csupán két napon oktattak. A
szakértők azt is kifogásolták, hogy egyes tanu‑
lók, akik korábban többször is évfolyamot is‑
mételtek, csökkentett óraszámban fél év alatt
sajátították el egy egész tanév anyagát. Ez a
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gyakorlat kételyeket ébresztett bennük az osz‑
tályozó vizsgák tartalma és a számonkérés való‑
disága tekintetében.
Az Oktatási Hivatal jelentős mértékű fel‑
ügyeleti bírság kiszabásáról rendelkezett. Ha‑
tározatában emellett előírta a HHH tanulók
összevonásának fokozatos megszüntetését és
kötelezte az intézményt, hogy azonnal szün‑
tesse meg bizonyos tanulók tanórákról történő
felmentésének gyakorlatát, valamint számolja
fel a nevezett tanulók jogellenes elkülönítését.
A hivatal másik határozatában további évfolya‑
mok vonatkozásában is megállapította, hogy egyes
tanulókat fegyelmi tárgyalás következményeként
az iskola felmentett a rendszeres iskolalátogatás
alól és társaiktól elkülönítve, az egyenlő bánásmód
követelményét sértő módon oktatta őket.
Az OH határozataival szemben az elma‑
rasztalt intézmény fellebbezést nyújtott be, de
a határozatokat mind az oktatási és kulturális
miniszter, mind pedig a Fővárosi Bíróság hatá‑
lyukban fenntartotta.
Bár az Oktatási Hivatal határozatai részben
nevesítették a jogellenes elkülönítéssel érintett
tanulókat, de a határozatok nem jelölték meg
a tanulók védett tulajdonságát (cigány szárma‑
zásukat), amelyre vonatkozóan az intézmény
velük szemben megsértette az egyenlő bánás‑
mód követelményét. Az Egyenlő Bánásmód
Hatósághoz benyújtott kérelem szerint az OH
határozataiban nevesített tanulók valamen�‑
nyien a cigány etnikumhoz tartoztak, ezért a
közérdekű igényérvényesítőként fellépő alapít‑
vány annak megállapítását kérte az EBH-tól,
hogy a gyermekeket cigány származásuk miatt
különítették el jogellenesen. Az alapítvány azt
is kifogásolta, hogy az elmarasztalt intézmény
nem hajtotta végre az OH határozataiban fog‑
laltakat, azaz a roma tanulók jogellenes elkülö‑
nítése folytatódott, illetve egy túlkoros és egy
felzárkóztató osztály létrehozásával új formá‑
kat öltött, amelyek a roma tanulók elkülöní‑
tett oktatását célozták.
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Az EBH eljárást indított az általános isko‑
lával és a fenntartó önkormányzattal szemben.
A fenntartó vonatkozásában a hatóság azt vizs‑
gálta, hogy amennyiben a cigány tanulókat az
iskolában jogellenesen elkülönítették, terhel‑
te-e mulasztás az önkormányzatot azzal, hogy
a jogsértő helyzetet nem számolta fel, illetve
hozzájárult-e tevőlegesen is a jogsértő helyzet
kialakításához.
A kérelmező alapítvány az eljárás megindí‑
tása után jelezte, hogy nyitott az ügy békés ren‑
dezésére és az egyezségkötésre, feltéve, hogy az
iskola felszámolja a roma gyermekek jogellenes
elkülönítését. A közérdekű igényérvényesítő‑
ként eljáró civil szervezet kérését az indokolta,
hogy időközben új igazgatót neveztek ki az ok‑
tatási intézmény élére, aki nyitott volt az ala‑
pítvánnyal való együttműködésre.
Az eljárás keretében az EBH kimutatás el‑
készítésére hívta fel az általános iskolát. A do‑
kumentummal szemben az alábbi követelmé‑
nyeket fogalmazta meg a hatóság képviselője:
az anyag tartalmazza az alapítvány kérelmében
foglalt osztályok tanulóinak nevét, lakcímét,
hátrányos helyzetét, hogy a tanulók cigány szár‑
mazására vezetéknevükből, illetve lakóhelyük‑
ből következtetni lehessen. Ez utóbbi informá‑
cióra azért volt szükség, mert köztudomású,
hogy a településen a cigány lakosság szegre‑
gáltan él. A kért kimutatást az általános iskola
végül nem készítette el, de részletes kimutatást
készített a 2010/2011-es tanév osztályössze‑
tételéről, és felvázolta terveit a 2011/2012-es
tanév tanulócsoportjainak összetételével kap‑
csolatban. Az iskolaigazgató elmondta, hogy
csak felmenő rendszerben tudnak változtatni
az osztályok összetételén, a már működő egy‑
ségeket nem tudják megbontani.
A tárgyaláson az alapítvány, valamint az el‑
járás alá vont iskola és önkormányzat a jövőre
nézve próbált megoldásokat találni, s az ügy
lezárása érdekében egyezségi tárgyalásokba

kezdtek. Végül a felek és – az ügybe időközben
bekapcsolódott – a cigány kisebbségi önkor‑
mányzat (CKÖ) előremutató és példaértékű
egyezséget kötöttek. Ennek számos pontja
deklarálta az iskola által már megtett intézke‑
déseket, köztük az egyéni tanrenddel működő,
kislétszámú tanulócsoportok felszámolását.
Az egyezségben értelemszerűen az általános
iskola vállalásai domináltak. Így például köte‑
lezettséget vállalt arra, hogy a jövőben bizto‑
sítja az osztályba besorolás során a roma –nem
roma etnikai arány kiegyensúlyozottságát,
mely arányok eltérése nem lehet magasabb,
mint 15 százalék. Az intézmény elkötelezte
magát amellett is, hogy az elsős kisdiákok osz‑
tályba sorolásakor érvényesíti az esélyegyen‑
lőségi szempontokat, s biztosítja, hogy ezek
megvalósulásáról az alapítvány és a CKÖ hely‑
színi látogatás keretében meggyőződhessen.
Az iskola vállalta azt is, hogy az etnikai
arányok kialakításánál a nemzeti és etnikai
kisebbségi jogok országgyűlési biztosa által
kidolgozott szempontrendszer alapján jár el.
A megegyezés szerint az oktatási intézmény a
jövőben szorosabb együttműködésre törekszik
a CKÖ-vel. Ennek keretében évente legalább
három alkalommal konzultálnak a roma gyer‑
mekek beilleszkedésével kapcsolatos tapaszta‑
lataikról a kisebbségi önkormányzat tagjaival.
A vállalásokba azt is belefoglalták, hogy mind
az iskola, mind pedig az önkormányzat 2-2
dolgozója részt vesz az EBH által szervezett in‑
gyenes antidiszkriminációs képzésen.
A megállapodást az önkormányzat képvise‑
lőtestülete határozatával megerősítette, így az
EBH a felek egyezségét jóváhagyta.
Dr. Kegye Adél főreferens (EBH) írása

	 http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/fi‑
les/158627216.pdf
	 http://www.egyenlobanasmod.hu/tamop/kepze‑
sek
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A hátrányos megkülönböztetés nélküli oktatás
mindenkit megillet

14

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye számos fontos alapelvet rögzít, mint például a
tisztességes bírósági eljáráshoz, a nyilvános
tárgyaláshoz, az ésszerű időn belül történő
döntéshozatalhoz és az oktatáshoz való jog,
illetve az embertelen, megalázó bánásmód,
valamint a diszkrimináció tilalma.
A keretszabályokat azonban a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának
esetjoga tölti meg tartalommal. Az utóbbi
években három jelentős szegregációs ügyben hoztak döntést, mindegyik esetben
nemzeti-etnikai alapú hátrányos megkülönböztetést sérelmeztek.
A Cseh Köztársasággal szemben benyúj‑
tott panasz alapján indult, első precedens
értékű ügyben – D. H. and Other v. Czech
Republic – a 18 osztravai roma diák képvise‑
letében eljáró Európai Roma Jogok Központ‑
ja (ERRC) 2005-ben fordult a nemzetközi bí‑
rósághoz arra hivatkozva, hogy a bepanaszolt
állam látszólag semleges intézkedéseivel ala‑
csony színvonalú, szegregált alapfokú képzést
nyújt a roma gyerekek számára. Ezzel össze‑
függésben sérelmezték a csökkentett tanter‑
vet, mely nem tette lehetővé a hagyományos
iskolákba történő átmenetet (felzárkózást).
Az ERRC a helyi jogorvoslati lehetőségek
kimerítését követően benyújtott panaszát a
megalázó bánásmód tilalmára, a tisztességes
bírósági eljáráshoz, az oktatáshoz, valamint
az egyenlő bánásmódhoz való egyezményes
jogra alapította. Közelebbről azt sérelmezte,
hogy a roma diákok oktatására szellemi fo‑
gyatékos gyermekek számára fenntartott, ala‑
csony színvonalú intézményekben kerül sor,
mely komoly hátrányt, illetve érzelmi károso‑
dást okoz számukra.
A bíróság a kérelemben foglaltakat megala‑
pozottnak találta, és úgy vélte, hogy a Cseh
Köztársaság nemzeti-etnikai alapon hátrányos
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megkülönböztetést alkalmaz az oktatáshoz
való hozzáféréssel összefüggésben. Megálla‑
pította, hogy nemcsak a konkrét állami aktu‑
sok, hanem az állami gyakorlat is megvalósít‑
hatja a diszkriminációt. Ezzel összefüggésben
kiemelte, hogy az egyenlő bánásmód köve‑
telményéről a szülőket (érintetteket) nem le‑
het lemondatni, ez minden személynek vele‑
született joga. Végezetül kötelezte az érintett
államot az integrált oktatás megteremtésére,
valamint kártérítés fizetésére. A prágai városi
bíróság döntésével összefüggésben pedig arra
is rámutatott, hogy az un. prima facia (első
látásra elfogadható) ügyekben – a hátrányos
megkülönböztetés a tényállás alapján alap‑
pal feltehető – a bizonyítási teher megfordul,
azaz a bizonyítás a bepanaszolt fél kötelezett‑
ségévé válik. Erre különös tekintettel a bírósá‑
goknak kellene ügyelniük.
A döntés kétségkívül kiemelkedő fontos‑
ságú, s egybehangzó értékelések szerint akár
történelmi jelentőségűnek is tekinthető.
A strasbourgi bíróság egyrészt először mond‑
ta ki az Európai Emberi Jogi Egyezményt alá‑
író egyik államról, hogy vétkesnek tekinthe‑
tő a faji alapú oktatási diszkrimináció terén.
Másrészt mint Andi Dobrushi, az ERRC ve‑
zető ügyvédje még az ítélet kihirdetése előtt
hangsúlyozta – az ügy az első európai szintű
jogorvoslati kísérlet azon Közép- és DélkeletEurópában elterjedt gyakorlat ellen, hogy a
roma gyerekeket rutinszerűen, a képességeik‑
re való tekintet nélkül a szellemi fogyatéko‑
sok számára létrehozott iskolákban helyezik
el. Aligha véletlen, hogy 2008-ban a civil szer‑
vezetek Európa-szerte egybehangzóan üdvö‑
zölték az ítéletet. „A legjobb hír, amit hosszú
ideje hallottunk” – mondta Alexandre Marc,
a budapesti székhelyű Roma Education Fund
(REF) munkatársa. Precedens értékű, ami azt
vetítheti előre, hogy más országokban is erő‑

Történelmi lépték
Egy Görögországgal szemben indult ügy
– Sampanis and Others v. Greece (ET.al.) –
hasonló tényállás mellet szintén jogsértést
megállapító ítéletet eredményezett. Itt a roma
gyermekek az alapfokú oktatás keretében a
főépülettől 5 km-re fekvő oldalépületben ke‑
rültek elhelyezésre tisztán roma osztályokban.
Ezzel összefüggésben a bíróság ismételten fel‑
hívta a figyelmet arra, hogy az integrált okta‑
tás a társadalmi integráció előfeltétele.
Végezetül egy Horvátországgal szemben in‑
dult eljárásban – Orsus v. Croatia – 14 roma
diák képviseletében fordultak a strasburgi bí‑
rósághoz azzal a panasszal, hogy nyelvi nehéz‑
ségekre hivatkozva oktatják a roma tanulókat
szegregált osztályokban. Ezen túlmenően sé‑
relmezték a csökkentett tantervet, illetve az
állítólagos nyelvi nehézségek kiküszöbölését

célzó programok hiányát is. A panasz alapjául
az elhúzódó eljárást eredményező hazai jog‑
orvoslati rendszerre, az oktatáshoz, az emberi
méltósághoz, valamint az egyenlő bánásmód‑
hoz való jogra hivatkoztak.
A bíróság előtt az érintett állam arra hi‑
vatkozott, hogy az oktatás azonos épületben
történik, az elkülönítésnek ésszerű indoka
van, annak alapja nem nemzeti-etnikai ala‑
pú megkülönböztetés. A bíróság ítéletében
megállapította, hogy a speciális osztályokban
történő elhelyezés önmagában nem jogsértő,
amennyiben annak oka a tényleges nyelvi ne‑
hézségek kiküszöbölése, illetve amennyiben
az állam a visszaélések elkerülésére biztonsá‑
gi garanciákat épít a rendszerbe. Ugyanakkor
ezen biztosítékok meglétét ebben az ügyben
nem találta kielégítőnek, így megállapította a
közvetlen hátrányos megkülönböztetést. Ki‑
mondta, hogy a kiskorúaknak az oktatáshoz
való joga kiemelten fontos jog, és ismételten
rámutatott arra, hogy az egyenlő bánásmód‑
hoz való jogról nem lehet lemondani. Megál‑
lapította, hogy a csökkentett tanterv a nyelvi
nehézségeket nyilvánvalóan nem orvosolja,
így az arra való hivatkozás nem kielégítő. Vé‑
gezetül felhívta Görögország figyelmét arra,
hogy az oktatásban való részvétel fontosságá‑
ra az érintett kisebbség figyelmét kötelessége
felhívni.
Ezen ügy kapcsán is kiemelendő, hogy a
roma gyermekek egy része továbbra is szegre‑
gált oktatásban részesül, az ítélet végrehajtása
tehát lassú, illetve akadozik.
Dr. Kéri Ádám főreferens (EBH) összeállítása
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södhet a szegregációs gyakorlatokat jogi útra
terelő magánszemélyek és szervezetek érdek‑
érvényesítő képessége.
Összességében elmondható, hogy a strasbo‑
urgi emberi jogi bíráskodás gyakorlata prog‑
resszív, az ítéletek végrehajtása azonban szá‑
mos esetben problémás, sok időt vesz igénybe,
illetve jó néhány ügyben nyomásgyakorlásra is
szükség van az eredmény eléréséhez.
Az ítélet következtében a Cseh Köztársaság
átnevezte az érintett iskolákat, ám továbbra is
csökkentett tanterv alapján, külön finanszírozás
keretében működteti őket. A végrehajtási eljárás
során az ügyet támogató társadalmi szervezetek
között hatékony együttműködés alakult ki, s
ezen szervezetek a kormányzatot folyamatos
nyomás alatt tartják. A cseh kormány eddig két
jelentésben számolt be az ítélet végrehajtásáról,
nemzeti akciótervet hozott létre, illetve levelet
küldött az érintett iskolák vezetőinek, mely‑
ben felhívta a figyelmet arra, hogy beiratkozás
előtt megfelelően kell tájékoztatni a szülőket a
jogaikról. A szegregáció azonban továbbra sem
került felszámolásra, melyet az is bizonyít, hogy
a romák aránya a speciális tanintézetekben kie‑
melkedően magas.
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Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Eélyek Háza
Országos Esélyegyenlőségi Hálózat

CÉLCSOPORTJAINK:

A magyar állam – európai uniós kötelezett‑
ségeinek eleget téve – 2003-ban alkotta meg
a diszkrimináció kérdéskörét átfogóan sza‑
bályozó, az egyenlő bánásmódról és az esély‑
egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvényt (Ebtv.), illetve 2005-ben
létrehozta az egyenlő bánásmód követelmé‑
nyének érvényesülését ellenőrző intézményt,
az Egyenlő Bánásmód Hatóságot.
Az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat
2004-ben kezdte meg működését, ma már
lefedi az ország teljes területét. Megyénként
1 esélyegyenlőségi iroda (esélyház), a buda‑
pestivel együtt összesen 20 működik.
A hálózat legfontosabb célkitűzései:
• Hátrányos helyzetű csoportok társadal‑
mi integrációjának elősegítése.
• A NEFMI esélyegyenlőségi szakpoli‑
tikájának, esélyteremtő programjainak
támogatása.
• A másság, a sokszínűség társadalmi el‑
fogadásának elősegítése.
• A diszkrimináció elleni küzdelem és tár‑
sadalmi szolidaritás erősítése.

Elsődleges célcsoport:
• a nők,
• a gyermekek,
• a romák,
• az idősek,
• a fogyatékossággal élő személyek,
• a hátrányos helyzetű térségekben élők.
Másodlagos célcsoport:
• az elsődleges célcsoportot segítő szerve‑
zetek, intézmények.

BARANYA MEGYEI ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA – ESÉLYEK HÁZA
„SENKI SEM KÖVET EL NAGYOBB
HIBÁT, MINT AZOK, AKIK CSAK
AZÉRT NEM TESZNEK SEMMIT SEM,
MERT ÚGYIS CSAK EGY KICSIT TUD‑
NÁNAK TENNI” (KOMPASZ KÉZI‑
KÖNYV)
16
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SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜNK
1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
• Jogi tanácsadás, információnyújtás
diszkriminációt elszenvedett állampolgárok, helyi közösségek és civil
szervezetek részére.
• Panaszfelvétel és tanácsadás biztosítása a hátrányos megkülönböztetés áldozatai számára: azon személyek részére,
akiket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás,
jogellenes elkülönítés, megtorlás ért
védett tulajdonságával összefüggésben (bőrszíne, nemzetisége, anyanyelve,
fogyatékossága, egészségi állapota, vallá‑
si vagy világnézeti meggyőződése, politi‑
kai vagy más véleménye, családi állapota,
anyasága (terhessége) vagy apasága, sze‑
xuális irányultsága, életkora, társadalmi
s zármazása, vagyoni helyzete, foglal‑
koztatási jogviszonyának vagy munka‑
végzésre irányuló egyéb jogviszonyának
részmunkaidős jellege, illetve határozott

2. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
• helyi problémák és szükségletek feltárása
és közvetítése,
• partnerség építés, hálózatfejlesztés, koor‑
dináció,
• képzések, tréningek, szakmai műhelyek,
konferenciák szervezése,
• szakmai munkacsoportok működteté‑
se az érdekvédelemmel foglalkozó civil
szervezetek, civil és önkormá nyzati szol‑
gáltatók részvételével,
• segítségnyújtás a célcsoportok érdekkép‑
viseleti szervezeteinek megalakításában,
a célcsoportokat segítő szervezetek, in‑
tézmények erősítésében, tevékenységük
hatékonyabb ellátásában,
• esélyegyenlőségi modellértékű progra‑
mok kidolgozása, „jó gyakorlatok” be‑
mutatása.
3. KÖZVÉLEMÉNY FORMÁLÁSA,
TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE
• Szemléletformálás, a nyitott, másságra
érzékeny, befogadó attitűd erősítése.
• Széles közvéleményt célzó, szemléletfor‑
máló programok megvalósítása, kapcso‑
lódás helyi és országos projektekhez.

• Az EU tagállamokat célzó esélyegyen‑
lőségi kezdeményezéseinek, program‑
jainak helyi szintű megismertetésében és
megvalósításában való részvétel.
• A nonprofit és a forprofit szektor érzékenyí‑
tése a társadalmi felelősségvállalás iránt.
• Az esélyegyenlőség kommunikálása,
megjelenítése a nyilvánosság fórumain –
társadalmi és szakmai szinten egyaránt.
Feladataink megvalósítása során egyik
fontos vezérfonalunk az „indirekt” érzékenyítés. Kulturális és művészeti elemeket
tartalmazó programjaink és rendezvényeink
eszközként szolgálnak a többségi társadalom
szemléletformálásának, attitűdváltozásának
elősegítésében.
Munkánkat alapvetően meghatározza
a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű
hozzáférés elve, így projektjeink során nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy ne kizárólag a
hátrányos helyzetű csoportok kirekesztéséről
szóljunk, hanem számukra, őket megszólítva
is szervezzük programjainkat, előtérbe he‑
lyezve az integráció elvének érvényesülését.
Azt gondoljuk, és a már megvalósult prog‑
ramjaink, rendezvényeink során tapasztaljuk,
hogy a közös tevékenységek kontextus- és
közösségteremtő ereje képes áthidalni az
emberek közti szakadékokat, és nyitottá, el‑
fogadóvá teszi őket. Érzékenyítő és jogtuda‑
tosító küldetésünk során szívesen alkalma‑
zunk nem-formális tanuláshoz kapcsolódó
módszereket az emberi jogi nevelés és az
esélyegyenlőségi szemléletformálás terén,
mind a társzakmák képviselőivel, mind fiata‑
lokkal, gyermekekkel végzett munka során.

Baranyai

időtartama, érdekképviselethez való
tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága
vagy jellemzője miatt)
• Az esélyegyenlőség tárgykörébe tartozó
információszolgáltatás, tájékoztatás
Érdekképviseleti, civil, önkormányzati szer‑
vezetek és azok szolgáltatásainak bemutatása,
tájékoztatás fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítésről, esélyegyenlőségi terv
elkészítéséről, az esélyegyenlőség tárgyköré‑
be tartozó pályázati lehetőségekről, pályázati
tanácsadás az esélyegyenlőségi szempontokra
fókuszálva.

Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda –
Esélyek Háza
Cím: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
Telefon: 72/210-794, 20/4334403
E-mail: eselyhazpecs@gmail.com
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Szent Márton Caritas Alapítvány
Az Alapítvány 2000 tavaszán jött létre azzal a
céllal, hogy az Alsószentmártonban évek óta
sikeresen működő sokrétű szociális, karitatív
és közösségfejlesztő tevékenységeknek intéz‑
ményi hátteret biztosítson, valamint sikeresen
működő programjait - kibővítve és továbbfej‑
lesztve - kiterjessze Dél-Baranya más halmo‑
zottan hátrányos helyzetű, főként cigányok
által lakott településeire. A apítványunk felekezeti hovatartozástól és politikai meggyőződéstől függetlenül segíti a rászorulókat.
Alapítványunk céljai:
• A térségben élő, alacsony érdekérvé‑
nyesítési képességekkel rendelkező, a
társadalom perifériájára szorult csopor‑
tok – cigányok, tartósan munkanélkü‑
liek, veszélyeztetett fiatalok – társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése, hatéko‑
nyabbá tétele.
• A halmozottan hátrányos helyzetű tér‑
ség lakosainak szociális, egészségügyi és
kulturális segítése.
• Mozgó jogsegély- és szociális tanácsadó
szolgálat működtetése az érintett térség
falvaiban.
• Alternatív oktatási programokkal a ci‑
gány fiatalok tanulás révén történő tár‑
sadalmi integrációjának elősegítése.
• Kapcsolattartás a társadalom periféri‑
áján élő családok gyermekei és az őket
nevelő, oktató, segítő intézmények, tár‑
sadalmi szervezetek között.
Programjaink
I. Oktatási programok
I.1. Tanoda Hálózat működtetése DélBaranyában
I.2. Tehetséggondozó programok külső
partnerek bevonásával (művészeti és
színházi nevelés)
II. Szociális és karitatív programok
II.1. Ingyenkonyha
II.2. Szociális segítő szolgálat
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•
•
•
•
•
•

utcai szociális munka
tanácsadás, ügyintézés
egészségügyi prevenció
természetbeni krízistámogatások
adományok
lelki gondozás, életvezetési tanács‑
adás
II.3. Anonym örökbefogadás
III. Közösségépítő programok
III.1. Közösségi Házak működtetése
Dél-Baranyában
III.2. Gyermek és ifjúsági szabadidős
klubok (sport, lovaglás, kirándulás,
kézművesség, zene, tánc, stb.)
III.3. Hagyományőrző tevékenységek
III.4. Rendezvények
III.5. Nyári táborok
IV. Antidiszkriminációs programok
IV.1. Mozgó jogsegélyszolgálat
IV.2. Akkreditált pedagógusképzés
IV.3. Továbbképzési programok, tréningek
Az alapítvány elnöke:
Lankó József, római katolikus lelkész
30-940-9000, ☎ 36-72-569-004
fax:36-72-569-005
E-mail: lankoj@freemail.hu
Programmenedzser, programigazgató:
Békési Andrea, szociálpolitikus
30-41-10-468
E-mail: szmca@freemail.hu

