A Kárpátok Alapítvány „A Korai Évek Fontosak” programja által támogatott
szervezetek és projektjeik rövid bemutatás (2020-2021)
1. RECD_2022_01 Igazgyöngy Alapítvány – Mozgásban!
A szervezet bemutatása: Az alapítvány 1999-ben kezdte meg a munkáját művészeti
iskolaként, kiemelt cél volt a tehetséggondozás, különös tekintettel a roma, hátrányos helyzetű
gyerekekre. Felismerve azt, hogy nemcsak a tanórán szükséges a gyerekeket megsegíteni, de a
változás elérése érdekében a lakókörnyezetükben is fontos elérni őket és a szüleiket is,
tevékenységi körük egyre bővült. Ma már az oktatás mellett esélyteremtő, terepi munkát is
végeznek. Komplex programjuk három pilléren nyugszik: oktatás, családgondozás és
közösségfejlesztés, valamint az intézmények közötti együttműködést generáló és mediáló elem.
Az oktatás körébe tartozik a művészeti iskola, a Toldi Tanoda, az ösztöndíj programjuk, az
iskolaszer-támogatások, a Baba-mama klub, és a felnőttképzések. A második pillérhez tartozik
a krízishelyzetek kezelése (pl. élelmiszer adomány, gyerekgyógyszer-program), a
munkahelyteremtés, a közösségfejlesztő programok és az önfenntartási képességek fejlesztése
(pl. biobrikett program, Szuno projekt). Emellett fontosnak tartják a Társadalmi Kerekasztalt,
ahol problémák és esetek megbeszélése a roma közösség bevonásával történik. Ennek a
modellfejlesztésnek fő helyszíne Toldon, egy körülbelül 300 fős zsákfaluban zajlik, de
különböző elemeit már 16 településen alkalmazzák. Az alapítvány vezetője L. Ritók Nóra.
Munkatársaik között pedagógusok, szociális munkások, pszichológus, könyvelő található.
A projekt célja: A projekt Toldon valósul meg, ahol összesen 22 fő 3-8 év közötti helyi
gyereknek tartanak foglalkozásokat heti 2 alkalommal, egyénileg vagy kiscsoportokban. A
foglalkozásokon a cél a gyerekek alapkészségeinek fejlesztése és a tanulási motiváció
kialakítása, a gyerekek fejlődését matematika-logikai és anyanyelvi kompetenciaterületeken,
mozgásfejlesztési fókusszal végzik, hogy minél kisebb hátránnyal érkezzenek meg az
intézményrendszerbe. Nagyobb fókuszt kap a szülői kompetenciák támogatása, hogy a szülői
kompetenciák fejlődését támogatva pozitív hatást gyakoroljanak az otthoni tanulási környezetre
is.
A projekt célcsoportja: A projekt közvetlenül érinti azt a 22 óvodás vagy első osztályos
általános iskolás gyereket, akik részt vesznek a foglalkozásokon. Ezen túl hatással van a
résztvevő gyerekek szüleire, családtagjaira is, mivel a gyerekek magukkal viszik a
foglalkozásokon megszervezett tudást, illetve a szülők szülői kompetenciái is fejlesztésre
kerülnek.
Tevékenységek a projektben: 6 különböző tevékenység valósul meg a projektben, a célok
elérésének érdekében.
1. Ovis klubok, hetente két alkalommal, ahol szakértő fejlesztő pedagógusok tartanak
kompetenciafejlesztési foglalkozásokat alkalmanként 5-5 óvodás korú gyermek
számára. Összesen 80 alkalom valósul meg.
2. Mozgáskotta foglalkozás heti egyszer, alkalmanként 16 gyerek részvételével. A
gyerekek a foglalkozásokon korcsoport szerint vesznek részt.
3. Iskola-előkészítőt tartanak a nagy csoportos óvodásoknak, heti egy alkalommal,
összesen 40 alkalommal az évben.
4. Havi egy szülői konzultáció, ahol a felmerülő kérdéseket, problémákat lehet
megbeszélni, illetve a gyerekek fejlődéséről egy komplex képet kapni.
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5. A projekt eredményeinek konzultációja havonta egy alkalommal kerül megrendezésre,
amely által 12, azaz havi 1 Facebook bejegyzést, és 4 blogbejegyzést hoznak létre.
6. Havi vagy heti rendszerességű szakmai együttműködések köttetnek a helyi védőnővel,
és a helyi óvodákkal, akiknek bemutatják a tanoda épületét, és a gyerekeknek szóló
foglalkozásokat. A védőnő a családmentorral együttműködve heti rendszerességgel tart
értékelést a bevont gyerekekről.
A projekt várható eredményei: A projekt hatására emelkedik az ovis klubok száma 60-ról 80ra, a mozgáskotta, és az iskola-előkészítő foglalkozások száma 25-ről 40-re, a szülői
konzultációk száma pedig 8-ról 12-re. A szakmai partnerekkel megvalósuló rendezvények
száma 1-ről 2-re emelkedik. Bevonásra kerülnek új önkéntesek: 10-15 fő helyett 16-20 fő vesz
részt a szervezet munkájában.
2. RECD_2022_02 Szomolyai Magyar Roma Egyesület – Ringatlak gyermekem 2.
A szervezet bemutatása: Egyesületük 2005-ben helyi roma kezdeményezésre alakult azzal a
céllal, hogy javítsa a szomolyai cigány közösség életminőségét, társadalmi mobilitási
esélyeiket, képviselje érdekeit, közvetítsen közöttük és a település döntéshozói, nem roma
társadalom között. Tagságuk többsége helyi roma, akik fontosnak tartják saját és közösségük
helyzetének javítását. 2008-ban sikerült ingatlant vásárolniuk, ahol jelenleg is működik
irodájuk és közösségi házuk. Rendszeres szolgáltatásokat nyújtanak a helyi családoknak.
Alaptevékenységük a szociális ügyintézésben nyújtott segítség, az érdekképviselet. Közösségi
házukban számítógép és internetelérést biztosítanak, és rendszeresen szerveznek szabadidős,
közösségi programokat. 2007-2009 között két fordulóban valósítottak meg telep felszámolási
programot, amely a barlanglakásokban (pince házakban) élő családok integrált környezetbe
költözését támogatta. A „telepprogram” zárása után szemétszedési, takarítási akciót szerveztek
az üresen maradt pinceházakban, amelyre sikerült a teljes roma közösséget és néhány nem
romát, valamint önkénteseket is mozgósítaniuk. 2009-2010-ben OFA támogatásából
működtettek Roma Szolgáltató Irodákat térségi szinten. Ekkor kerültek először kapcsolatba
Sály községgel, ahol 2010-2011-ben konzorcium vezetőként telepfelszámolási programot
valósítottak meg. 2009-ben a Norvég Civil Alaptól elnyert támogatás keretében felújítottak egy
üres pinceházat azzal a céllal, hogy a falu és a környék számára megmentsék, élettel töltsék azt
meg. A Svájci Civil Támogatási Alap támogatásával24 hónapos ösztöndíjas programot
indítottak, melynek célja a marginalizálódott cigánygyerekek iskolában tartása volt.
A projekt célja: Konkrét cél, hogy a fiatal szülők (17-28 év között) számára olyan programot
és tevékenységeket biztosítsanak, amelyek során általános és gyermeknevelési ismereteik
bővülnek, készségeik, képességeik és szülői kompetenciáik fejlődnek, és ezek birtokában
tudatosabban neveljék-gondozzák gyermekeiket. Céljuk, hogy a fiatal anyukákból egy
közösség jöjjön létre, amely segíti egymást, kisegíti egymást.
A szakemberek csoportjából olyan kis közösség alakuljon, akik támogatják egymást, kölcsönös
tisztelet és elfogadása közösség alapja. Emellett céljuk, hogy ezen csoport szakemberei
megismerjék a roma családok mindennapi problémáit, így hatékonyabban tudjanak segíteni a
családoknak, jobban megértsék, átlássák a nehézségeket.
A projekt célcsoportja: A program célcsoportja a 17-28 év közötti fiatal roma anyukák (kb 58 fő), akik számára képzést biztosítanak a szülői kompetenciáik fejlesztésére. Természetesen
közvetetten érintettek az ő gyermekeik (kb. 8-10 fő, 0-6 évesek).
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Tevékenységek a projektben: A projektben 9 különböző program valósul meg:
1. Szoc-café (szakmaközi egyeztetés), kéthavonta, azaz összesen 6 alkalommal, melyeken
a helyi szociális, oktatási, nevelési szakemberek vesznek részt.
2. Szoc-café rendezvények kerülnek megrendezésre összesen 3 alkalommal, melyeket a
Szoc-cafén résztvevő szakemberek közösen szerveznek és bonyolítanak le.
3. Szülői klubok havonta, összesen 12 alkalommal, 5-10 fő részvételével, amelyeket
szociálpedagógus külsős munkatárs tart havi rendszerességgel.
4. Ringató klub: 0-3 évesek és szüleik fejlesztő csoportja. Hetente két alkalommal,
összesen 65 alkalommal megrendezett fejlesztő foglalkozás, irányított játék
tevekénységekkel, alkalmanként 3-6 gyerek részvételével.
5. Mesedélután: 5-8 évesek fejlesztő csoportja. Hetente két alkalommal, összesen 65-ször
megrendezett fejlesztő foglalkozás, irányított játék tevékenységekkel, alkalmanként 1520 gyerek részvételével.
6. Integrációs-mobilizáció elősegítő programok, havonta egyszer, összesen 12
alkalommal. Kirándulás olyan helyekre, ahová a programban résztvevő családok a
projekt nélkül nem jutnának el.
7. Nyári tábor 0-8 éveseknek a mozgásfejlesztés, és az egyéb készségek fejlesztésének
érdekében.A 4 napos táborok, kb 15 fő részvételével valósulnak meg.
8. Családi napok havonta 1, összesen 12 alkalommal a szervezet közösségi házában, ahol
gyerekek és a felnőttek közösen játszhatnak, tölthetik el idejüket, és eközben
információkat adnak át egymásnak, beszélgetnek.
9. Projekt eredményeinek kommunikációja összesen 12 alkalommal, havonta egyszer a
Facebook-on.
A projekt várható eredményei: A projekt során nő a hátránykompenzáló foglalkozásokba
bevont gyerekek száma 10-15 főről 15-20 főre, ebből 5 főről 12 főre nő a 0-5 évesek száma. A
gyerekfoglalkozások száma heti 1-ről heti 2-re nő. A szakmai kapcsolatok száma is nő 2-ről 3ra, valamint elkezdődik a közösen szervezett rendezvények megvalósítása, így ennek a száma
0-ról 3-ra nő. Az eddigi 3-hoz képest 5 fő önkéntessel számolnak. Elkészül 1 db
fenntarthatósági és forrásteremtési terv.
3. RECD_2022_03 XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete – Szirom Játszóház Játszva tanulunk! 3.0
A szervezet bemutatása: A XXI. Századi Roma Nők Országos Egyesülete 2016-ban alakult.
A szervezet létrejötte tíz aktív roma, illetve nem roma nő kezdeményezésének köszönhető.
Egyesületük olyan nonprofit társadalmi szervezet, amely segíti a roma és nem roma nők
jogainak és társadalmi érdekeinek képviseletét, elősegíti közéleti szerepvállalásukat és
családjuk életminőségének javítását. Szervezetük célkitűzése: az önkéntesség népszerűsítése a
kisiskolások felzárkóztatása a középiskolások iskolában maradásának elősegítése és preventív
jelleggel felvilágosító programok, valamint informális képzés, tréning jellegű módszerekkel
(önismeret, személyiség fejlesztés, stb.). A kezdetektől fogva jelentős terepi munkát végeznek,
felkeresik a leszakadóban lévő településen élő főként roma családokat, és segítséget nyújtanak
számukra. Itt különböző témákat feldolgozva beszélgetnek, felvilágosítást adnak bizonyos
ügyekben. Mára már több taggal rendelkeznek, továbbá férfiakat is bevontak a szervezet
működésébe, hogy minél hatékonyabbak lehessenek. Rendszeresen tartanak közösségi
programokat, fejlesztő tréningeket, és roma hagyományokat ápoló rendezvényeket.
Önkénteseik többsége roma származású diák, és nyugdíjas asszony. A szervezet Nyíregyháza
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területén, azon belül is a város legelmaradottabb, legszegregáltabb településrészein,
lakótelepein tevékenykedik. 2018-ban elnyerték a legaktívabb szervezet díját Nyíregyházán.
A projekt célja: Nyíregyházán a Jósaváros városrészben és azon belül is legfőképpen a
Toronyházban élő 15-20 fő hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású 2-8 éves korú
gyermek számára újabb egy éven át, hetente 2 alkalommal egyéni és csoportos korai
képességfejlesztő foglalkozások biztosítása, ahol játékos fejlesztő foglalkozások keretében
fejleszthető egyszerre a beszédfejlődés, a mozgásfejlődés, a szocializációt és játéktevékenység.
Cél, hogy a gyerekek hátrányait kompenzálják, hogy a készség/képesség hiányokra időben fény
derüljön, így célzottan kapjanak fejlesztést szakember bevonásával. A programba bevonásra
kerülnek a gyermekek szülei, akiket szakemberek segítenek a gyermekfejlődés,
gyermekfejlesztés kapcsán a megfelelő információkhoz való hozzájutásban. A
fejlesztőfoglalkozáson való részvétel mellett a szülők szülői kompetenciáinak fejlesztésére
szolgáló programokat szerveznek havonta egy alkalommal. Mint pl: önismeret,
érdekképviselet, érdekérvényesítési módszerek elsajátítása, kapcsolat megerősítése óvoda
pedagógus, iskola pedagógus-szülő között. Cél, hogy a programokkal elősegítsék a felelős és
tudatos szülővé válást. Közösségi programok és események szervezésével pedig növelik a
közösség erejét, közelebb hozzák egymáshoz a roma és a nem roma embereket, és közös
élményekhez juttatják őket.
A projekt célcsoportja: A projektben közvetlenük azok a 2-8 éves, 15-20 főnyi, elsősorban
roma származású, hátrányos helyzetű fiatalok az érintettek, akik a Toronyházban élnek, illetve
a bevont gyerekek szülei. Közvetetten a Jósavárosi lakosok, civil szervezetek, pedagógusok,
szakemberek és önkéntesek a célcsoport.
Tevékenységek a projektben: A projektben 9 tevékenység valósul meg:
1. Szülői klubok, melyek havonta 1 alkalommal valósulnak meg, alkalmanként 2-10
résztevővel, egyéni vagy csoportos formában. Az egyéni konzultációkon az egyes
gyerekek fejlődését, esetleges problémáit a szülő felvetheti . A csoportos foglalkozások
alkalmával a szülők igényei szerint előadókat hívnak meg, illetve közös programokat
szerveznek.
2. A 2-8 évesek, és szüleik fejlesztő foglalkozására heti 2 alkalommal kerül sor, összesen
80 alkalommal, egyéni és csoportos formában. Alkalmanként kb. 15-20 gyerek, és
szüleik részvételével. A foglalkozások során a mozgásfejlesztésen, kommunikáción,
finom-motorika fejlesztésén van a hangsúly. A szülők is részt vesznek a
foglalkozásokon, ők felügyelik, irányítják gyermekeiket a kapott instrukciók alapján
(mozgásfejlesztő játékok, kézügyességet fejlesztő játékok).
3. 5 alkalommal szerveznek 1 napos kirándulásokat, alkalmanként 15-20 gyerek, és
szüleik részvételével. Ezek során 2 alkalommal a helyi Játszóházba, 2 alkalommal a
bábszínházba és 1 alkalommal pedig a Hodászi Roma tájházba látogatnak el.
4. Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, események kerülnek megrendezésre 9
alkalommal, alkalmanként 30-60 fővel. Az események nyitottak, azokon bárki részt
vehet. Ez a gyerekek, fiatalok, felnőttek közösségeinek fejlődéséhez, erősödéséhez járul
hozzá.
5. Havonta 1, összesen 7 alkalommal, kb 5 fő részvételével a biokertészkedésről tanulnak
a 4-8 éves gyerekek, elsajátítják az alapvető fogásokat.
6. Kukta klub valósul megösszesen 3 alkalommal, melynek célja az egészséges,
tápanyagdús ételek megismertetése, melyben segítségükre lesz a Pillangó Fejlesztések
Egyesülete.
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7. Kb. 20-60 fő részvételével 2022 nyarán 1 alkalommal szemétszedést rendeznek. A
közösségi akció célja, hogy felhívják a figyelmet az eldobált szemét mennyiségére.
8. Havonta egyszer, összesen 12 alkalommal kommunikálják a projekt eredményeit
Facebook-posztok, és kisfilmek formájában. Projektzáró rendezvényt tartanak, melyre
a programba bevont családokat, illetve az együttműködő partnereket hívják meg,
összesen 30-60 főt.
9. Szakmai együttműködések a védőnővel, a családgondozóval, a Vöröskereszttel, és az
Egészség Központtal, melyek összesen 2 alkalommal kerülneklebonyolításra, a
Gyereknap, és a Jósavárosi nap alkalmával.
A projekt várható eredményei: A projekt eredményeképp képesek lesznek ugyanannyi
fejlesztő foglalkozást (80 alkalom), szülői klubot (8 alkalom), kertészeti programot (5 alkalom),
kukta klubot (5 alkalom), ünnepekhez kapcsolódó rendezvényt (9 alkalom), kirándulást (5
alkalom), és szemétszedési akciót (1 alkalom) megtartani. A programokon résztvevő gyerekek
számát is tartani tudják (15-20 fő), melyekből ugyanannyi (10 fő) lesz a 0-5 évesek száma. Új
önkénteseket tudnak bevonni, így ezek száma 5-ről 8-ra nő.
4. RECD _2022_04 Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa – Gyere velünk! Felnémeti tanulói hálózat
A szervezet bemutatása: Az Alapítvány 1989-ben jött létre, hogy a szegénységben élők –
különösen a romák – társadalmi integrációját, mobilitását különböző eszközökkel,
szolgáltatásokkal segítse elő. Szolgáltatásaikat egyéni, csoportos és közösségi formában
nyújtják konkrét közösségeknek, konkrét településeken. 1997-óta rendszeresen, napi szinten
foglalkoznak telepi körülmények között elő családokkal. Elsőként az egri (felnémeti) Béketelepen élőkkel alakítottak ki kapcsolatot, settlement típusú közösségi házat hoztak létre ezzel
biztosítva állandó jelenlétüket, elérhetőségüket. Munkatársaik folyamatos terepmunkát
végeztek, személyes kapcsolatok jöttek létre az Alapítvány és a telep lakói között. Közösségi
programjaikkal (családi napok), szolgáltatásaikkal szintén megszólították a telepen élőket,
különösen a gyerekeket és a fiatalokat. A megszerzett tapasztalatok, ismeretek birtokában más
településeken is elkezdtek dolgozni mélyszegénységben és szegregátumokban élő romákkal.
2006-2011 között szakmailag irányították a szomolyai, a sályi és a siroki telep felszámolási
programokat. 2013-tól kezdték kiépíteni az „Észak-magyarországi settlement-hálózatot”,
amelyhez jelenleg 13 településről 16 olyan civil szervezet tartozik, amelyek főként romákból
szerveződtek és céljuk a romák, különösen a gyerekek és fiatalok, társadalmi felzárkózásának
segítése.
A projekt célja: Hosszú távú cél, hogy az egri Béke-telepen felnövekvő gyerekek piacképes
szakmát, érettségit, diplomát szerezzenek, jövedelmező álláshoz jussanak, és integrált
lakókörnyezetben éljék le életüket. Ezáltal megszakadjon a szegénység újratermelődésének
folyamata, megszűnjön a Béke-telep, mint szegregátum.
Konkrét cél, hogy a Béke-telepen élő 0-6 éves gyerekek készségeit, képességeit fejlesszék,
ismereteiket és a világban való tájékozottságukat bővítsék, ezáltal stabil alapokra helyezzék az
iskolakezdéshez szükséges írás-olvasási, matematikai alapkészségeiket.
A projekt célcsoportja: A közvetlen célcsoportba az a 20 fő 0-8 éves gyerek tartozik, akik
részt vesznek a programokon, a közvetlen célcsoportba pedig a Béke-telepen és annak
közvetlen környezetében élő felnőttek, fiatalok, gyerekek vannak, összesen kb. 100 fő.
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Tevékenységek a projektben: Összesen 6 programelem várható a projektben:
1. „Gyere velünk” klub (fejlesztő foglalkozások 0-8 éves gyerekeknek), amely minden
hétköznap délután, a szervezet közösségi házában kerül megrendezésre, összesen 20 fő
részvételével. A foglalkozásokat tematikusan tervezik meg, amelyek a gyerekek
tájékozottságának bővítését, és iskolaérettségét szolgálja. Összesen kb. 190 alkalommal
kerül megrendezésre.
2. Szombati játszóház, mely – ahogy a neve is utal rá, - minden szombaton megrendezésre
kerül a szervezet közösségi házában, körülbelül 44 alkalommal, átlagban 12-13 gyerek
és 7-8 szülő részvételével.
3. Szülői klubok, havonta 1, összesen 11 alkalommal, mely során lehetőség nyílik a
gyerekek fejlesztési lehetőségeinek elsajátítására, több esetben szakember – védőnő,
gyerekorvos, pszichológus – segítségével. Alkalmanként 8-10 szülő/nagyszülő
részvételére számítanak.
4. Szakmaközi egyeztetés: Háromhavonta, összesen 4 alkalommal szervezik meg a
szakmaközi egyeztetést az óvodapedagógusokkal és szükség szerint a gyermekjóléti
központ, valamint a nevelési tanácsadó, védőnői szolgálat szakembereivel.
5. Három napos családi tábor, összesen 2 alkalommal, körülbelül 30-32 fő részvételével,
ahol cél a családi nyaralás élményének a biztosítása.
6. Kommunikációs tevékenységük során összesen 28 online, és 2 egyéb megjelenés
biztosítanak a projekt bemutatására a Facebook-oldalukon, illetve igyekeznek a megyei
sajtót is bevonni a disszeminációs tevékenységekbe.
A projekt várható eredményei: A projekt eredményeképp 190 főt vonnak be a „Gyere
velünk” klub foglalkozásaiba, illetve 11 szülőt a szülői klubokba. 22 fő vesz részt a szombati
játszóházakban. A projektnek köszönhetően 2 családi tábor kerül megrendezésre. A
hátránykompenzáló programokba 20 főt vonnak be, akik közül 15 a 0-5 korosztályba tartozik.
A szakmai partnerekkel 3 esemény kerül megrendezésre, illetve 1 fő új önkéntest is képesek
lesznek bevonni a projektbe.
5. RECD_2022_05 Faluszépítők Bükkszentmártoni Egyesülete – Gyereksziget 3.
A szervezet bemutatása: A szervezet 2013 januárjában jött létre falufejlesztési célokkal,
elsősorban a helyi humán erőforrás fejlesztését, a falu kohéziójának és a romák és nem romák
közötti kapcsolatok erősítését, a romák munkanélküliségének csökkentését tűzték ki célul.
Céljuk továbbá, hogy fejlesszék a környező falvak közötti együttműködést. Mindezek
érdekében az elmúlt időszakban szinte havonta tartottak civil kerekasztalokat, melyek keretén
belül folyamatosan megvitatják községük problémáit, és tervezik jövőjüket a polgármesterrel
és a roma nemzetiségi önkormányzattal együtt.
Eddigi fennállásuk során számos programot szerveztek. Havonta bonyolítanak szabadidősközösségi programokat, gyereknapot, mikulás ünnepséget, bolhapiacot, vetélkedőket, majálist.
A gyerekek fejlesztését már két elnyert pályázat (Gyereksziget 1-2.) keretén belül sikerült
folytatniuk és a foglalkozások számára egy megfelelő helyiséget kialakítani egy önkormányzati
épületben. Az egyesület fontos erőforrása, hogy az érintett szülők, az egyesület, a települési
önkormányzat és a roma nemzetiségi önkormányzat is támogatja törekvéseinket.
A projekt célja: Hosszú távú cél a bükkszentmártoni kisgyermekes családok életébe, illetve a
kisgyermekek fejlődésébe történő beavatkozással az, hogy felkészítsék őket az iskolai
ismeretszerzésre, megalapozzák a sikeres iskolai teljesítményt, a piacképes tudások és
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készségek megszerzését a későbbi életévekben; összességében: megszakítsák a szegénység
újratermelődésének folyamatát.
Konkrét céljuk, hogy a bükkszentmártoni 0-8 éves gyerekek és szüleik számára
szolgáltatásokat, fejlesztő hatású foglalkozásokat biztosítsanak az alábbiak szerint:
- 0-3 évesek (3-4 fő) rendszeresen járjanak az általuk szervezett gyerekközösségbe, társas
készségeik fejlődjenek, mozgás-, beszéd-, értelmi képességeik életkori sajátosságaiknak
megfelelő szintet érje el, biztonságosan használják a nagy- és kismozgásokat fejlesztő
játékokat, eszközöket.
- 4-5 évesek (6-10 fő) megfeleljenek az iskolaérettség követelményeinek, rendelkezzenek olyan
ismeretanyaggal, készségekkel, amelyek birtokában megfelelően teljesítenek az iskolában.
- 6-8 évesek (8-9 fő) korosztályuknak megfelelően haladjanak tanulmányaikban, és
eredményeik alapján sikeresnek érezhessék magukat.
- A szülők, fiatal felnőttek és egyesületi tagok (15-16 fő) sajátítsák és erősítsék el azokat az
ismereteket, készségeket, képességeket, amelyek a gyermekek tudatos fejlesztéséhez
szükségesek.
A projekt célcsoportja: Közvetlen célcsoportja a programnak a gyerekek, akik részt vesznek
a programban: 3-4 fő (0-3 évesek); 6-10 fő (4-6 évesek); 8-10 fő (6-8 évesek), illetve azok a
szülők, fiatal felnőttek, és egyesületi tagok, akik részt vesznek a programokban. A közvetlen
érintettek a falu lakosai (kb. 320 fő), de különösen a bevont gyerekek idősebb testvérei (50-60
fő).
Tevékenységek a projektben: A projekt során 6 programelem valósul meg:
1. Fejlesztő foglalkozások valósulnak heti 4 alkalommal (összesen kb. 185 alkalommal),
egyéni és csoportos formában, átlagosan 10-12, összesen 18 gyerek részvételével
2. Fejlesztő játszóházat havonta négy alkalommal, minden szombaton a közösségi házban
tartanak a gyerekeknek és szüleiknek. Továbbá elviszik őket egri és környékbeli
gyerekprogramokra, pl. játszóház, bábszínház, mozi, kirándulás. A program során kb.
44 alkalommal valósul meg, 18-20 gyerek, és 7-8 szülő részvételével.
3. Három napos nyári családi tábor kerül megrendezésre 30 fő részvételével, a gyerekek
és szüleik számára. A tábor célja többek között a mozgásfejlesztés és egyéb készségek
fejlesztése, illetve a szülő-gyerek kapcsolatok erősítése. A tábort a helyi önkénteseik
szervezik és felügyelik, akik többsége szülő.
4. Szülői klub havonta egy, azaz összesen 12 alkalommal kerül megrendezésre, kb 8-10 fő
részvételével, amelyek keretében a résztvevők együtt gondolkodnak, illetve játékos
formában ismereteket kapnak a gyerekek fejlődéséről.
5. Szakmaközi megbeszélés háromhavonta, összesen 4 alkalommal valósul meg a
családgondozóval, illetve a védőnővel, melynek eredményeképp egy közös gyereknapot
tartanak.
6. Projekt eredményeinek kommunikációja folyamatosan, összesen 24 Facebook-poszt,
illetve eseti megyei megjelenések formájában.
A projekt várható eredményei: Nő az alkalmak száma a fejlesztő foglalkozások (130-ról 185re), a szombati fejlesztő játszóházak (32-ről, 44-re), a szülői klubok (8-ról 12-re) alkalmainak
száma. Új elemként épül be a 4 szakmaközi együttműködés, illetve a nyári tábor. Stabil
létszámmal folyik a program, amelybe valószínűleg több szülőt sikerül bevonni, mint az
eddigiekben. A szakmaközi együttműködések (4 db) által létrejött rendezvények, akciók (5 db)
új elemként jelennek meg. A szervezet 5-ről 8-ra emeli az önkénteseinek számát.
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6. RECD_2022_06 Csereháti Roma Önsegítő Egyesület – Apró léptekkel
A szervezet bemutatása: 2007-ben döntöttek úgy, hogy közösségi tevékenységüket jogilag
bejegyzett szervezet keretei között folytatják Csereháti Roma Önsegítő Közhasznú Egyesület
néven. A Cseröke folyamatosan szervez programokat a Tomor településén élőknek. A helyi
közösségi házban filmvetítéseket, sport, szabadidős (sakk, ping-pong) és egyéb közösség
erősítő programokat tartanak. Közösségi megbeszéléseket szerveznek a fiatalokat és az időseket
egyaránt bevonva, valamint kirándulásokat a környező erdőkben a gyerekek számára.
Folyamatosan tartják a kapcsolatot a környező településeken működő szervezetekkel, pályázati
információkat juttatnak el számukra, így segítik az ott civil szervezetek munkáját. 12 egyesület
létrehozásában segítettek a megyében. Hosszú távú céljaik közé tartozik egy Csereháton
működő „roma forrásközpont" létrehozása, mely mintegy térségi menedzsment irodaként
működhet forrásokat, munkalehetőségeket, képzéseket hozva a térségbe. Tagjaik számos olyan
tevékenységet ellátnak, amelyek segítenek az írástudatlanoknak az ügyintézésben, így például
hivatalos dokumentumok megírása, adminisztrációs és jogi ügyekben való támogatás. A
szervezet tagjai fontos szerepet töltöttek be a Csereháti Roma Független Hírügynökség
létrehozásában is.
A projekt célja: A projekt célja, hogy 16 fő Tomoron, Lakon, Hegymegen és Homrogdon élő
8 év alatti halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermeknek és édesanyjuknak nyújtson heti
rendszerességgel egyéni fejlesztő foglalkozásokat, hogy a bevont gyermekek készségei
javuljanak, lemaradásaik csökkenjenek, melynek eredményeként szociális kompetenciáik
mérhetőn növekedést mutassanak. A programba bevont gyerekeknek és édesanyjuknak egyéni
fejlesztési tervek alapján a szakértők, helyi önkéntesek, dajkák állítják össze és tanítják meg
azokat a fejlesztést segítő tevékenységeket melyek segítségével fejlődik az anyukák
gyermeknevelési kompetenciája, gyarapszik a gyermekük fejlesztését segítő eszközrendszerük,
így a gyermekek fejlődése jobban támogatott. Az egyéni fejlesztési tervekhez felkeresik a helyi
védőnőt és óvodapedagógust, szükség esetén a körzeti orvosokat is, feltérképezik a
rendelkezésre álló szociális hálót, annak szervezeteit, a jelzőrendszer tagjait, annak érdekében,
hogy a programba bevont családok helyzetét segítsék. A program fontos része a közösségi
összetartás erősítése, amit a résztvevő családok bevonásával hagyományosan megtartott
ünnepek (születés és névnap, karácsony, húsvét) megtartásával érnek el amelyre a dajkák együtt
készülnek fel az anyukákkal, együtt főznek, sütik a születésnapi tortát, vagy készítik a
hagyományos ételeket. Az ünnep erősíti a családi és a közösségi összetartozást, egyúttal az
anyukák megtanulnak főzni és egészséges ételeket készíteni, javul a gyermekek tápláltsága,
erőnléte, állóképessége.
A projekt célcsoportja: A projekt közvetlen célcsoportja a Tomoron, Lakon, Hegymegen és
Homrogdon élő hátrányos helyzetben, szegregált életkörülmények között élő fiatalon
gyermeket vállaló anyák 8 év alatti gyermekei – összesen 16 gyermek. Közvetetten érintettek a
bevont gyerekek és családjuk.
Tevékenységek a projektben: A projekt során 8 fő tevékenység valósul meg:
1. Havonta egy alkalommal, összesen 12 alkalommal szülői klubot szerveznek meg,
alkalmanként 8-10 szülő részvételével. A szülő klubokat szociálpedagógus,
családgondozó, fejlesztő pedagógus külsős munkatárs segítségével tartják meg. Ezen
alkalmakkor a szülők a szülők feltehetik a kérdéseiket, megbeszélhetik az aktuális
családi, gyermeknevelési, ápolási problémáikat, tanácsot kérhetnek. Megosztják
egymással a tapasztalataikat is. A szülői klub témáit kezdetben a fejlesztési tervek
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

alapjául szolgáló környezettanulmány adja és reflektál a felmerült hiányosságokra,
problémákra (lakáshelyzet, fűtés, mosás, gyermekgondozás, tanulási nehézségek,
családon belüli gondok stb.) A folytatásba bevonják a szülőket is és témajavaslatokat
kérnek.
0-3 évesek és szüleik fejlesztő csoportja valósul meg heti 2 (összesen 96) alkalommal,
alkalmanként 8 gyerek és szüleik részvételével. Ezeken a foglalkozásokon, a szülőgyerek kapcsolaton van a hangsúly. A szülők a kisgyermek (csecsemő) táplálásáról,
ellátásáról, gondozásáról, öltöztetéséről, fürdetés, levegőztetés kapnak információt.
Hasznos tanácsokat az egészségvédelemhez, védőoltások, gyermekbetegségek
ellátáshoz. A foglalkozásokat védőnő és gyermekorvos, korai fejlesztő-pedagógus
tartja.
3-8 évesek és szüleik fejlesztő csoportja szintén heti 2 alkalommal kerül megrendezésre,
alkalmanként 8 gyerek és szüleik részvételével. A kompetenciafejlesztésen,
iskolaelőkészítő fejlesztésen van a hangsúly. A szülők is részt vesznek a
foglalkozásokon,, ők felügyelik, irányítják gyermekeiket a kapott instrukciók alapján.
A foglalkozást fejlesztőpedagógusok, dajkák, önkéntesek tartják.
Havonta 1 alkalommal rendezik meg a családi napokat május és október között,
összesen 6 alkalommal. Itt a gyerekek és a felnőttek közösen ünnepelnek és tanulnak a
családi és egyéb ünnepek hagyományairól. Étkezési, főzési, sütési tanácsokat kapnak.
Alkalmanként 30 fővel számolnak.
A Gasztro-klubot havi kétszer, összesen 20 alkalommal rendezik meg, alkalmanként kb.
15-20 fővel. Lényege a valódi ételek, sütemények közös elkészítése, a családgondozók
és önkéntesek segítségével, ezek közös elfogyasztása, valamint a kulturált étkezési
szokások bemutatása. Ezeken kívül a vendégvárás protokollja, a terítés, dekoráció,
környezet, az egészséges életmód, a táplálkozási zavarok felismerése, a hiánytünetek
kezelése, a vitaminok pótlásának lehetőségei és a gazdaságos háztartástan kerülnek
terítékre.
Havonta egyszer, összesen 12 alkalommal szakmai workshopokat tartanak, ahol a
projekt előrehaladásáról számolnak be. Lehetőség van a támogatás kérésére, szakmai
elakadások megbeszélésére.
A projekteredmények kommunikációját havonta (összesen 12 alkalommal), Facebookmegjelenéssel biztosítják. Ezen kívül projektnyitó, és –záró rendezvényt tartanak,
amelyre nem csak a helyi közösséget, de a környező települések lakosait is meghívják.
Ezeken a rendezvényeken kb. 50-60 fővel számolnak.
A szakmai együttműködések fontos részét képzik a projektnek, így rendszeresen,
havonta 1 (összesen 12) alkalommal konzultációt tartanak a védőnővel és a szülőkkel
közösen. A laki óvoda vezetőjével pedig 3 havonta (összesen 4 alkalommal). 5
alkalommal szakmai előadásokat szerveznek a szülőknek.

A projekt várható eredményei: A projektnek köszönhetően 8 fő édesanyát vonnak be a
programba, és 6 családi napot tartanak ugyanúgy, mint az eddigi években. Új elemként jelenik
meg náluk a gasztro-klub, és a projektnyitó, és –záró rendezvény, melyekre 10, illetve 2
alkalommal kerül sor. Ugyanígy a szakmai előadásokra is és a szakmai workshopokra 12 főt
tudnak beszervezni. 25-ről 30-ra növelik a családi napon résztvevők számát. A havi
rendszerességgel megvalósuló szülői programokon az eddigi 6-hoz képest 12 főt várnak. Újabb,
összesen 3 szakmai kapcsolatot alakítanak ki, illetve 3 közös rendezvényt szerveznek. Az
önkéntesek száma 4-ről 6-ra nő.
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7. RECD_2022_7 InDaHouse Hungary Egyesület- IDH kora gyermekkori és iskolaelőkészítő program Fügödön
A szervezet bemutatása: Az InDaHouse Hungary célja, hogy az encsi kistérségben élő,
kiskorú, hátrányos helyzetű gyerekek önmegvalósító, felelős, a saját sorsukat irányító,
mobilitásra képes felnőtté váljanak, akik szülőként be tudják építeni a tőlünk kapott támogatást
a gyerekeik nevelésébe. Ennek érdekében önkéntesek által megvalósított egyéni és csoportos
fejlesztő foglalkozásokat tartanak, és mentor programot működtetnek. A közreműködő
önkénteseknek szakmai hátteret biztosítanak. 2014-ben tartották meg az első
gyerekfoglalkozásukat Perén. Azóta a 2 elkötelezett emberből közel 200 lett, a 20 gyerekből
több mint 200, az 1 településből 4, és nem utolsó sorban Peréből Hernádszentandrás. Az
InDaHouse Hungary Egyesület három fő szakmai területen dolgozik a gyerekekkel, a kora
gyermekkori fejlesztés, az iskola-előkészítő program és a tanodai program keretei között. Az
InDaHouse-ban tizenketten dolgoznak alkalmazottként, két helyi sofőr segíti a hétvégék
zökkenőmentességét, mindenki más önkéntes, ma már közel 300-an. A két sofőr, akik a
környező településekről a tanodai foglalkozásokra szállítják a gyerekeket olyan apukák,
akiknek a gyerekei szintén részt vesznek az InDaHouse fejlesztésein. Az önkéntesek munkáján
alapuló működés egyik oka, hogy egy társadalmi szolidaritást növelő programról van szó,
amelyben elszigetelt, ingerszegény környezetben élő, szegény családokban felnövő
gyerekekkel találkoznak olyan önkéntesek, akik szerencsésebb helyzetben élik életüket. Együtt
dolgoznak, tanulnak, játszanak, és ezalatt közelebb kerül a társadalmi különbségeket jelző olló
két szára, a gyerekeink integrálódnak a nagyobb társadalomba, ha csak ezen a 4 kistelepülésen
is. A program társadalmi célja tehát csak önkéntesek által megvalósítható.
A projekt célja: A projekt célja a kiválasztott 10 fügödi hátrányos helyzetű családdal való
hatékonyabb és hosszabb távú együttműködés elérése, mely során a családokban élő, összesen
15 fő 0-5 éves korú kisgyermekek fejlődésének rendszeres nyomon követését és többszintű
támogatását végzik. A fejlődési területek (mozgás, magatartás, kommunikáció, finommotorika,
játék) bemeneti felméréséhez és a nyomonkövetéséhez a Csecsemőotthonok Országos
Módszertani Intézete (CSOMI) által kidolgozott Fejlődési Skálát (Oláh, 2009) használják.
Elsődleges cél a kisgyermekek egészségi és mentális állapotjavítása és a helyi oktatási-nevelési
rendszerbe való zökkenőmentesebb belépés támogatása. Másodlagos cél a kisgyermekes szülők
kommunikációs eszköztárának bővítése, továbbá az egészségügyi, pedagógiai és szociális
ellátókkal való folyamatos kapcsolattartásra való képessé tevés.
A projekt célcsoportja: A projekt közvetlen érintettei a 10 résztvevő család, és 15 fő 0-5 év
közötti gyerekek. Közvetetten érintett a többségi társadalom, és a szakemberek.
Tevékenységek a projektben: A szervezet projektjében 10 tevékenység valósul meg:
1. Családlátogatás keretében végzett komplex kora gyermekkori fejlesztés előkészítése
(11 fő, 3 év alatti kisgyermeknél) 2-3 alkalommal családonként. Gyógypedagógus
segítségével irányított beszélgetés, mely során az együttműködés kereteiről, az alapvető
tárgyi és környezeti feltételek felméréséről, a szükségletek felméréséről, a bemeneti
állapotfelmérésről, és a kisgyermekekhez való kapcsolódásról (mondókák, dalok,
bábozás) van szó.
2. Az iskola-előkészítő programban lévő testvérek állapotfelmérése (4 fő, 5 éves
gyermeknél) 2 alkalommal gyerekenként. 1 alkalommal egyéni felmérő foglalkozásra
kerül sor a Fügödi Fejlesztő házban 4 gyermeknél. Ez egy gyógypedagógus által
irányított egyéni foglalkozás, mely során a mozgásszerveződés, a szókincs, az
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3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

artikuláció, a grafomotoros állapot és a figyelmi terjedelem felmérése kerül sor. 1
alkalommal családi környezetben történő irányított megfigyelés folyik 4 gyermeknél,
amely egy gyógypedagógus által irányított megfigyelés, mely a családlátogatás során a
kis testvérekkel való kapcsolódás, játék és szülői aktivitás felmérésére vonatkozik.
Családlátogatás keretében végzett komplex kora gyermekkori fejlesztés (11 fő, 3 év
alatti kisgyermeknél) heti 1 alkalommal gyerekenként, összesen 21 héten keresztül.
Komplex egyéni gyógypedagógiai fejlesztés és tanácsadás gyógypedagógus
vezetésével családlátogatás keretében, ahol a szociális kommunikáción és a
mozgásfejlesztésen van a hangsúly. A szülők is részt vesznek a foglalkozásokon.
A fejlesztések során felmerülő egészségügyi szűrő és/vagy egyéb vizsgálatok,
találkozók megszervezése a családoknál 1-2 alkalommal családonként. Szükség esetén
szociális szakemberrel való közös megbeszélések.
Gyerekenként heti 1 alkalommal komplex, egyéni és kiscsoportos iskola-előkészítő
foglalkozások várják a gyerekeket (4 fő, 5 éves gyermeknél), ahol az írás előkészítésén,
a mozgáskoordináció, és figyelmi funkció fejlesztésén, a szókincs bővítésén, a
matematikai készségek megalapozásának, a szociális képességek és problémamegoldás
fejlesztésén van a hangsúly.
Az iskola-előkészítős gyerekek kimeneti mérése (4 fő, 5 éves gyermeknél) 1
alkalommal.
Komplex kora gyermekkori hatásmérés (nyomonkövetési állapotfelmérés 11 fő, 3 év
alatti kisgyermeknél) 2-3 alkalommal családonként. Egyéni gyógypedagógiai
állapotfelmérés és szülőkonzultáció gyógypedagógus vezetésével. A program kezdetén
felvett fejlődési skála (CSOMI) ismételt felvétele és a kisgyermekek fejlődési ívének
szülőkkel való megbeszélése. Igények, szükségletek felmérése.
A program eredményeinek és tapasztalatainak összegzése, következtetések levonása 1
szakmaiközi, és 1 szakmai megbeszélés során.
A projekt eredményeinek kommunikációja havonta 1 alkalommal a Facebook-on
biztosított, valamint rendszeresen az egyesület honlapján. Ezen kívül elkészül egy
összefoglaló tanulmány is a projekt módszereiről és eredményeiről.

A projekt várható eredményei: A projekt eredményeképp a résztvevő gyerekek elérik a tőlük
elvért életkori átlagot, 20-30%-os növekedést érnek az anyanyelvi, és a számfogalmi
területeken, fejlődik a közösségi szociális viselkedésük, és alkalmazkodásuk. A programokon
résztvevő gyerekek száma 5-ről 15-re nő, akikből 5 helyett 11 lesz 0-5 év közötti. A szülői
programokon az eddigi 4-hez képest 10 résztvevő várható. 1-ről 3-ra nő a szakmai
együttműködések száma, és szintén 1-ről 2-re a a velük szervezett rendezvények száma. Az
önkéntesek száma 3-ről 8-ra módosul.
8. RECD_2022_08 Tarnagyöngye Egyesület – Gumi-Macik!
A szervezet bemutatása: A Tarnagyöngye Egyesület 2013 májusában alakult az ószajlai
cigányok érdekérvényesítése érdekében. Céljuk továbbá, hogy elősegítsék az itt élő emberek
szociális és foglalkoztatási helyzetének javulását, illetve eredményeket érjenek el a település
fejlesztése, szebbé tétele terén. Az elmúlt időszakban sok energiát fektettek a
közösségszervezésbe. Tagjaikra és önkénteseikre számíthatnak a programok szervezésében és
a közös gondolkodásban is. Tagjaik között vannak szegények és nem szegények, romák és nem
romák, de többségük Ószajlán élő roma. Az egyesület rendszeresen tart megbeszéléseket, részt
vesz, illetve szervezi is a településen működő civil műhelyeket. Döntéseiket nyilvános
taggyűléseiken hozzák meg, és ekkor kerülnek megbeszélésre a különböző tevékenységek,
feladatok is. Megalakulásukat a több környékbeli települést érintő „Hét falu – egy Hálózat” c.,
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mélyszegénység elleni program ösztönözte, illetve jelenleg is szakmai támogatást kapnak az
Észak-Magyarországi Settlement-hálózattól. Egyesületük együttműködik a települési és a roma
nemzetiségi önkormányzattal, és tagjai a Heves33 Vidékfejlesztési LEADER Akciócsoportnak.
2015. március 1. és 2016. április 30. között bonyolították le a Közösségfejlesztés Ószajlán c.
programjukat a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásának jóvoltából, melynek keretében
egyesületük megerősödött.
A projekt célja: Hosszú távú cél, hogy Ószajlán csökkentsék a mélyszegénységben élők
számát, megszakítsák a szegénység újratermelődésének folyamatát, a most felnövekvő
gyerekek szakmát, érettségit, diplomát szerezzenek, és jobb életkörülmények között éljenek,
,,kitörjenek”, merjenek kilépni a „nagyvilágba”, azaz, ne csak a kis településen lássák az életet,
bátran keressenek munkahelyet majd a munkaerőpiacon.
A projekt célcsoportja: A projekt közvetlen célcsoportja magában foglalja a 0-8 éves Ószajlai
gyerekeket (kb. 28-22 főt), illetve azok a fiatal ószajlai és újszajlai asszonyok, akik GYES-ben,
illetve GYET-ben részesülnek (kb. 11-15 fő). Érintett továbbá közvetetetten Ószajla egész
lakossága, különösen az érintett gyerekek testvérei, és az érintett asszonyok férjei kb. 40-50, ill.
300 fő .
Tevékenységek a projektben: A projektben 8 tevékenység valósul meg:
1. Baba-Mama klubok havonta egyszer, összesen 12 alkalommal kerülnek megrendezésre,
amelyeket a helyi védőnő tart. Alkalmanként kb. 8-10 szülőre lehet számítani.
2. 0-8 éveseknek tartanak fejlesztő klubokat heti egyszer (összesen 44 alkalommal a
projekt során), 15-18 gyerek részvételével, ahol a mozgásfejlesztésen van a hangsúly.
3. Heti 2, összesen 88 alkalommal rendeznek gyerek klubot. Cél a nagy- és kismozgások,
utánzó, szerep- és szabályjátékok, vizuális ábrázolás (rajzolás, festés különböző
eszközökkel), nyelvi kommunikáció (mondókák, versek), alapvető matematikai
ismeretek és logika, környezetismeret, különböző képességek fejlesztése.
4. Havi rendszerességű családi napokat szervez a szervezet, ahol gyerekek és a felnőttek
közösen játszhatnak, tölthetik el idejüket, és eközben információkat adnak át
egymásnak, beszélgetnek.
5. Szintén havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre a szülői klubok a projektvezető
irányításával, 8-10 szülő részére.
6. Szociális ügyintézésre, panasz-napra kerül sor heti 1 (összesen 44) alkalommal.
Ilyenkor segítenek megoldásokat találni a felmerülő problémákra, esetleg szakember
bevonásával.
7. Szakmai közi egyeztetés kerül megszervezésre az általános iskolákkal, a védőnővel, és
az óvodával, 3-3-3 alkalommal.
8. A projekt eredményeinek kommunikációja folyamatosan biztosított a Facebook-on, és
legalább egyszer a Heves Megyei Hírlapban.
A projekt várható eredményei: A projekt eredményeképp a gyerek-, és fejlesztő klubokban
az eddigi 15 fő helyett a résztvevők száma 20-ra nőhet, akik közül a 0-5 évesek száma 9-ről 5re nő. A szülői klubokba az eddigi 6-hoz képest 8-10 főt várnak. A családsegítést igénylők
száma 15-ről 25-re emelkedik. A családi napokon résztvevők száma az eddigi 50-hez képest
60-80 főre emelkedik. További egy szakmai kapcsolat kerül kialakításra az eddigi kettőhöz
hozzáadva. Az önkéntesek száma 8-ről 12-re nő.
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9. RECD_2022_11 Laskó-forrás Egyesület – Együtt játszunk, együtt tanulunk 4.
A szervezet bemutatása: A 2013-ban alakult a hevesaranyosi Laskó-forrás Egyesület célja,
hogy olyan erős helyi közösséget hozzon létre, amely képes a település fejlődését befolyásolni,
alakítani. Elsősorban a közmunka rendszerébe beragadt munkanélküliek számára kívánnak
kiutat keresni a település adottságainak kihasználásával. Céljuk, hogy a helyi közösségnek –
akik jelentős része szegény és/vagy roma ember – programokat, szolgáltatásokat szervezzenek.
Olyan szervezetté szeretnének válni, amely képes beleszólni a hevesaranyosiakat, köztük a
szegényeket, cigányokat érintő döntésekbe, gyakorlatokba. Elképzeléseik megvalósításához
segítséget kapnak a helyi értelmiség egy részétől, másrészt a SZETA Egri Alapítványának
szakembereitől, továbbá támogatást kapnak a helyi vadásztársaságtól. Projekttapasztalatot
célcsoportként szereztek, melynek megvalósítója a SZETA Egri Alapítványa volt. Ezáltal
megtanultak közösségi programokat, civil kerekasztalokat szervezni, és elsajátították a
projektszemléletet, a felkészülés szükségességét, a konfliktusok feloldásának módját is. 2015.
március 1. - 2016. április 30. között önálló projektet hajtottak végre az NCTA támogatásával,
melynek célja a helyi demokrácia és a közösségi élet fejlesztése volt. Ezt követően újabb projekt
keretén belül a hevesaranyosi hagyományokra támaszkodva cigánytánc csoportot hoztak létre
a fiatalokból, akik több fellépésen vannak már túl. Erre a csoportra nagyon büszkék, és ez a
csoport nagymértékben hozzájárul a helyi roma közösség kohéziójának erősítéséhez.
A projekt célja: Átfogó céljuk, hogy pótolják a gyerekeket segítő közszolgáltatásokat a
faluban, segítsék őket és szüleiket a sikeres iskolai teljesítményben, a piacképes tudás
megszerzésében annak érdekében, hogy a szegénységi csapdából, a szegénység
újratermelődéséből kiléphessenek, ezáltal az életlehetőségük javuljon. A szülők sikeres
kapcsolati hálójának kiépítésben segítségnyújtás, mivel azok a kapcsolatok számítanak igazán,
amelyek hozzá tudnak tenni a „sikerükhöz”. Konkrét céljuk tehát, hogy a gyerekek számára
rendszeres foglalkozásokon keresztül biztosítsák mind fizikai mind mentális készségeik,
képességeik fejlődését, ismereteik bővülését két korcsoportban és fejlesszék a helyi
humánerőforrást, ismereteket, készségeket, tudásokat adjanak át helyi fiataloknak, és őket
önkéntesként bevonják a szolgáltatások megvalósításába (pl. a gyerekklub foglalkozások és a
családi nap előkészítésébe, lebonyolításába).
A projekt célcsoportja: A projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak azok a 0-3 (8-10 fő),
illetve 4-8 (13-15 fő) gyerekek , akik részt vesznek a programokon. Közvetetten érintettek a
bevont gyerekek testvérei, szülei, kb.50-60 fő.
Tevékenységek a projektben: Összesen 11 tevékenység valósul meg a projektben:
1. Egy projektnyitó kerül megrendezésre, kb. 50-60 fő részvételével, ahol tájékoztatják a
lakosságot és a falu vezetőségét a projekt részleteiről.
2. Havonta egyszer, összesen 12 alkalommal szülői klubok valósulnak meg 5-10 szülő
részvételével.
3. 0-8 évesek és szüleik fejlesztő csoportja: Hetente 2 (összesen 92) alkalommal, kb. 15
gyerek és szüleik részvételével részben irányított, részben kezdeményezéses
foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek, ahol a szülők is jelen vannak a
foglalkozásokon, ők felügyelik, irányítják gyermekeiket a kapott instrukciók alapján.
Ebből heti 1 alkalommal szakember foglalkozik a gyerekekkel. (Mozgásfejlesztő
játékok, kézügyességet fejlesztő játékok, testi-, szociális-, érzelmi- és értelmi
képességek fejlesztése folyik stb.).
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4. Nyáron egyhetes (hétfőtől-péntekig) napközis táborban vesz részt 15 fő 6-8 éves gyerek,
ahol mozgásfejlesztésben (úszás, tánc) és egyéb készségek fejlesztésében részesülnek.
A tábort a helyi önkénteseink szervezik és felügyelik, akik többsége szülő. 1-2
alkalmon a szakember is jelen van.
5. Havonta egy (összesen 12) alkalommal családi nap kerül megrendezésre ahol gyerekek
és a felnőttek közösen játszhatnak, tölthetik el idejüket, és eközben információkat adnak
át egymásnak, beszélgetnek. Ez a gyerekek, fiatalok, felnőttek közösségeinek
fejlődéséhez, erősödéséhez hozzájárul.
6. 6 alkalommal praktika klub kerül megrendezésre 6-8 fő részvételével, ahol az érdeklődő
szülők modern és hagyományos kézműves technikákkal, egyszerű házi praktikákkal
ismerkedhetnek meg.
7. Baba-mama torna és gyermektorna valósul meg 6 alkalommal, kb. 15-20 fő
részvételével, főleg azokban a hónapokban, amikor az időjárás megengedi, hogy kinti
térben legyenek megtartva. A torna javítja anyuka és a gyermek életminőségét, fizikai
állapotát mely a korai fejlesztésben nagyon nagy szerepet tölt be.
8. 3 alkalommal meseterápiás foglalkozást tartanak 10-15 főnek drámapedagógus
vezetésével, a 4-8 évesek számára.
9. Minimum 3 alkalommal valósul meg egyeztetés a projekt során, egy közös rendezvény
megrendezésre kerül a helyi szakértőkkel: az iskolai szociális munkással, a védőnővel
és az óvodapedagógussal.
10. Projektzáró családi napot szervez az egyesület, ahová nemcsak a célcsoportot hívják
meg, hanem a falu lakosságát és vezetőit, a szomszéd település vezetőivel és
szakértőivel együtt. Körülbelül 50-60 résztvevőre lehet számítani.
11. A projekteredmények folyamatos kommunikációját a Facebook-on biztosítják.
A projekt várható eredményei: 6-ról 12-re nő a családi napok, és 4-ről 6-ra a praktika klubok
száma. Új elemként kerül be a drámapedagógiai foglalkozás. További eggyel bővítik (összesen
4-re) a kialakított szakmai kapcsolatok számát. Az önkéntesek száma 10-ről 12-re nő. Tovább
tudják tartani a foglalkozásokba bevont számát
10. RECD_2022_12 Somnakuno Drom- Roma Női Civil Egyesület - Mini-Manó babaház
A szervezet bemutatása: Az egyesület célja a romákról alkotott negatív társadalmi kép
megváltoztatása, a roma nők érdekeinek előmozdítása, társadalmi részvételük elősegítése, a
roma nők és fiatalok identitásának erősítésével, tehetségük ápolásával. A többségi
társadalommal való társadalmi és kulturális kapcsolatok erősítése és fejlesztése a
magyarországi roma kisebbség tagjai számára tartalmas és értékteremtő programok
szervezésével. Kulturális tevékenységük a magyarországi és határon túli roma
kisebbség/közösség kulturális, szellemi, történelmi, épített öröksége, folkartja, népművészete,
hagyományai, helyreállítása, bemutatása, közvetítése, kulturális rendezvények, fesztiválok
szervezése, lebonyolítása és támogatása, hazai, uniós és egyéb pályázatokon való részvétel.
Kulturális és művészeti tevékenységet folytató roma önképzőkör működtetése, népszerűsítése.
Oktatási tevékenységük során képzések, előadások és tanfolyamok szervezése, támogatása, a
szegénység, a szociális és munkaerő-piaci hátrányok megelőzése, a fenntartható fejlődés
érdekében, mind a roma kisebbség, mind más érdekelt felek számára. Tehetséges roma fiatalok,
nők vonzása és támogatása. Az idősek segítése, segítése és képzése. Roma fiatalok és roma nők
számára nemzeti, uniós és nemzetközi pályázatok keretében megvalósuló projektekben való
részvétel, projektfejlesztés és -végrehajtás oktatás, oktatás, készségfejlesztés és -terjesztés
révén. Egészségügyi tevékenységük a roma kisebbségek és más társadalmi csoportok – akár
többségi, akár kisebbségi – egészségtudatos életmódját javító programok szervezése, az
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egészséges életmódra nevelés, az egészséges táplálkozás, az egészséges otthonteremtési
programok, a mentális és szociális egészség fejlesztése szabadidős és turisztikai rendezvények
szervezésével. Tömegsportok szervezése szabadidőben vagy versenyben, tárgyi feltételek
biztosítása. Kapcsolódó projektek kidolgozása és megvalósítása, projektek benyújtása és
megvalósítása hazai, uniós és nemzetközi pályázatokon. Nemzetközi tevékenységeik közé
tartozik az együttműködés fejlesztése kisebbségi civil és más szervezetekkel itthon és
külföldön, hozzájárulás a nemzetközi kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez, e kapcsolatok
ápolásához. Nemzetközi rendezvényeken, fesztiválokon való részvétel, támogatás, részvétel.
Projektek építése, támogatása és közös megvalósítása más nemzeti és nemzetközi civil
szervezetekkel és más szervezetekkel. Ezeken kívül roma kisebbség – különösen a roma nők –
képviselete és a nyilvános szereplések támogatása. Az egyesület céljainak megvalósítása
érdekében hazai, uniós és egyéb támogatásokat, tervezési projekteket kíván elnyerni és
pályázatokat kiírni. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében tevékenységi körei során
kiadványokat, oktatási dokumentumokat állít össze.
A projekt célja: Nagykálló Gödrök nevű romatelepén nagyon rossz életkörülmények között
élő, halmozottan hátrányos helyzetű, 30 fő 5 év alatti gyermek számára 12 hónapon át heti 2
alkalommal, illetve 17 szülő számára havonta 2 alkalommal fejlesztő foglalkozások tartása.
Ezek a foglalkozások fejlesztő hatással vannak az előbbiek képességeikre, mint pl.: finom
motorikai képességek, szem-kéz-koordináció képessége, mozgásos képességek fejlesztése,
gondolkodás fejlesztése, identitás ébresztése és erősítése, míg a felnőtteknek abban szeretnének
segíteni, hogy jobban megismerjék és elősegítsék gyermekeik fejlődését/fejlesztését, különös
tekintettel a fiatal anyukákra, akik jobban megismerhetik ez idő alatt gyermekeik életkori
sajátosságait. Továbbá a szülő-gyermek; szülő-szakemberek (pl.: védőnő, gyermekorvos)
kapcsolatának javításához is hozzájárulni ezáltal. Célkitűzésük az, hogy a gyermekek a 12.
hónap végére az előzetesen felmért eredményekhez képest pozitívan, és előreláthatóan jó
eredményt érjenek el segítségükkel az oktatási/nevelési intézményekben.
A projekt célcsoportja: A közvetlen célcsoport a projektbe bevont 5 év alatti gyermekek (300
fő) és szüleik (17 fő). Ezen kívül közvetett célcsoport Nagykálló teljes roma lakossága, a
többségi társadalom, és a szakemberek.
Tevékenységek a projektben: A projektben 8 tevékenység kerül megvalósításra:
1. Kéthetente szülői klubok valósulnak meg, ahol családpedagógiai munkatárs,
egészségügyi szakember, fejlesztőpedagógus tart előadásokat. A 24 alkalom során,
alkalmanként 18 szülő részvételére számítanak.
2. 0-5 évesek és szüleik fejlesztő csoportja kerül megrendezésre heti 3, összesen 146
alkalommal, átlagosan 20-30 fő gyerek és szüleik részvételével. A kidolgozott fejlesztő
foglalkozások különböző képességek kerülnek fejlesztésre irányulnak: mozgás, finom
motorika, anyanyelvi nevelés, külső világ, tevékeny megismerése. Továbbá heti 1-2
alkalommal (igénytől függően) játékpedagógia elvén foglalkoznak a gyerekekkel,
különös tekintettel a szabad játékra, szabály játékra, illetve a fejlesztő játékokra.
3. 30 gyermek és szüleik a külső világ tevékeny megismerése műveltségterületre, illetve
az empátia erősítésére alapozva a Nyíregyházi állatkertbe látogatnak. Fontosnak tartják,
hogy megismerjék a gyerekek az állatokat és a növényeket.
4. Az egészségnap egyszeri közös akció a helyi egészségügyi szakemberekkel a roma
közösségi házban, ahol a gyerekek megismerkednek a zöldségekkel, gyümölcsökkel és
az egészség megőrzésének fontosságával, ahogyan a szülők is. 150 fő részvételére
számítanak.
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5. Karácsonykor szintén 150 fő részvételével rendezik meg az „Áldott Karácsony” nevű
közös akciót.
6. „A szülés csoda” Közös akció az Emma egyesülettel, védőnővel, szülésznővel, ahol a
témák a következők: a nők viszonya a szüléshez, lehetséges mankók, jogok, menetrend,
traumák feldolgozása. Meghívásra kerülnek a bevont gyerek szülei és a terhes, illetve
hajadon lányok a roma telepről. Összesen kb. 35 fő.
7. A projekt kommunikációja folyamatosan a Facebook-on kerül biztosításra. A projekt
népszerűsítésre kerül a projektnyitó és projektzáró rendezvényeken is, ahol 100 fő
jelenik meg.
8. Szakmai együttműködések köttetnek a helyi szakemberekkel, akikkel 3 közös
rendezvényt szerveznek: Az egészségnapot, „A szülés csoda” eseményt, és a szülői
klubok előadásait.
A projekt várható eredményei: Újdonságként indul a 0-5 évesek és szüleik fejlesztő
csoportja, melyből 146 alkalom kerül megrendezésre. 3-ról 5-re nő a nagy rendezvények száma.
A hátránykompenzáló programokba 17 helyett 30 fő kerül bevonásra, akik közül mind a 0-5
évesek korosztályába tartozik az eddigi 6 főhöz képest. Az új partnerségek száma 2-ről 8-ra nő,
a velük megrendezett szakmai alkalmak száma 0-ról 2-re gyarapodik. Megkétszereződik a
szervezet önkénteseinek száma: 15-ről 30 főre.
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