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HATÁSPONT TANODA ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR
A program átfogó célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a
hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelése, valamint a
minőségi

oktatáshoz,

neveléshez

és

képzéshez

való

hozzáférés

biztosítása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI-s
és roma tanulók körében. A cél érdekében a tanoda programban
foglalkoztatott szakembereink az alábbi területeken végeznek fejlesztő
munkát a bevont gyermekekkel:
Az alapvető, az iskolai teljesítéshez szükséges, kompetenciák (írás,
olvasás, szövegértés, számolás és számlálás, térszemlélet, ábrázolás,
logika)
Egyéb

személyes

kompetenciák

(önállóság,

felelősségtudat,

megbízhatóság, precizitás, körültekintés, döntésképesség, monotóniatűrés, kézügyesség)
szociális kompetenciák (szabálykövetés, irányító képesség, határozottság,
kapcsolatteremtő és fenntartó készség, együttműködés, interperszonális
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rugalmasság,

eredményorientáltság,

felelősségtudat,

önbizalom,

önreflexió, helyzetfelismerés, asszertivitás stb.)
Kognitív

kompetenciák

emlékezőképesség,

(figyelem,

információszerzési

koncentráció,
és

elemzési

kreativitás,
képesség,

gondolkodási képességek pl. kritikai, problémamegoldó, analitikus, stb.)
IKT

–alkalmazás

(biztonságos

internethasználat,

információkeresés,

szövegszerkesztés, stb.)
A HatásPont Tanoda ma már a kistérség egy fontos, meghatározó
szereplője, a tanulók és családjaik, a helyi intézményi háló is számít a
tanoda jelenlétére. A HatásPont tanoda a társadalmi integráció színhelye,
egy olyan inkluzív nevelési elveken alapuló intézmény, amely szeretne a
jövőben a helyi társadalom számára az esélyegyenlőség, a társadalmi
együttműködés szimbólumává válni.
2019-ben

a

tanodát

a

GYE-18-ALT-TAN-1-0154

azonosítószámú

projekt keretében tartottuk fenn. A szolgáltatást 2019-ben a Heves Megyei
Kormányhivatal által kiadott HE/SZGY/93-19/2019 sz. működési engedély
birtokában, a Gyvt. és a vonatkozó EMMI rendelet rendelkezéseinek
megfelelően nyújtottuk.
Az egész 2019-es év során 34 főt vontunk be – a tervezett 25 fő helyett, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezett, 22 ebből
hátrányos helyzetű is volt. A bevont gyerekek közül 8 fő SNI státuszú,
közülük négyen autizmussal diagnosztizáltak, a többiek ADHD, vagy
intellektuális képességzavarral küzd. A bevont tanulók közül összesen 28
fő jár a helyi Egressy Béni Általános Iskolába, amely beiskolázási körzete
az egyik helyi szegregátumnak – a Harmadosztálynak- és a 80-as
lakótelepen helyezkedik el, ami szintén inkább a szegényebb gyöngyösiek
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lakóhelye. 25 gyerek esetében 0%-os a szövegértési felmérés eredménye
vagy nem került értékelésre, mert a tanuló nem tudott a feladatlapra írni
semmit. Ezek a gyerekek többségében a Harmadosztályon (egyik
gyöngyösi szegregátum) élnek, kettő közülük a helyi EGYMI tanulója,
többségük már felső tagozatos tanuló.
26 fő esetében van értékelhető szövegértési eredmény, 13 fő esetében
50% alatti a szövegértési tesztek eredménye. A szövegértési kompetencia
tesztek, lényegében OKM tesztek kiragadott részei, csak úgy, mint a
matematika. Mindegyik teszt a kitöltő életkorának megfelelő. Ahol a
tanulók szövegértési eredménye 60% feletti, ott a gyerekek szülei is
felsőfokú

végzettséggel,

diplomával

rendelkeznek.

Matematika

kompetencia teszt 23 fő esetében lett 0%, vagyis nem írtak semmit a
feladatlapra, nem is értették meg a kérdéseket; egy esetben nem történt
tesztfelvételre kísérlet sem, a tanuló értelmi képességei miatt. A bevont
tanulók közül 4 főnek pedig 10% alatti az eredménye. Az összes bevont
tanuló 82%-nak 50% vagy az alatti a matematika kompetencia mérési
eredménye belépéskor, 50% felett összesen 9 fő teljesített, ebből csak 7
fő volt, aki 60%-on felül töltötte ki. Ők azok a gyerekek, akik évek óta
járnak a tanodába, függetlenül attól, hogy a tanodának éppen milyen
finanszírozási

helyzete

van

és

az,

hogyan

befolyásolja

a

kompetenciafejlesztésen túli, extra tevékenységeket, pl. utazásokat.
Fejlesztő munka a tanodában:
-

alapvető - az iskolai teljesítéshez szükséges- kompetenciák (írás,
olvasás, szövegértés, számolás, térszemlélet, ábrázolás, logika)
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-

egyéb

személyes

megbízhatóság,

kompetenciák
precizitás,

(önállóság,

körültekintés,

felelősségtudat,
döntésképesség,

monotónia-tűrés, kézügyesség)
-

szociális kompetenciák (proszociális képesség, együttműködés,
versenyszellem, vezetési képesség, stb)

-

kognitív

kompetenciák

emlékezőképesség,

(figyelem,

koncentráció,

információszerzési

és

elemzési

kreativitás,
képesség,

gondolkodási képességek pl. kritikai, problémamegoldó, analitikus,
stb.)

-

IKT –alkalmazás (biztonságos internethasználat, információkeresés,
stb)

Matematika kompetencia fejlesztés folyamata
A matematika kompetenciafejlesztést a felmérő megírását követően
kezdjük meg. Ennek eredménye támpontot ad az erősségekről és a
hiányosságokról. A tanulókkal kapcsolatos tapasztalataink azok, hogy az
alapvető műveletek okoznak a legtöbb esetben nehézséget, tehát nem
tudnak összeadni és kivonni, nem tanulták meg a szorzótáblát, nem tudnak
osztani, ezt követően nehézséget okoz a műveletek elvégzésének a
sorrendje, majd a szöveges feladatokban a matematikai információ
megtalálása, értelmezése, és mindennek a matematika nyelvére való
lefordítása.
Ezek

használatának

képessége

nélkül

azonban

a

magasabb

matematikai ismeretek nem tudnak mire épülni. A tanulókat a felmérés
eredményétől
kiscsoportba

függően
rendezzük.

egyéni,

osztály

Egyéni

és

fejlesztésen

képességszint
az

vesz

szerinti

részt,

aki

nagymértékben le van maradva, osztály és képesség szint szerint pedig
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azok, akik azonos iskolai anyagot tanulnak és képességeik is hasonló
szinten vannak.
Az egyéni fejlesztésénél minden esetben az alapvető ismeretek
fejlesztése zajlik, csoportos helyzetben az alapműveletek megértése,
gyakorlása mellett az iskolai tananyag témái is ismétlésre, tisztázásra
kerülnek. Az elmúlt évek során egyre inkább olyan tanulók kerülnek
látókörünkbe, akik az első félévben, évben nem alkalmasak csoportos
matematikai kompetencia fejlesztésre, feladattudatuk kialakulatlan, ezért
csak egy hosszabb egyéni fejlesztői munka után lehet őket beilleszteni
csoportba. Ez ugyan úgy igaz a szövegértési képességek fejlesztésére is.

Szövegértés -, olvasási kompetencia fejlesztés folyamata
A tanulóval- hasonlóan a matematikához- tesztfelvétel zajlik, amelynek
eredménye képet ad a mentor számára, hogy milyen nehézségei vannak a
diáknak. Ezt követően főként kiscsoportos keretek között, képességnek és
osztálynak megfelelően kerülnek beosztásra a tanulók, egyéni fejlesztést
az kap, akinek figyelmi, koncentrációs nehézségei vannak, akiket feszéjez
mások jelenléte az olvasás során, vagy olvasási képességei jelentősen
elmaradnak. A foglalkozások során a kifejező és értő olvasás fejlesztése
zajlik elsősorban, amelyhez a mentor az iskolai kötelező olvasmányokat
használja elsősorban. Ennek az az oka, hogy a tanulók tapasztalataink
szerint egyáltalán nem olvassák el ezeket a műveket, vagy rövidítve, vagy
filmen nézik meg.
Mivel a napi olvasásuk nem haladja meg az iskolaival együtt sem az
egy oldalt, így nem is alakul ki az, hogy írott szöveget megértsenek,
visszaemlékezzenek arra, hogy mit olvastak, információkat tudjanak a
jövőben

gyorsabban

megtalálni,
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stb.

A

kötelező

olvasmányokból

olvasónaplót készítenek helyben, amely egy vázlatkészítési technika is,
tehát a mű kapcsán tanulják a vázlatkészítés módját is, hogy a jövőben
nagyobb terjedelmű szövegeket tudjanak feldolgozni. Sajnos a kötelező
olvasmányok gyakran nem veszik figyelembe, hogy a mai gyerekek már
egyáltalán nem használják azokat a szófordulatokat, és az olvasás hiánya,
az otthoni nyelvezet olyan mértékben eltérő lett, hogy egyszerű, alap
mondatokat sem értenek meg ezekből a művekből, így iskola időn kívül
igyekszünk olyan műveket is megismertetni a tanulókkal, amelyek
közelebb álhatnak hozzájuk, mivel kortárs irodalmak.

Fejlesztőpedagógiai tevékenység
A felmérések során jól látható, ha egy gyermeknek, fiatalnak olyan
képességek terén van elmaradása, akár eltérő fejlődése, ami miatt
tanulásban akadályozott lesz. Többnyire ezek a problémák már az
óvodában, iskola elején kiderülnek, ilyenkor a gyerekeket szakértői
vizsgálatra irányítja az intézmény, majd a helyi vagy megyei szakszolgálat
- súlyosabb érintettség esetén a helyi EGYMI- foglalkozik a tanuló
fejlesztésével. Középiskolás korban az adott iskola gyógypedagógusa,
amennyiben van ilyen személy az iskolában. Gyöngyösön sajnos gyakori
probléma a munkaerőhiány, legalábbis a szülők arról számolnak be, hogy
a gyerekek nem vagy kevés óraszámban kapnak fejlesztést az oktatási
intézményekben, és a piacon sem tudják megvásárolni, többüknek nincs
rá anyagi kerete.
Ennek okán a tanodaszolgáltatást számos BTMN, SNI gyerek veszi
igénybe. Számukra tudunk biztosítani fejlesztő pedagógiai ellátást,
emellett strukturált tanulási környezetet vizuális megsegítéssel. A felmért
készségeket a tanuló iskolai tananyagain keresztül is fejlesztjük, de
játékokat, feladatlapokat készítünk a hiányterületek fejlesztéséhez is. Sok
gyermeknek van problémája az idő érzékelésével, amelyet vizuális
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eszközökkel érzékeltetünk (homokóra, time timer). Gyakran elfelejtik a
tevékenységek, feladatok sorrendjét, illetve az adott tevékenységet
magát, ezt a folyamatot például képes napirendi kártyákkal segítjük,
minden olyan tanulónál, ahol a munkamemória sérülését észleljük.
Betűfelismerési problémák esetén például a vizuális észlelést javító
feladatokkal kompenzálunk, stb. A folyamat teljesen egyénre szabott.

Angol/német nyelvi kompetencia fejlesztése
A tanulókkal nem tesztfelvétel zajlik, hanem az első alkalommal egyéni
foglalkozás keretében zajlik a tanuló

képességeinek megismerése.

Korábban volt teszt, amelyet kitöltöttek, azonban ez nem adott képet arról,
hogy mi az, amit tudnak és mi az amit nem, ennek pedig az az oka, hogy
nincsen egységes nyelvkönyvhasználat előírva az iskolákban, ahány tanár
annyi féle angol/német könyv van használatban, amelyek más-más más
logika alapján tanítanák az angolt, németet. A szóbeli felmérés így arra
korlátozódik, hogy ismer-e alap kifejezéseket, udvariassági formákat.
Idősebb korosztály esetében, ha úgy tűni, hogy komolyabb ismeretekkel
bír a tanuló, szoktunk felvenni OKM angol/német nyelvű szövegértési
tesztet.
A tanulók kapcsán az a tapasztalat, hogy a nyelvoktatás sok éves
kudarcainak jeleit mutatják. Az oktatás során ugyan megszűnt a nyelvtan
erőltetése, és helyette törekszenek kifejezések és szövegkörnyezetből való
tanítással próbálkozni, azonban a tanulók nem olvasnak sem hangosan,
sem némán eleget, nem értik amit olvasnak, mert nincs elegendő
szókincsük, nem tudják használni a szótárat, mert azt nem tanulják meg
az iskolában, és mert közben derül ki, hogy magyar ABC-t sem ismerik,
sőt az analóg órát sem. Aki nem ismeri az abc-t az nem tudja használni a
szótárat, ahol fejletlen a kereső olvasás, az nem találja meg a szótárban a
keresett szót, mert előbb fogy el a türelme, aki pedig nem ismeri az órát,
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illetve nem tudja megmondani a pontos időt az analóg óráról, az nem tudja
megtanulni az angol nyelvben sem az erre használt teljesen eltérő logikájú
kifejezéseket. Nem tudják lefordítani, amit olvasnak, mert nem értik a
nyelv logikáját, elsősorban gondolunk itt a kötött szórendre; mindez
kiegészül azzal, hogy nem alkalmaznak memoritereket, amelyek pedig
kész sablonok lehetnek, majd amikor egyszer meg kellene szólalniuk.
Ennek okán, kivétel nélkül, minden tanulóval elölről kell kezdeni a
nyelvtanulást.
Elsőnek átvesszük a számokat, betűket, utána rövidebb szövegeket
fordítunk, megtanuljuk használni a kézi és online szótárakat, megértjük a
magyar és germán nyelvek közötti szórendbeli különbséget, szövegeket
olvasunk és magyarra fordítjuk, hogy bővüljön a szókincs, közben
megtanuljuk a szavakat is a szövegkörnyezetben, majd elkezdünk
foglalkozni az alapvető igeidőkkel is. A külföldi önkéntesek állandó jelenléte
a nagy segítség, mert ők azok, akikkel kénytelenek kommunikálni először,
ahogy tudnak, majd amikor már nem félnek annyira, akkor pár szavas
angoltudásukkal bátran próbálkoznak.
Azok a tanulóink, akik igazán fejlődni akarnak, már most eljutottak oda,
hogy pár szavas rövid mondatokkal ki tudják fejezni magukat éles
helyzetben, úgy, hogy az már-már valódi gondolatokat kifejező párbeszéd.

Családlátogatás, utcai szociális munka, tanodai szociális
munka
A szociális munka nagyon fontos kiegészítője a tanoda mentori,
pedagógiai és egyéb szolgáltatásainak. A tanodai szociális munkás
foglalkozik a tanulók toborzásával, a tanulók anyagi és élethelyzetét
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bizonyító dokumentumok, igazolások (pl. rendszeres gyermekvédelmi
kedv. határozat, szülő jövedelmének igazolásai, iskolalátogatási ig., stb.)
beszerzésével, amely - tapasztalataink alapján - folyamatos utánajárást
igényel. Sok családban nem fordítanak túl nagy figyelmet ezeknek a
dokumentumoknak a gondos megőrzésére, így vagy segítséget kell
nyújtani a beszerzésükben, vagy jogosultak lennének rá, de nem is tudnak
róla, így ebben az esetben az ügyintézésben szoktunk támogatást nyújtani.
A szociális munkás a családgondozói feladatai során nem a kliens helyett,
hanem a klienst ösztönzi arra, hogy a saját maga érdekében cselekedjen.
Emellett a helyi szociális hálóval összekötő szerepe is van.
A családgondozói munkának része a rendszeres, a tanuló és család
igénye szerinti családlátogatás, és a tanulóval bizalmi viszony kialakítása
egyéni, csoportos beszélgetések során, amely a tanulót arra ösztönzi, hogy
probléma esetén forduljon a szociális munkáshoz, és a tanodához.
A szociális munkás feladata a napi szintű kapcsolattartás a helyi
intézményi hálóval is, az iskolákkal is, akik tájékoztatják például tanuló
igazolatlan hiányzása esetén és ennek okán felkeresi a tanuló családját.
A szülők bevonása a nyitott napok, a bentlakásos táborok, és egyéb
kirándulásokon való részvételi lehetőségük biztosításával is zajlik.

Közösségépítés, nyitott napok, kirándulások
A nyitott napok kettős célúak, szolgálják egyrészt a disszeminációt,
tehát

külső

kommunikációt,

ugyanakkor

rekreációs

tevékenységek,

fejlesztő és közösségépítő hatásuk van.
Tanodánk hagyománya, hogy a nyitott napokat valamilyen fontos
üggyel kapcsolatos, jeles világnapon, esetleg ünnephez kötötten tartjuk
meg. Ilyenkor a tanulók vagy műsorral készülnek, vagy a témához kötődő
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vendéget hívunk meg előadni a tanulók javaslatai alapján. A nyitott nap
alkalmas arra, hogy a tanodába még nem járó gyerekek, és családjaik
betekintsenek a tanoda közösségének életébe, illetve a településen egy
olyan esemény, amelyről szívesen ad hírt a helyi média. A nyitott tanodai
programokra minden alkalommal meghívjuk a bevont tanulók iskoláinak
pedagógusait, a helyi civil szervezetek szakembereit, a helyi szociális
szolgáltatók

szakembereit,

a

roma

nemzetiségi

önkormányzatok

képviselőit.

- Április 22- A Föld napja – amelyet minden évben -2019-ben április
25-én-, amióta működik a tanoda, egy április harmadik hetében szombatra
eső napon megtartunk. Ebben a projektben is szeretnénk tartani ezt a
hagyományt.
Tanodánk kiemelten fontosnak tartja a tanulók környezettudatos
szemléletének kialakítását. Az EFOP programban ez volt az egyik
legsikeresebb eseményünk. A program során foglalkozni szeretnénk a
hulladékcsökkentés
komposztálással,
ültetésével,

és
illetve

otthoni
az

minikonyhakert

újrahasznosítás

otthoni

mikrozöldek

létesítésével,

amelyek

filozófiájával,

csíráztatásával,
az

egészséges

táplálkozást is elősegítik. Az ültetést gyakorlatban is kivitelezzük.
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a

- Augusztus 3 - Roma holokauszt nap
A nap alkalmából tanodánk tanulói megemlékezést tartanak roma
holokauszt áldozatainak emlékére. Az eseményre meghívjuk a településen
együttműködő szervezetek képviselőit, illetve az egyesület együttműködő
partnereit.
- Szeptember-21 Szakmák napja amelynek célja a gyerekek
foglalkozásokkal, munkahelyekkel való megismertetése.

- Halloween party - október utolsó hetében, amelynek alkalmával a
gyerekek tököt faragnak, gyertyát, mécsest készítenek és így készülnek a
halottak napjára, erre eljöhetnek testvéreik és családtagjaik is.
- Ajándékkészítő workshop és a tanoda karácsony: Ez két
esemény. Az első alkalommal a gyerekek ajándékokat készítenek a
családtagjaiknak, a második alkalommal pedig a szülőknek adják át az
ajándékokat.
Egyéb programok, kirándulások:
-

Aquapark

-

Bobozás a Mátrában
12

-

Szallonasütés a Bene-pataknál

Egyesületünknek nagy tapasztalata van önkéntesek toborzásában,
foglalkoztatásában, mivel az egyesület maga is önkéntesek munkájából,
erőfeszítéseiből jött létre, épült fel. Az egyesület emellett rendelkezik ESC
akkreditációval

(Európai

Szolidaritási

Testület,

amely

önkéntes

http://www.eplusifjusag.hu/hu/evs/home),
fiatalok bevonását is biztosítja.

külföldi

A fiatalok 18 és 30 év közöttiek, akik

Magyarországon töltenek egy évet, és egy civil szervezetnél –jelen esetben
nálunk-

végeznek

önkéntes

munkát.

Tanulják

a

magyar

nyelvet,

ismerkednek a magyar kultúrával, és számukra a fogadó civil szervezet
biztosít, ellátást, lakóhelyet. 2019-ben hosszabb távon 4 külföldi önkéntes
teljesített szolgálatot a Hatáspont Tanodában.
Többet meg lehet tudni HatásPont Tanoda működéséről a projekt közösségi
oldalán.
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Európai Önkéntes Szolgálat – Piece of My Heart
Az Európai Önkéntes Szolgálat – mint az Európai Szolidaritási Testület
elődprogramja - célja, hogy lehetőséget teremtsen a fiataloknak arra, hogy
egyes közösségek vagy a társadalom egészének érdekeit szolgáló önkéntes
vagy egyéb projektmunkában vegyenek részt Európában. A program lehetővé
teszi a fiatalok számára, hogy egy szervezet mindennapi munkájában
vegyenek részt és társadalmilag hasznos tevékenységet végezzenek.

A

Hatáspont

Tanodában

2019-ben

indítottuk

nemzetközi

önkéntes

programunkat, felhasználva a programmal szerzett tapasztalatainkat újpesti
irodánkban.
2019 augusztusában négy önkéntes kezdte meg szolgálatát Gyöngyösön,
Ilayda

és

Tugce

Törökországból,

Leoness

Németországból,

Vincent

Franciaországból csatlakozott a tanoda csapatához.
Az önkéntesek egy hetes belső képzésen vettek részt mely felkészítette őket
a mindennapi segítő munkára. Az önkéntesek szakmai mentorálás mellett:
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-

közösen, nem-formális pedagógia alapelvein nyugvó workshopokat szerveztek délután 16 és 18 óra között

-

rendszeres klubok működtetésében működtek közre (például:
főzőklub, playstation klub, filmklub)

-

egyéni mentori kapcsolatban támogatták a tanodai tanulókat

-

nyílt és külső eseményeken vettek részt, támogatták azok
megvalósítását (kirándulások, interkulturális események)

-

közösségépítő tevékenységekben működtek közre (például: a
„Duranda”

és

„Harmadosztály”

nevű

gyöngyösi

szegregátumokban foglalkozások szervezése, a közösségi
helyként

épülő

konténer

felújításában

való

részvétel,

szemétszedési akcióban részvétel, iskolákban megvalósított
foglalkozások)
A program 2020-ban is folytatódik. Az önkéntesek által vezetett blogról
bővebb információ elérhető az önkéntesek tevékenységéről.
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Surf Safe 45+
A projekt megvalósítása 2018. november 1 és 2019. október 31
között zajlott le a Gyöngyösi járásban 5 településen Gyöngyös központtal.
A projekt teljes ideje alatt egy menedzsment munkatárs és egy 4 főből
álló szakmai team biztosította a projekt megfelelő lebonyolítását mind
pénzügyi, mind szakmai és adminisztratív feladatok mentén.

Programunk 12 hónapos megvalósítási ideje alatt 17 db tematikus
helyi rendezvényekt valósítottuk meg, mindösszesen 156 fő résztvevő
jelenlétével.
Mind az öt megvalósítási helyszínül szolgáló településen különböző
csoportoknak (idősek, szülők, átmeneti otthonban élő családok, segítő ház
szolgáltatásait

igénybevevő

felnőtt

hátrányos

helyzetű

emberek)

klubfoglalkozásokat, beszélgetéseket tartottunk a nem formális pedagógia
módszertana alapján. A toborzáshoz szórólapokat használtunk, juttatunk
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el az egyes helyszínekre, valamint személyesen és telefonon egyeztettünk
helyi

szervezetekkel,

intézményekkel,

akik

segítségünkre

voltak

a

résztvevők megszólításában, bevonásában. Gyöngyösön az Egyesületünk
működteti a HatásPont tanodát, meglévő infrastruktúrával, kapcsolati
hálóval rendelkezünk. A Surf Safe program tematikáját, módszertanát a
célcsoportra adaptáltuk. Érintett témák többek között: közösségi média
aktív

használata,

szűrőszoftverek,

biztonságos
bizalomépítés,

internethasználat,
mobbing,

adatvédelem,

sexting,

grooming,

cyberbullying.

Helyi, települési rendezvényekre összesen 6 alkalommal (9 nap)
települtünk ki, mely rendezvényeken összesen 520 főt értünk el. A
rendezvényeken felállítottuk a Surf Safe standunkat, ahol az alábbi
programlehetőségek várták az érdeklődő felnőtteket és gyermekeket:
felnőttek, idősebb, 45 év feletti korcsoport számára számítógép és
internethasználati

workshop,

tanácsadás,

tesztek,

kvízek

kitöltése,

tájékoztató, ismeretterjesztő kiadványok megismerése, Surf Safe társas
játék.
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A gyermekek részére játékos programok, kézműves foglalkozás
(gipszfestés, álomfogó, slime készítés, üvegfestés, cserépfestés, sablonok
színezése youtube videók alapján). Fontos volt a gyermekek figyelmének
lekötése, hogy amíg ők kézműveskednek, addig szüleik, nagyszüleik
szabadon

foglalkozhassanak

internethasználattal,

részükre

standunkon

a

megvalósíthassuk

számítógép

és

tanácsadásunkat.

A

rendezvények során a Surf Safe programunkban fejlesztett informális és

nem-formális

pedagógiai

gyakorlatokat

is

felhasználtuk

képzőink

segítségével.
Elkészítettük a Surf Safe kiadványunkat, amit a megvalósítás során
frissítettünk és kiegészítettünk.
A kötelező nyilvánosságot a projekt teljes ideje alatt biztosítottuk. Az
egyes rendezvényekről fényképeket készítettünk, az egyesület facebook
oldalán

az

egyes

foglalkozásokról

hírt

adtunk.

A

weboldalunkon

tájékoztatót tettünk közzé a GINOP programunkról. Elkészítettünk és
kihelyeztünk 3 db C típusú táblát.
A 2019.04.17-én Gyöngyösön tartott csoportfoglalkozáson részt vett a
Gyöngyös TV. A foglalkozásról műsort készítettek. A tematikus helyi
rendezvények

népszerűsítésére,

szórólapokat készítettünk.
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valamint

tájékoztatás

céljából

ÚJPESTI IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS IRODA
EURODESK TEVÉKENYSÉGEK, 2019
Egyesületünk 2015. június eleje óta tagja az európai szintű Eurodesk
hálózatnak,

amelynek

munkáját

magyarországi

multiplikátorként

segítettük tovább 2019-es év során is.
„Az Eurodesk egy olyan, az Európai Bizottság támogatásával működő
európai ifjúsági tájékoztatás szolgáltató hálózat és együttműködési keret,
melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon,
Liechtensteinben és Törökországban több mint 1200 regionális és helyi
partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak
és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes
tájékoztatás-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális
kérdésekről.”
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2019 során biztosítottuk a ifjúsági információs szolgáltatást prospekutok
kihelyezésével, osztásával, a telefonon, személyesen, vagy elektronikus
csatornákon

érkező

kérdések

megválaszolásával,

az

információk

terjesztésével.
Egyesületünk idén is részt vett mind a budapesti tavaszi, mind a Győrben
szervezett az őszi országos találkozón, ahol a hálózat új hírei mellett
jobban

megismerhettük

a

Tempus

Közalapítvány

aktualitásait

is,

nemzetközi projektjeit, illetve informálódhattunk az Erasmus+ ifjúsági
területet

érintő

újdonságokról

is.

Felkészültünk

a

Time

to

move

kampányra, valamint a hálózatba bekapcsolódó új civil szervezetek is
bemutatkoztak plenárisan. A hálózat 2020-as terveit is megismerhettük,
bekapcsolódtunk a hálózat 30 éves jubileumi ünnepségeinek tervezésébe.
Az őszi Time To Move kampányban - a Közép-Magyarországi Régió
EURODESK partnerekkel együttműködve – 2019-ben is részt vett az
egyesületünk, a mobilitási lehetőségek online promotálása mellett három
eseményt szerveztünk:
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Kerekesszékkel Európában - A Here We Are csoportunkkal együttműködve
akadálymentes kröülményeket biztosítva, elsősorban a fogyatékossággal
élő fiatalokat kívántuk megszólítani, információt nyújtani számukra a
mobilitási lehetőségekről élménybeszámolókon, moderált beszélgetésen
keresztül. A rendezvény számára a Motiváció Alapítvány biztosította a
helyszínt

Halloween to Move - Immár tradícionálisan, a gyöngyösi Hatáspont
Tanodában

szervezett

haloween-partyval

összekötött,

játékos

és

informatív workshopokat szerveztünk a fiatalabb korosztályt megszólítva
A gyöngyösi Mátra Múzeumban szervezett nagy nyilvánosságú eseményt
az Állatok Világnapja alkalmából, melyen szervezetünk EURODESK
standdal is részt vett.
A kampányokon, hálózati eseményeken, régiós egyeztetésen és a napi
feladatellátás mellett az évben két, nagy számú fiatalt elérő rendezvényen
hívtuk fel a figyelmet a mobilitási lehetőségekre:
Szerb Antal Gimnázium-ban mobilitási információkat nyújtottunk, melyen
EVS önkéntesünk is részt vett (2019 Április)
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Ferencvárosban
vitaversenyt

a

EURODESK

szerveztünk

együttműködve,

melyhez

Youth

(2019
az

Week

május)

Oxford-i

rendezvény
régiós

vitaformát

keretében

partnereinkkel
használtuk.

A

kezdeményezés keretében képzést nyújtottunk a vitacsapatokat alkotó
fiataloknak a formátumról, érvelési technikákról, részt vettünk az esemény
promóciójában, valamint a rendezvény szervezésében, facilitálásában.

Egyesületünk

három

résztvevőt

Találkozóra, ahol számos

delegált

a

2019-es

Multiplikátor

workshop-on vehettünk részt, valamint

átvehettük az egyesület „Here We Are” projektjét kitüntető EURODESK
AWARDS-ot szolidaritás kategóriában.
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Külföldi szemináriumok, Erasmus+ csereprogramok
Egyesületünk 2019-ben is aktív résztvevője volt az Eramsus+ ifjúsági
fejezetének. Csoportokat delegáltunk nemzetközi csereprogramokra, e
mellett szakmai szemináriumokon, képzéseken és egyéb rendezvényeken
vettünk részt.
European Youth Week, Brüsszel, 2020 Május
Az egyesület által támogatott
„Here

We

Are”

és

a

„Theathercreators” cosportok
meghívást kaptak a brüsszeli
European

Youth

eseményre,

Week

meglátogatták

az Európai Parlamentet, sok
izgalmas

és

érdekes

beszélgetésen,
vettek

részt.

megvalósított
közül

jó

„Thinking

előadáson
A

2018-ban

projektjeink

gyakorlatként
outside

of

a

the

Boksz”,

valamint

az

„Elsewhere”

című

csereprogramjaink kerültek kiválasztásra, így delegálhatta egyesületünk a
négy fiatalt.
Erasmus+ csereprogramok, képzések, szemináriumok
Az ifjúsági csere egy 13-30 éves fiatalok számára szóló nemzetközi
program, ami az Európai Unió támogatásával, az Erasmus+ Programon belül
valósul meg. A program lényege, hogy a több országból érkező résztvevők
egy előre meghatározott témát (pl. környezetvédelem, integráció, emberi
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jogok stb.) együtt dolgoznak fel – nem formális tanulási módszerekkel-,
amellyel nem csak a témán belüli tudásukat bővítik, hanem más
kompetenciáik is fejlődnek, ráadásul az idegen nyelvet is gyakorolhatják.

Minden országból kisebb csoportok vesznek részt a programon, akiket
csoportvezetők

kísérnek

csereprogramokra

el.

küldtünk

2019-ben
csoportokat,

a

következő

összesen

30

ifjúsági

fiatalt

és

csoportvezetőiket:


„Talk Talk”, 2019 február, Lengyelország, témája vitakultúrafejlesztés



„Rural

Business+”,

2019

május,

Románia,

témája

vállalkozói

készségek vidéki környezetben


„To Save Each Other”, 2019 május, Portugália, témája fenntartható
fejlődés



„Enterpreneurs in the Village” 2019 augusztus, Románia, témája
vállalkozói készségek vidéki környezetben



„Time is on Our Side”, 2019 szeptember, Lengyelország, témája
időmenedzsment
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„Let Me Tell You A Story Grandparents”, Lengyelország, 2019
november, témája oral history

A kiutazást megelőzően az egyesület munkatársai felkészítő találkozót
szerveztek, támogatták az utazásszervezést, értékelő találkozóra nyújtottak
lehetőséget, valamint támogatták a cosportok tagjait a kiutazás során a
felmerülő problémák kezelésében. A résztvevők beszámolói honlapunkon
olvashatóak, fényképeket közösségi médiás csatornáinkon tettünk közzé.
A

csereprogramok

mellett

a

következő

szakmai

szemináriumokon,

képzéseken vettünk részt:


„Expert Seminar on more inclusive future EU programmes”, 2019
Április,

Németország,

témája

a

2021-ben

induló

Erasmus

keretprogram befogadóbbá tétele szakértői javaslatokon keresztül, a
részvételre a Tempus Közalapítvány kérte fel az egyesületet


„Share the Right Story”, 2019 július, Franciaország, témája a
storytelling



„Equal Volunteering”, 2019 november, Spanyolország, témája az
önkéntesek hatékony támogatása
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Európai Megemlékezés és szolidaritás – Jogunk van emlékezni!
(Our right to remember)
A nemzetközi partnerségi projekt célja a megemlékezés és a tények és
ismeretek terjesztése a II. világháború során a kelet-európai régióban
bekövetkezett népírtásokról és deportálásokról. A projekt emellett európai
szinten célozza terjeszteni és elismertetni a Roma holokauszt nemzetközi
megemlékezési napját annak érdekében, hogy a történelmi esemény
áldozatainak

és

azok

hozzátartozóinak

méltó

alkalmat

biztosítson

sérelmeik ápolására.

A projekt olyan nemzetközi eseményeket valósított majd meg, ahol a
tudáscserére, a kutatási területek szakemberek közötti bemutatására
lehetőség nyílik, majd ezek megosztására szakmai, érdekképviseleti
körökben, konferenciákon és olyan műhelyek keretében, ahol ifjúsággal
foglalkozó szakemberek elsajátíthatják a roma holokauszt eseményeiről
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folytatott diskurzus módját, az események tanításának módszertanát
gyerekek számára. A hosszú távú együttműködés immár 2017 óta zajlott.
2019 során a projektben nemzetközi eseményeket Észak-Macedóniában,
Romániában, Németországban és Magyarországon valósítottunk meg a
projekt keretében.
Az Európa a Polgárokért program által támogatott projekt, melyben többek
között a Nevo Parudimos (Resita, Románia), a főpályázó Regionalna
Romska Obrazovna Mladinska Asocijacija (Észak-Macedónia) és az Amaro
Drom e.V. (Berlin, Németország) szervezetekkel működtünk együtt 2018
szeptembere és 2020 februárja között zajlott.
A program céljai a következők voltak:
- Megőrizni a nácizmus áldozatainak emlékét
- Növelni a tudatosságot és ismereteket a II. világháború alatt történő
roma népírtásokkal és deportálásokkal kapcsolatban
- Tematizálni és párbeszédet indítani a kirekesztés és üldöztetés társadalmi
mechanizmusaival kapcsolatban
- Növelni az európai polgárok és fiatalok bevonódását az európai értékek,
kultúra és történelmi emlékezet gondozásába, létrehozásába
A fenti célokat a projekt a következő események megvalósításán keresztül
kívánta elérni:
1. Előkészítő találkozó Skopje-ben
2. Érintettek hálózatosodó találkozója Temesváron
3. Szakértők és képzők szemináriuma Németországban
4. Nemzetközi Ifjúsági Találkozó Skopje-ben
5. Képzés a Roma Népirtásról Budapesten
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6. Disszeminációs konferencia Brüsszelben (2020)
Egyesületünk
képzés
végezte,

budapesti

lebonyolítását
valamint

részt

vett a felsorolt események
szakmai
és

előkészítésében

megvalósításában.

képzésnek

A

újpesti

közösségi terünk nyújtott
helyszínt,

valamint

a

résztvevők ellátogattak az újpesti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
fenntartásában működő Rácz Gyöngyi Közösségi Központba, ahol a
népirtás újpesti vonatkozásáról ismerhettek meg információkat, e mellett
a delegáció meglátogatta a Nehru parton található emlékművet, valamint
a Holokauszt Emlékközpontba.

A

programról

bővebben

annak

tájékozódni.
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közösségi

médiás

oldaláról

lehet

Breaking Stereotypes – Director’s Cut

2019 áprilisában szervezetük meg a Breaking Stereotypes ifjúsági cserénk
második

kiadását.

A

korábban

Erasmus+

pályázati

rendszerben

megvalósított nagysikerű és Eurodesk díjnyertes projektünket kisebb
módosításokkal és a tanulságok felhasználásával terveztük újra.
A második projekt célja továbbra is a fogyatékossággal élő fiatalok
társadalmi integrációjának elősegítése, a résztvevő fiatalok bátorítása
társadalmi

vitákban,

döntéshozatalban

való

részvételre,

különös

tekintettel az őket érintő kérdésekben. A projekt során végzett értékelő
tevékenységek alapján elmondható, hogy a kitűzött célkitűzéseket
sikeresen elértük. A projektbe a tervezett 12 fő fogyatékossággal élő
résztvevő helyett 13 fogyatékossággal élő fiatal került bevonásra, az
alkalmazott

önismereti

folyamatok

sikerességét

az

értékelés

megerősítette.
A projekt során az Önálló Életvitel napjára időzítettük az Auróra közösségi
házban megvalósított eseményt, melyen kiállítás, rövid előadás és
interaktív játék segítségével fejezték ki gondolataikat a témában a
résztvevők. A projekt előkészítő szakaszában – bér ezek az elemek
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eredetileg nem voltak tervezve – a partnerekkel közösen egy hónapos,
érzékenyítő célú online kampányt folytattunk, honlapot hoztunk létre a
projekt számára. A disszeminációs szakaszban a résztvevő csoportok
online és offline eszközökkel hívták fel a figyelmet az inklúzióra, online
formában hasznosult a projekt során fejlesztett interaktív, érzékenyítő
játék, valamint lengyel partnerünk –az eredeti terveken felül – videósorozattal jelentkezett.

Az előkészítési szakasz során létrehozott projekthonlap itt tekinthető meg,
a

csereprogramról

részletesen

beszámoltunk

a

közösségi

médiás

csatornáinkon. A csereprogram zárását követően szakmai beszámolónk
alapján a projekt minőségét 100-as skálán 93 pontra értékelte a nemzeti
iroda.
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HERE WE ARE csoport – still HERE

2019-ben „still Here” néven tovább zajlott a Here We Are csoport munkája,
Erasmus+ KA2 projekt keretében, portugál partnerünk, az APCC által
támogatott csoporttal párhuzamosan. A csapat azzal a szándékkal kezdte
meg közös munkáját, hogy több akción keresztül felhívják a figyelmet a
fogyatékossággal

élők

megkülönböztetésre

és

mindennapjaiban
a

magukról

való

megélt

akadályokra,

kommunikáción

keresztül

megmutassák, hogy ugyanúgy igényt tartanak a teljesértékű életre és
szerepvállalásra

a

társadalomban.

megvalósításán

keresztül

igyekszik

A

nagy

a

láthatóságú

csoport

akciók

szembeszállni

a

fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos előítéletekkel így előremozdítva az
inklúziót.

A

csapat

összetétele

kor,

nem,

tapasztalat,

háttér

és

limitációk

szempontjából is vegyes így a közös munkában minden egyes csapattag
hozzájárulása egyedi értéket és nézőpontot képvisel. Az csapat munkája
és az akciók megvalósításának inspirációját képezi a az „Independent
Living

Movement”

avagy

az

Önálló
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Életvitel

Mozgalom,

mely

a

fogyatékossággal élők kvázi polgárjogi mozgalma. A mozgalom hirdeti,
hogy a fogyatékosság az élet természetes velejárója és egy teljesértékű
társadalomban az akadálymentesség biztosítása alapkövetelmény. Csak
így valósulhat meg a fogyatékossággal élők aktív és önálló részvétele, mely
alapvető emberi joguk.
A 2019 januárjában indult projektben újdonság volt, hogy a két csoport
számára egyesületünk Magyarországon, az APPC portugáliában fél éves,
két heti rendszerességű önismereti és kommunikációs területeket lefedő
csoportos képzési folyamatot valósított meg, majd az év júliusától a
csoport eseményeinek, akcióinak tervezése zajlott.

A csoport képviseletében Szász Péter júniusban átvette a csoport
munkájának elismeréseként átadott EURODESK AWARDS-ot szolidaritás
kategóriában Brüsszelben, valamint a csoport két tagja a European Youth
Week-en képviselte a csoportot.

32

2019-ben két nemzetközi találkozó lebonyolítását terveztük; míg a
budapesti, az éves eseményeket tervező kick-off találkozó (2019 március)
rendben lezajlott a portugál csoport látogatásával, a 2019 őszre, Coimbraba tervezett találkozó meghiúsult, mivel a légitársaság nem volt hajlandó
a

nagy

számú

elektromos

kerekesszéket

szállítani.

A

találkozót

átütemeztük, e mellett ősszel a csoport megkezdte az önismereti
folyamatot követően ismét nyilvános munkáját a közösségi médiás
platform rendszeres frissítésével, weboldal létrehozásával, valamint két
középiskolában bemutatót szervezett:


EURÓPA200 középiskola, Budapest



Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös

MOONWALK - Empowering Young People Living with Disabilities
in Local Youth Work Context
2018-ban kezdődött el kétéves Erasmus+ KA2-es stratégiai projektünk
előkészítése. A projekt partnerségét 3 szervezet adja ki: az Együttható
Egyesület (Mo.), az Uniamoci Onlus (Olaszo.) és az APCC (Portugália), és a
projekt szakaszai is párhuzamosan kerülnek kivitelezésre mind a három
országban.
A projekt fő célja egy nem formális oktatáson alapuló módszertani gyűjtemény
és keretrendszer kialakítása, ami hozzájárul a fogyatékossággal élő (gyakran
NEET) fiatalok képessétételéhez; struktúrálja és jellemzi az ezt célul kitűző
folyamatokat.
A módszertani leírás a projekt során lezajló empirikus kutatásokból származó
adatokra épül. A kutatás kérdőíves és fókuszcsoportos adatgyűjtést is
tartalmaz, melyekben a megkérdezettek egyaránt lesznek a fogyatékossággal
élők célcsoportjából és a területen dolgozó szakértőkből toborozva. A kutatási
szakaszt, a szakértők bevonásával folytatott módszertanfejlesztési szakasz
követi majd. A fejlesztett módszertant egy többhónapos pilot szakaszban
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teszteljük és a tanulságokat a módszertani leírással együtt adjuk majd ki egy
kézikönyvben.
A projekt átfogó célja a fogyatékossággal élő fiatalokat résztvevőként bevonó
szervezetek szakmai kapacitásnövelése és a fogyatékossággal élő fiatalok
hozzáértő bevonásának szélesebb körben való lehetővé tétele.
2019-ben a projekt során a kutatás előkészítése zajlott, elkészült a nemzetközi
kutatáshoz szükséges kutatási terv. A projektet partnereinkkel közösen újra
ütemeztük,

futamidejét

meghosszabbítottuk,

várható

befejezése

2021

augusztus.

Nemzetközi tréning, peer szupervízió - Let it be 3
A 2017-ben és 2018-ban lezajlott képzéseinket a nagy sikerre és
érdeklődésre való tekintettel 2019-ben is megszerveztük. A projekt
előkészítése 2019 januárjában kezdődött a képzést 2019 szeptemberében,
Gánton valósítottuk meg.

A ’Let it be’ tréning célja volt a szakemberek figyelmének felhívása arra,
hogy a szakmai tevékenységet szükséges folyamatosan vagy legalább
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időről-időre megtámogatni önismereti munkával, amely segítséget nyújt
az ifjúsági munka során szerzett tapasztalatok megfelelő feldolgozásában.
Célunk volt a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a
hatékonyság fejlesztése és burn-out prevenció. A projekt során szerettük
volna elérni, hogy az intervenciós lehetőségek tudatosítása megtörténjen
a résztvevőknél. A tréning módszertani eszköztára sokszínű volt, nem
formális

pedagógiai

eszközök,

pszichológiai

és

pszichoterápiai,

művészetterápiás, szocioterápiás módszerek egyaránt fellelhetőek voltak
benne. Emellett integráns részét alkotta a képzésnek a résztvevők között
megtörtént tapasztalatcsere, peer-learning és az egymásnak adott
építővisszajelzéseknek lehetőséget adó tér.
A peer szupervízió módszerének elsajátítása mellett a résztvevők a
csoporttal végzett fejlesztő munka sarokpontjait alkotó kulcs-koncepciókat
dolgoztak fel az általuk facilitált beágyazott workshop-okban, melyet
követően

szakmai

önismeretüket

mélyíthették

a

többi

résztvevő

visszajelzései alapján.
A képzést követően a résztvevők a peer szupervízió technikáját saját
szervezeteikben multiplikálták. A széleskörű disszeminációt a projekt
keretében létrehozott honlap és a partnerek terjesztése biztosította.
A program általános célja mindezekkel, az ifjúsági munka minőségének
javítása volt az ifjúsági szakemberek kompetenciafejlesztésén keresztül. A
’Let it Be’ képzést az Erasmus+ program haza nemzeti irodája, a Tempus
Közalapítvány 2020-ban nívódíjjal tüntette ki.

EVS Budapest - Hit that jive the second time
2019-ben folytatódott budapesti , nemzetközi önkéntes projektünk az
Európai Önkéntes Szolgálat keretében. Olasz önkéntesünk 2019 nyarán
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fejezte be 12 hónapos önkéntes szolgálatát. Az önkéntes a stáb
mindennapi munkájába kapcsolódott be Budapesten és Gyöngyösön
egyaránt.

Részt

vett

a

mobilitási

programok

előkészítésében

és

megvalósításában, az EURODKESK tevékenységekben, saját maga által
tervezett ifjúsági csereprogram pályázatát nyújtotta be, melyet a nemzeti
iroda jóváhagyott. Az önkéntes szolgálatának letelte után a stábhoz
csatlakozott önkéntes koordinátorként. Az önkéntes online naplót vezetett
szolgálatáról.
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