
Milyen főbb problémákkal szembesültök most a
munkátok végzése során a járvány
következtében?
Egyesületünk egyik nagy problémája, hogy most a

járvány ideje alatt nem tudunk a megszokott módon

működni, hiszen nem lehet a közösségi házunkat

nyitva tartani, ahol rendszeres, napi többszöri

programot is szoktunk tartani. Az online módon

történő kapcsolattartás rendkívül nehéz, mert a

családok egy része nem rendelkezik informatikai

eszközökkel, vagy ha esetleg van okostelefon, akkor

nincsen internet elérhetőségük. Településünkön a

roma családokban nem szűntek meg a munkahelyek,

de többnyire rövidített munkaidőben dolgoznak. Ezért

anyagi hátrányuk kisebb azokkal szemben, akik

elvesztették a munkájukat, viszont a járványhelyzet

mégis többlet kiadást eredményez, amit a családok

egy része nem tud megoldani. A családok egy része

napról-napra él, így a járvány megelőzéséhez

szükséges eszközök (például fertőtlenítőszerek)

megvásárlása nehézséget okoz számukra, vagy csak

azt veszik meg, ami kötelező, mint például a maszk.

 

 

 

 

 

 

 

Mivel foglalkozik a szervezetetek? 
Egyesületünk Borsod megye déli részén, Szomolya

településen működik; 2005-ben helyi kezdeményezésre

alakult azzal a céllal, hogy javítsa a helyi cigány közösség

életminőségét, társadalmi mobilitási esélyeiket, képviselje

érdekeit, közvetítsen közöttük és a település döntéshozói,

valamint a nem roma társadalom között. Tagságunk

többsége helyi roma, akik fontosnak tartják saját és

közösségük helyzetének javítását. Tevékenységeink

összetettek, minden korosztály részére szervezünk

programokat, de legfontosabbnak a 0-18 éves korosztályt

tartjuk. Alaptevékenységünk a szociális ügyintézésben

nyújtott segítség, az érdekképviselet, közösségi

házunkban számítógép és internetelérést biztosítunk, és

rendszeresen szervezünk szabadidős, közösségi

programokat is. A Kárpátok Alapítvány támogatásának

köszönhetően korai képességgondozást támogató

programot működtetünk „Ringatlak kislányom!”

elnevezéssel.

 

Miért fontos a korai képességgondozás a hátrányos
helyzetű gyermekek és szüleik esetében?
Egyesületünk főképp olyan családokkal működik együtt,
ahol alacsony az iskolázottság, a családok a nélkülözések

miatt keveset fordítanak játékra, fejlődést segítő eszközökre.

Azt látjuk, hogy sajnos a szülők nagy része nem tudja a

gyerekek számára biztosítani azokat a tevékenységeket,

program lehetőségeket, melyeket a középosztálybeli szülők

meg tudnak adni a gyermekeiknek. A szülőknek saját

tapasztalatuk és anyagi lehetőségeik is hiányoznak ahhoz,

hogy az esetleges fejlődési zavarokat kompenzálni tudják.

Úgy látjuk, hogy a kisgyerekek esetében már az óvodában

érzékelhetőek a hátrányos helyzetből, a szegénységből

fakadó hátrányok. Például sokszor előfordul, hogy nem

szeretnek a gyerekek az asztalnál ülni, vagy nem ismerik a

modern játékokat, és azt mondják rájuk, hogy „nem tudnak

játszani”. Persze mindez abból fakad, hogy nem ismerik

ezeket a játékokat, vagy nem ilyen körülményekhez szoktak.

Azt szeretnénk elérni, hogy az óvónők is felismerjék, hogy a

szociális és gazdasági hátrányból fakadó viselkedési, vagy

esetleges fejlettségi lemaradások az óvodai környezetben

orvosolhatóak, kevés külön odafigyeléssel is. Sajnos ez

általában a nagy létszámok vagy a motiválatlanság miatt

nem történik meg. Ezért nagyon fontos, hogy segítsük a

szülőket a fejlesztő folyamatban, mert ez által ők is tudást

szerezhetnek, amit később tovább tudnak adni a

gyermeküknek.
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A  Kárpátok Alapítvány 2018-ban indította el "Roma gyerekek korai

képességgondozásához szükséges helyi kapacitások fejlesztése" elnevezésű

programját, amelynek keretében évente 12-13 civil szervezettel dolgozik

partnerségben. A program közel 300-400 nehéz körülmények között élő,

hátrányos helyzetű településen vagy településrészen élő 8 év alatti

kisgyermek korai képességgondozásához járul hozzá évente. A támogatott

projektek keretében olyan rendszeres készségfejlesztő programokat,

kirándulásokat, táborokat szerveznek a gyerekeknek, amelyek számukra

egyáltalán nem vagy alig érhetőek el ezekben a vidéki térségekben. Emellett

az érintett szülők gyermekgondozással kapcsolatos információkhoz és

szolgáltatásokhoz jutását segítik elő, illetve a romákkal szemben fennálló

kirekesztő sztereotípiák oldásán dolgoznak a megvalósítók.

 

További információ a programról:
www.karpatokalapitvany.hu 

 

 

 

 

 

Hogyan lehetne ezeket a problémákat kezelni?
Véleményünk szerint a mindenkori kormány és

önkormányzat feladata lenne a megfelelő személyes

tájékoztatás (például a védőnőkön keresztül) és a megelőzés

fontosságáról. Nem elég a plakát, vagy a közösségi média

felületein nyújtott tájékoztatás, a személyes tájékoztatás

sokkal eredményesebb és hatékonyabb. 

 

Számodra miért fontos ez a munka? 
Egyesületünk közel 15 éve működik, több olyan gyermek

nőtt már fel a településen, aki rendszeresen látogatta a

programjainkat. Felelősnek érzem magam azokért az

emberekért, akiket ismerek, akik segítséget kérnek.

Fontosnak tartom, hogy azt, amit én tudok információt,

tudást, tanácsot vagy csak egy kedves szót, átadjam, mert

nekem ez nem kerül semmibe, de a másik embernek sok

mindent jelenthet, tovább lendítheti őt a problémáin,

csalódásain. Siker élményeim, hogy látom azt, hogy akikkel

foglalkoztunk kisgyermekként, most szakmunkás vizsgát

tesznek. Siker és jó élmény, ha a három éves kisgyerek

megismer az utcán és messziről köszön, és azt kérdezi

„mikor lesz foglalkozás, múltkor is jó volt”.

 

Köszönjük szépen a közreműködéseteket!
Kárpátok Alapítvány
 


