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Az 2017-ben futott projektjeink és eredményeink 

 
ELTÁV 
 
Támogató: EVZ, Prezi és magánadományozók 
A szerződés referenciaszáma: 32.5.1C08.0039.0  
A projektidőszak: 2017-2018 
A projekt teljes költségvetése: 52 560 euró, ebből EVZ támogatás: 38 560 euró 
A 2017-ben felhasznált támogatás: 8 163 000 forint 
 
Az Eltáv az a programunk, ahol módszereinkkel és stábunkkal a legintenzívebben jelen vagyunk 
egy településen. Ezt a programot a Katona József Színházzal 2016-ban indítottunk, s folytattuk 
2017-ben is, immár Tartós Eltáv néven. A fejlesztési módszereket két újabb településen 
(Egercsehi-Ófalu és Tarnalelesz) kezdtük alkalmazni. Mindkét településen a helyi igények 
megismerése után arra jutottunk, hogy a szúcs-bányatelepi tevékenységhez képest más típusú 
segítséget igényel e két település közössége. 
Egercsehiben a helyiek egy önkormányzati helyiséget újítottak fel és tettek alkalmassá 
közösségi találkozásokra, míg Tarnaleleszen asszonyok egy csoportja abban kért segítséget, 
hogy a gyerekek iskolai konfliktusainak kezeléséhez kapjanak szakmai segítséget. Ezt három 
önkéntes (a pszichológus-tanár, Medgyesi Patrícia és két hallgatója, Török Gitta és Kovács Sára) 
végezte egész évben. Ezen kívül zenei foglalkozások is folynak Tarnaleleszen. 
 
A dráma- és zenei foglalkozások mindhárom településen rendszeresen megrendezésre 
kerülnek, a gyerekek történetei ismert írók feldolgozásában könyv formájában jelennek meg 
2018-ban a Pagony kiadó gondozásában. 
Ebben az évben sem állt le a Szúcs-bányatelepi házak felújítása, melyre az adjukossze.hu 
segítségével gyűjtöttünk forrást, s így közösségi összefogásban 2017-ben hat család házát 
tettünk komfortosabbá. 
A korábban elindított hétvégi tanoda, azaz a Tanodu 2018-tól az E-tanoda módszert alkalmazva 
már távoktatási módszerrel, az országban elsők közti modellként zajlik. 
Az év második felében előkészítettük és forrásokat szereztünk egy a helyi asszonyokkal 
indítandó vállalkozáshoz, melynek keretében molnárkalácsot, sajtos tallért fogunk készíteni. A 
vállalkozáshoz üzleti terv készült és piackutatást is folytattunk. A terméket budapesti 
vendéglátóhelyeken készülünk forgalmazni.  
Évek óta terveztük, hogy az építészet eszközeit is bevonjuk a fejlesztési eszköztárunkba. Egy 
szerencsés találkozásnak köszönhetően Váradi Balázs építész-hallgató jóvoltából makettezéssel 
fejlesztjük a gyerekek térhez, épített környezethez való viszonyát. Ezen túl rendeztünk helyi 
focikupákat és elkezdett működni a felnőttek közösségi tere, klubja is, ahol az év végétől billiárd, 
darts is elérhető.  
A karácsonyi ünnepség mindig megható, de az ideinek külön értéket adott, hogy a műsor 
elkészítését már teljes mértékben a helyiek vállalták, az alapítvány és a Katona stábja már csak 
nézőként volt jelen. 
Ez a sok program, tevékenység nem valósulhatott volna meg támogatóink nélkül. A lakhatási 
programot önzetlen magánadományozók segítségével, a közösségi tér felszerelését a még 
mindig tartó Prezitől kapott támogatásból tudtuk megvalósítani. A helyi vállalkozás támogatói 
az Erste és a BADUR Alapítványok voltak. Az egész programot pedig a német EVZ Alapítvány 
finanszírozza. Köszönettel tartozunk azoknak az önkénteseknek is, akik idejüket nem sajnálva 
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nemcsak a foglalkozások megtartásában játszottak szerepet, hanem a mi hitünket is sokszor 
erősítik abban, hogy mennyire fontos ezeknek a közösségeknek ez a program. 
A program 2018 első negyedében zárul, a folytatáshoz további pályázatokat adtunk be, új 
települések bevonását tervezzük, ha lesz támogatónk a munkánkhoz. 
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A helyi párbeszéd elősegítése roma lakta falvakba új típusú művészeti foglalkozások segítségével  
 
Támogató: EEA/Norway Funds, Miniszterelnökség 
A szerződés referenciaszáma: HU07-0209-B2-2016 
A projektidőszak: 2016. június - 2017. április 
A projekt teljes költségvetése: 36 664 000 forint 
A 2017-ben felhasznált támogatás: 16 296 239 forint 
 
2016-ban velünk már együttműködő településeket kínáltuk meg azzal, hogy olyan új típusú 
művészeti kezdeményezéseket indítunk el náluk, melyek megmozgatják a közösségeket, 
közelebb hozzák egymáshoz tagjaikat. Ezekkel a kezdeményezésekkel az volt a célunk, hogy 
meggyőzzük a helyieket arról, hogy a közösségi kulturális és művészeti foglalkozások képesek 
reményt és lehetőséget adni arra, hogy új, fenntartható, egymáshoz odaforduló közösségek és 
kulturális hagyományok jöjjenek létre, s ezen keresztül új horizontok nyíljanak meg a közösség 
tagjai számára. 
Az iskoláskorú, 6-16 év közötti roma és nem roma gyerekek minden településen az egyik 
legfontosabb célcsoportunk volt.  Ám figyelmet fordítottunk arra is, hogy bevonjuk a társadalmi 
párbeszédből, helyi egyeztetésekből kimaradó, alulképzett, a települést ritkán elhagyni képes, 
de közösségi programmal megmozdítható felnőtteket is a megvalósításba.  
2017. április 14-én az előző évben elindított művészeti foglalkozások záróeseményeire került 
sor a foglalkozásokat segítő önkéntesekkel. 
 
Videóval és fotókkal folyamatosan dokumentáltuk a foglalkozásokat. A művészeti 
foglalkozásokról és a helyi folyamatokról, fejlesztésekről készítettünk egy átfogó 
dokumentumfilmet: https://www.youtube.com/watch?v=kJOrBLhB4wU&t=2s 
 
Az elért célközönség, személyek száma jóval meghaladja a tervezett 10 ezres számot. Csak a 
bolhási táncfoglalkozásról készült filmünket több mint 4500-an látták, a programról szóló 
félórás film pedig több mint 13 ezerhez jutott el. Az Autonómia Alapítvány Facebook oldalán 
bejegyzéseinkkel több, mint 30 ezer főt értünk el. A nyilvános záró rendezvényeinken 280 fő 
vett részt, a hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken pedig 316 fő volt jelen. Összesen 
33,143 főt értünk el, de ezen kívül a foglalkozásvezető művészek egyénileg is kommunikálták a 
projekttevékenységeket és eredményeket. Például a mizserfai Rappelj és Forgass! foglalkozás 
önálló Facebook profiljára, a Mizserfa Televízióra kitett filmek több mint 7 ezer érdeklődőt 
vonzottak összességében.  
 
A bevont alkotók, közreműködők száma is meghaladta a tervezettet. A nyolcféle foglakozást 16 
állandó és 10 eseti foglalkozásvezető segítette, ezt egészítette ki a foglalkozásokat segítő 33 
önkéntes. 
 
A foglalkozások megvalósításába a foglalkozásvezetőkön és a helyi koordinátorokon kívül helyi 
önkéntes segítőket is bevontunk, velük önkéntes szerződést kötöttünk. A projekt által a helyi 
segítők szervezési kompetenciái fejlődtek, és helyi elismertségük is erősödött. Több településen 
kezdeményezés indult arra, hogy a foglakozások a finanszírozási időszak után is folytatódni 
tudjanak. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kJOrBLhB4wU&t=2s
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A dombóvári szegregátumokban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programjai 
 
Támogató: Európai Szociális Alap / Településfejlesztési Operatív Program 
A szerződés referenciaszámai: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001, -00002 és -00003 
A projektidőszak: 2017. szeptember 1. – 2020. augusztus 31. 
A projekt teljes költségvetése: 61 615 000 forint 
A 2017-ben felhasznált támogatás: 3 248 107 forint 
 
A projekt átfogó célja Dombóvár szegregált területein – kiemelten a mélyszegénységben – élő 
roma és nem roma lakosság társadalmi integrációjának erősítése, a fizikai és társadalmi 
kirekesztettségének, kirekesztődésének csökkentése, távlatosan ennek megszüntetése. 
A projektet egy négytagú konzorcium valósítja meg 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. 
között. A konzorcium tagjai: Dombóvár Város Önkormányzata, mint a konzorcium vezetője, a 
Dombó-Land Térségfejlesztő Kft., az Autonómia Alapítvány és a Dombóvári Egyesített Humán 
Szolgáltató Intézmény. 
A projekt a település leghátrányosabb helyzetben lévő részein, a településközponttól hat 
kilométerre lévő tanyás részen, Mászlonyban, valamint a Szigetsor és Vasút városrészekben 
valósul meg. Ezeken területeken a város lakosságának 4,5%-a él. 
Az Autonómia a program 36 hónapos időszaka alatt az alábbi szakmai programok 
megvalósítását szervezi:  

• A helyi részvétel erősítésére közösségi munkások, civil aktivisták felkészítése, rajtuk 

keresztül a helyiek elérése 

• Rendszeres közösségi programok, új típusú művészeti foglalkozások segítségével 

• Iskolán kívüli tanulást segítő program 

• Kortárs- és sorstárs mentor program megszervezése 

• Pályaorientáció hátrányos helyzetű gyerekeknek 

• Önszerveződések támogatása pénzügyi tudatosságot fejlesztő önsegélyező pénztár, 

megtakarítási program elindítása 

• Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program cégek bevonásával 

A tervezett fejlesztésekhez szervesen kapcsolódva integrációt segítő közösségi terek és szociális 
bérlakások is épülnek a város további programjaiban. A fenti, közösségek számára kidolgozott 
fejlesztő programok ezeket az infrastrukturális beruházásokat is előkészítik, segítik a 
dombóváriak támogatásának, és az érintettek együttműködésének megszerzését. 
A program keretében 2017-ben az alábbi tevékenységek valósultak meg:  

• A program első négy hónapjában felállt a szakmai stáb, kialakításra kerültek a közös 

munka keretei, végleges formát öltöttek az egyes településrészeken megvalósuló 

szakmai (közösségi beavatkozási) tervek; 

• 2017 októberében lezajlott egy hat alkalomból álló, filmkészítő foglalkozássorozat. A 

foglalkozásokon nyolc általános iskolás fiatal vett részt a három érintett szegregátumból 

és egy jobb helyzetű városrészből. A foglalkozások eredményeként a gyerekek négy 

rövidfilmet készítettek, melyekben saját életüket és lakókörnyezetüket mutatták be. Az 

elkészült filmek a projekt nyitórendezvényén, egy nyilvános vetítés keretében kerültek 

bemutatásra a település művelődési házában.  

A program szakmai tevékenységeinek jelentős része 2018-ban indul el. 
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Aktivizáld a közösséged 
 
A szerződés referenciaszáma: OR201-30337 
Támogató: Open Society Initiative for Europe 
A projektidőszak: 2017.01.01. - 2018.10.31 
A projekt teljes költségvetése: 220,000 dollár 
A 2017-ben felhasznált támogatás: 25 741 454 forint 
 
A projekt olyan hátrányos helyzetű, romák által sűrűn lakott településeket vagy 
településrészeket céloz, ahol közösségi összefogással párbeszéd és együttműködés alakulhat ki 
a közintézményekkel annak érdekében, hogy a közszolgáltatások jobbá vagy elérhetőbbé 
váljanak a helyi közösség számára. 
A program elsődleges célja, a helyi közösségek megerősítésével és bevonásával a gyenge 
érdekérvényesítő képességgel rendelkező csoportok számára fontos ügyek előre mozdítása, 
ennek révén a demokratikus gyakorlat, az állampolgári részvétel, a párbeszéd és az 
együttműködés kultúrájának megerősítése. 
A projektben olyan, az adott közösség bevonását biztosító munkatársakkal dolgozunk, akik a 
helyi közösség számára fontos ügyekben a romák integrációját célzó kezdeményezéseket 
indítanak el, vagy romákat érintő egészségügyi, oktatási problémákat tárnak fel és ezek 
megoldásán dolgoznak. 
A projekt keretében 2017-ben az alábbi tevékenységek valósultak meg: 
Meghívásos pályázat keretében kiválasztásra kerültek a programban résztvevő munkatársak és 
települések. A beérkezett 43 pályázatból a helyszíni látogatásokat követően kilenc került 
kiválasztásra. A program jelenleg az alábbi településeken zajlik: Aparhant, Héhalom, Inárcs, 
Kerecsend, Pécs, Pere, Szúcs, Tar, Tomor. 
A programban dolgozó, többségében roma munkatársak 2017. márciusa óta végzik munkájukat 
saját lakóhelyükön vagy ahhoz közel. 
A programban dolgozó munkatársak havi rendszerességgel találkoznak, 2017. júniusában pedig 
egy kétnapos tréningen vettek részt. 
A bevont településeken az alábbi közösségi kezdeményezések valósultak meg vagy indultak el 
a program eredményeként: 

• Héhalom: egy akció keretében helyi fiatalok festettek ki a település központjában több 

középületet, a közös festést rendszeres rajzfoglalkozások előzték meg. 

• Pere: általános iskolás fiatalok számára valósult meg egy rendszeres foglalkozássorozat, 

ami a családfakészítés köré épül. 

• Tomor: a rendszeres közösségi programok fókuszában a zene volt, helyi fiatalok profi 

zenészek segítségével alkottak. 

• Kerecsend: elindult az éjszakai pingpong élet a településen, amelyhez kapcsolódva 

további közösségi programok is megvalósultak. 

• Pécs: a Gyárváros településrészen évek óta működő tanoda köré szerveződtek újabb 

közösségi akciók, megkezdődött egy társadalmi vállalkozás előkészítése. 

• Tar: a település szegregátumában az önkormányzattal közösen kialakításra került egy 

közösségi tér. 

• Inárcs: közösségfejlesztő munka kezdődött a település nyomortelepén élő fiatalok 

bevonásával. 

https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-initiative-europe
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• Aparhant: a helyi lakosság bevonásával lebonyolított közösségi beszélgetéseket 

követően, rendszeres közösségi programok valósultak meg a helyben élő kisebbségi 

csoportok együttműködésében. 

• Szúcs: egy korábban megkezdett közösségfejlesztési folyamat folytatódott a 

településen, helyi asszonyok bevonásával megkezdődött egy vállalkozás előkészítése.    
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HRom program 
(Bridging Young Roma and Business - Intervention for inclusion of Roma 
youth through employment in the private sector in Bulgaria and Hungary) 
 
A szerződés referenciaszáma: VS/2016/0236 
Támogató: Európai Unió, DG Employment 
A projektidőszak: 2016.10.01 – 2019.09.30 
A projekt teljes költségvetése: 353,908 euró 
A 2017-ben felhasznált támogatás: 25 765 000 forint 
 
A projekt alapötlete egy új roma foglalkoztatási modell kialakítása, amely elsősorban a vállalati 
szektorban erősíti tanult roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeit. A modell tudatosan szeretné 
meghaladni az alacsony képzettségű, tartósan munkanélkülieket célzó roma foglalkoztatási 
projektek eszközeinek hatékonyságát, ráirányítva ezzel a figyelmet az egyre növekvő tanult 
roma célcsoportra, az ő munkaerő-piaci és integrációs problémáikra. 
A projekt egyszerre támogatja a potenciális roma munkavállalókat abban, hogy sikeresen 
lépjenek be a vállalati szektorba munkavállalóként, valamint a munkaadó cégeket is segíti 
abban, hogy belső folyamataikat átalakítva befogadóbb és sokszínűbb környezetet hozzanak 
létre, továbbá rugalmasabb felvételi folyamatokkal segítsék a nem legversenyképesebb 
jelentkezők felvételét.  
A projekt párhuzamosan zajlik Magyarországon és Bulgáriában.  
  
A projekt fő céljai  

• Képzett roma fiatalok munkaerőpiaci integrációja 

• Minőségi, fehérgalléros pozíciók elérhetővé tétele 

• A roma résztvevők komplex támogatása 

• A vállalati folyamatok adaptációjának elősegítése 

• Modell kialakítása, folyamatok és eredmények mérése 

 
Célcsoport 
A projekt elsődleges célcsoportját olyan 18-35 év közötti roma fiatalok alkotják, akik legalább 
középfokú végzettséggel rendelkeznek. A program természetesen nyitott már diplomázott vagy 
jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató résztvevők felé is. 
 
Tevékenységek 
A program alapképzésében vállalati HR-esek és trénerek támogatásával a fiatalok közelebb 
kerülnek a cégek világához, jobban átlátják, hogy saját érdeklődésüknek és készségeiknek 
milyen területek, pozíciók lehetnek alkalmasak. Önéletrajzukat a vállalati HR-esek elvárásai, 
szempontjai alapján tudják fejleszteni, továbbá az állásinterjúkra és a kiválasztási folyamatok 
során szintén gyakran használt értékelő eljárásokra is gyakorlatorientált módon válnak 
felkészültté a képzés során. A képzésen vállalati partnereink HR-eseivel valamint korábban 
elhelyezett roma fiatalokkal is személyesen megismerkedhetnek a résztvevők, ami a kapcsolati 
tőkéjüket is jelentős mértékben növeli. 
Igény és megfelelő ismereti szint esetén személyre szabott nyelvi és Excel képzésben is 
részesülnek. A résztvevőknek személyes mentorálást, rendszeres – igényüknek megfelelő – 
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állás, illetve gyakornoki pozíciókra vonatkozó keresést, valamint a kiválasztási folyamatok végig 
kísérését biztosítjuk. 
 
A program számokban 
2017-ben 4 alapképzést tartottunk, összesen 54 résztvevővel. Az év végére a résztvevők több, 
mint 40%-a tudott új munkahelyet vagy gyakornoki pozíciót szerezni. Két fiatal vett részt nyelvi 
képzésen, egyikük sikeres középfokú nyelvvizsgát tett. Nyolcan vettek részt intenzív, 
középhaladó szintű Excel képzésen.  
Partnerséget építettünk 13 magyarországi vezető nagyvállalattal. Képzéseinket a trénerek 
mellett 15 önkéntes HR-szakember segítette. A toborzásban 4 roma civil szervezettel 
működtünk együtt. 
 
Konzorciumi partnereink:  
OSI, Szófia 
CEU CPS, Budapest  
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Közelebb a közösségekhez 
 
A szerződés referenciaszáma: 4000008228 / JUST/2014/RDIS/AG/DISC 
Támogató: DG Justice 
A projektidőszak: 2016.06.01. - 2017.06.30 
A projekt teljes költségvetése: 288,325 euró 
 
Azokon a településeinken, ahol jelentős létszámú cigány ember él számos, akár évtizedek óta 
jelenlévő problémával, nehézséggel nézünk szembe. Egy prosperáló településhez sok mindenre 
szükség van, ezek közül az egyik legfontosabb a helyi akaratok, önszerveződő közösségek 
megszervezése, a helyi kulcsszereplők megnyerése, partnerségbe szervezése. Programunk 
abból indult ki, hogy ezen összefogott akaratokból számos, közösen megálmodott, közjót 
szolgáló kezdeményezés születhet.  
 
A Közelebb a közösségekhez program általános célja a területre szánt uniós fejlesztési 
forrásokból megvalósuló projektek hatékonyságának növelése volt. A projekt keretében 15 
településen, közösségi bevonással olyan fejlesztési folyamatok indultak el, melyek a romák 
mind hatékonyabb integrációjára is lehetőséget adnak. Fontos, hogy nem 
„romaprogramokról”, hanem a romák bevonását elősegítő, az aktív részvételükre is számító 
tevékenységek, események megvalósításáról beszélünk. A program hátrányos helyzetű, romák 
által nagyszámban lakott településeken valósult meg, a helyi fejlesztési folyamatokat pedig 
közelben élő roma koordinátorok vezették.  
 
A megvalósításban Magyarországon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) vett részt, az ERGO (http://www.ergonetwork.org/ergo-network/) hálózat pedig 
Brüsszelben segítette az eredmények bemutatását.  
 
A program eredményeként 11 roma integrációt célzó projekttervből született uniós kiírásokra 
benyújtott pályázat, melyek támogatás esetén több mint 300 millió forint értékben adnak 
lehetőséget helyi fejlesztések megvalósítására.  
 
A TÖOSZ-al közösen megszervezett szakmai műhelyeken és a Szövetség megyei fórumain több 
száz önkormányzat értesült közvetlenül a projektről és száznál is több polgármester 
kapcsolódott be a roma integrációs kihívásokról és a lehetséges megoldásokról szóló 
beszélgetésekbe.  
A projekt tapasztalatait és javaslatait egy Brüsszelben megrendezett munkacsoport találkozón 
mutattuk be 2017 májusában az Európai Bizottság kisebbségi ügyekkel foglalkozó hazai és 
külföldi munkatársainak. 
 
A program tapasztalatainak értékelése során arra kerestük a választ, hogy milyen akadályai 
vannak hatékony uniós programok lebonyolításának a romák integrációja területén.  
• Az egyik legfontosabb probléma, hogy a roma integrációval kapcsolatos EU-s célok és az állami 
szakpolitikák több esetben szembe mennek egymással. Talán a legjobb példa erre a 16 évre 
leszállított tankötelezettségi korhatár, ami ellentmond azon uniós törekvéseknek, hogy a korai 
iskolaelhagyás arányát jelentősen csökkentsék a tagállamok.  
• Komoly probléma, hogy az EU-s elvek és a tervek nem találkoznak a helyi valósággal. Az EU 
által megfogalmazott roma integrációs alapelvek között szerepel többek között a romák teljes 
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körű társadalmi integrációjának elérése, a közösségi eszközök használata és a romák aktív 
részvételének biztosítása a fejlesztési folyamatokban. Az ezen elvek alapján kidolgozott roma 
integrációs tervek megvalósításához szükséges, azonos irányú központi és helyi akarat 
tapasztalataink szerint azonban nagyon csekély. Nincs meg a szükséges társadalmi klíma az 
integrációhoz, a többség inkább hajlamos elfogadni a helyben éppen meglevő szegregációs 
helyzeteket, ezekre, mint status quora tekint, nem érzi érdekének a helyzet megváltoztatását. 
A fenti elveknek megfelelő integrációs példák alig-alig születtek, s még a befogadó, nyitott 
társadalom eszméjét osztó embereket, az értelmiséget sem sikerült megnyerni annak, hogy az 
emberi méltóságot, egyenlőséget elfogadó, kétirányú, a roma és nem roma közösségtől is 
erőfeszítéseket igénylő integrációt támogassák.  
• Szintén problémát jelent a szabad versenyt, az esélyegyenlőséget, és a közösségi bevonást 
erősen korlátozó forráselosztás. Az elmúlt időszakban a humán fejlesztés területén elérhető 
források jelentős része kiemelt programként került nagy, monopolhelyzetben lévő 
szereplőkhöz, a versenyhelyzetet teremtő pályázati forrásokat pedig a rendszeren kívülről jövő 
szereplők befolyásolták. Ez a két jelenség nem csupán a rendszer iránti bizalmat ássa alá, de 
elveszi a teret a független, alulról jövő roma és pro-roma szervezetektől, attól, hogy ezek a 
szereplők a kapacitásukat bővítsék, újítsanak, integrációs modelleket állítsanak. 
A tapasztalatok alapján megfogalmazott szakpolitikai ajánlások  
A fentebb leírt problémák kezelésére az alábbi szakpolitikai javaslatokat tesszük: Az integrációs 
témájú pályázati felhívások sok esetben nem érik el azokat a közösségeket, amelyek számára 
megfogalmazódtak, gyakran a települési önkormányzatok érdektelensége vagy éppen 
ellenállása miatt:  
1. A többségi támogatás megteremtését segítendő integrációs példákról „nagykövetekkel” 
kommunikációs kampány lebonyolítása. A programokhoz rendelt “nagykövet” népszerűsíti a 
kiírásokat, többfajta csatornát is használva (akár helyi fórumokon, kapcsolódó jó gyakorlatok 
bemutatásával, stb.).  
2. Kondicionalitás bevezetése arra, hogy egy-egy település szélesebb körben férhessen hozzá 
fejlesztési forrásokhoz, ha roma integrációs feladatokat, projekteket vállal. Minden település 
rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), ezek minősége azonban nem egységes, 
sok esetben ezek a dokumentumok eredeti céljaikra nem alkalmasak. Szükséges lenne, hogy 
ezeket egy tényleges minőségbiztosítási folyamat keretében felülvizsgálják és javítsák, 
végrehajtásukat szigorúan ellenőrizzék. Mivel a központi kormány által kezelt programok 
hatékonysága korlátos, a független ágensek erősítése különösen fontos lenne:  
3. Az EEA/Norway NGO Fund mintájára legyen egy EU-s forrásból finanszírozott, közvetett 
támogatási (global grant) program, ami lehetőséget ad független roma civil szervezetek 
fejlesztésre. 4. Legyen EU-s, központi civil- és kapacitásfejlesztési program, független helyi 
monitoring biztosításával. Monopol szervezetek kialakulását segíti a rendszer, nincs fejlődési 
lehetősége független szereplőknek, megszűnik az innováció és a verseny:  
5. Roma integrációs programok szakmai megvalósítóit/támogatóit versenyben válasszák ki. 
A részletes szakpolitikai ajánlás megtalálható a honlapunkon. 
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Roma Civil Monitoring 
 
A szerződés referenciaszáma:  
Támogató: Európai Unió, DG Justice 
A projektidőszak: 2017.10.01 – 2018.12.31 
A projekt teljes költségvetése: 12,000 euró 
A 2017-ben felhasznált támogatás: 2 532 818 
 
A projekt fő célja a nemzeti roma integrációs stratégiák megvalósításának monitoring 
mechanizmusainak erősítése szisztematikus civil monitoring révén. A civil monitoring 
hozzáadott értékét független státusza és a résztvevő civil szervezetek helyi közösségekkel 
végzett munkában szerzett tereptapasztalata adja. A projekt kétféleképpen kívánja támogatni 
a civil monitoringot:  
A civil szervezeteknek a szakpolitikák megvalósításának monitoringjával kapcsolatos 
kapacitásának fejlesztésével, másrészt magas minőségű, átfogó civil monitoring jelentések 
készítésével.  
A monitoring arra fókuszál, hogy az egyes uniós tagállamokban hogyan valósulnak meg a 
nemzeti roma integrációs stratégiák. Kilenc tematikus illetve horizontális területre terjed ki a 
munka: a kormányzásra (koordináció, finanszírozás, monitoring és értékelés), az oktatásra, a 
foglalkoztatásra, az egészségügyre, a lakhatásra, a diszkrimináció elleni küzdelemre, a romákkal 
szembeni előítéletek csökkentésére, a romák közéletben, döntéshozásban való részvételére és 
a nemek közti egyenlőségre. 
 
A projekt egy európai uniós kísérleti projekt része. A projektet az Európai Bizottság menedzseli. 
A koordinációt a Közép-Európai Egyetem végzi, a European Roma Grassroots Organisations 
Network (ERGO), az Európai Roma Jogok Központja (ERRC), a Fundación Secretariado Gitano 
(FSG) és a Roma Oktatási Alappal (REF) együttműködve. Csakúgy, mint más országokban is, a 
projekt egy pályázati felívás révén kiválasztott civil konzorcium együttműködésében valósul 
meg, Magyarországon a munkát alapítványunk koordinálja. 
 
A munkában résztvevő szervezetek: 

• Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége 

• Idetartozunk Egyesület  

• Romaversitas Alapítvány  

• UCCU Alapítvány  

• Khetanipe Egyesület  

• SZETA Alapítvány, Eger 

• Pro Cserehát Egyesület  

• Motiváció Oktatási Egyesület  

• Roma Rendőrök Országos Egyesülete  

• Együtt Közösen Egymásért Egyesület 

 
A 2017-es jelentésnek 4 fókusza volt:  
- kormányzási és strukturális kérdések  
- antidiszkrimináció  
- a cigányellenesség  
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- általános szakpolitikák (vagyis a szakpolitikák és a roma stratégia céljainak és intézkedéseinek 
összhangja)  
 
Az anyagyűjtés és jelentésírás augusztus-október között valósult meg, egy-egy fejezetért egy-
egy szervezet volt felelős. A jelentés 2018 év elejére készült el. 
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A stábról 
 
A korábbi évhez képest az alapítvány stábja változatlan volt 2017-ben. 
 
Munkánkat fél éven keresztül június és december között segítette az izlandi-magyar Dalmay 
Anna, aki szakdolgozatához is muníciót gyűjtött alapítványunknál. 
 
Irodafelújítás 
 
17 évvel azután, hogy az alapítvány irodája a XIII. kerületi Pozsonyi útra költözött az akkor 
megvásárolt és irodává átalakított 200 négyzetméteres lakásba, nem történt felújítás. 2017 
nyarán a stáb intenzív logisztikai segítségével kifestettünk és kicseréltük a már megkopott 
parkettát. Mindeközben már egy éve folyt a ház lépcsőházának felújítása is, mely az év végére 
befejeződött. E két beruházás nem csak kellemesebbé tette környezetünket, de minden 
bizonnyal növelte az ingatlanunk értékét is.  
 
A kuratóriumról 
 
Az alapítvány kuratóriumának összetétele sem változott, az összes kuratóriumi ülésen 
határozatképes volt a testület. 
 
A kommunikációról 
 
A korábbi évekhez képest több kommunikációs anyagunk született, amelyeket folyamatosan 
megosztottunk a közösségi média profilunkon: http://bit.ly/2jyiEm4 
 
Több programunk is felkeltette az országos és helyi sajtó, média figyelmét, ily módon több 
tízezren értesültek programjaikról. Munkákról egy majd’ félórás filmét is készítettünk, mely az 
országos médiában is megjelent. 
 
A Magyar Idők mellett (https://magyaridok.hu/kultura/egyszeruen-festo-vagyok-2330185/) a 
Roma Sajtóközpont (http://romasajtokozpont.hu/gyerekek-varazsoltak-ujja-egy-kis-nogradi-
falu-kozpontjat/), az Index 
(https://index.hu/belfold/2017/12/20/abcug_autonomia_alapitvany_dombovar_fejlesztes_ha
tranyos_helyzet/) és az Abcúg is beszámolt egy-egy sikeres programunkról 
(https://abcug.hu/vacsora-szokasos-lesz-margarinos-kenyer-ketchuppal/). 
 
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének havi lapja, mely közel kétezer 
önkormányzathoz jut el, egy egész számot szentelt az alapítványukkal közös projektnek. 
http://bit.ly/2u5fVAc 
 
Ezen túl előfordult az is, hogy egy korábbi programunk és munkatársunk története járta meg az 
országos sajtót, például ez, mely a Magyar Nemzetben jelent meg: 
https://mno.hu/hetvegimagazin/a-rebellis-ciganyfiu-mesebeli-tortenete-2407841 
 

http://bit.ly/2jyiEm4
https://magyaridok.hu/kultura/egyszeruen-festo-vagyok-2330185/
http://romasajtokozpont.hu/gyerekek-varazsoltak-ujja-egy-kis-nogradi-falu-kozpontjat/
http://romasajtokozpont.hu/gyerekek-varazsoltak-ujja-egy-kis-nogradi-falu-kozpontjat/
https://index.hu/belfold/2017/12/20/abcug_autonomia_alapitvany_dombovar_fejlesztes_hatranyos_helyzet/
https://index.hu/belfold/2017/12/20/abcug_autonomia_alapitvany_dombovar_fejlesztes_hatranyos_helyzet/
https://abcug.hu/vacsora-szokasos-lesz-margarinos-kenyer-ketchuppal/
http://bit.ly/2u5fVAc
https://mno.hu/hetvegimagazin/a-rebellis-ciganyfiu-mesebeli-tortenete-2407841
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A 444.hu pedig egy nagy anyagot készített velünk, melyben a munkánkról és annak 
nehézségeiről, az elérhető eredményekről beszéltünk: https://444.hu/2017/07/04/a-roma-
integracio-jelenleg-halott-ugy 
Ebben az anyagban is helyet kapott az a 20 perces film, amely két programunk kapcsán 
fogalmaz meg akadályokat és lehetséges megoldásokat, eredményeket: 
https://www.youtube.com/watch?v=kJOrBLhB4wU 
 
Egyik programunkban (A helyi párbeszéd elősegítése romák lakta falvakban, új típusú művészeti 
foglalkozások segítségével) volt lehetőségünk kommunikációra is költeni. Ebben a programban 
saját anyagokat is készítettünk, ezek közül néhány: 
 
https://goo.gl/VA5Bb6 
https://goo.gl/h8N95K 
https://goo.gl/1Am4av 
 
 
A forrásteremtésről 
 
2017-ban 19 pályázatot készítettünk különféle alapokhoz. 
 
1 db EACEA / Európai Unió 
4 db DG Justice / Európai Unió 
1db Erasmus+ 
1 db EVZ 
1 db Holland Nagykövetség 
1 db Visegrádi Alap 
1 db Flamand Képviselet 
1 db OSIFE 
1 db CEU 
1 db EEA/Norway Grants 
5 db magyar állam által kezelt EU-s EFOP projekt 
 
A megpályázott támogatási igény összességében 1,9 milliárd forint volt.  
 
Ebből – a beszámoló elkészültéig – 5 pályázat keretében közel 350 millió forint erejéig 
(EEA/Norway, Flamand és Holland Nagykövetség, OSIFE és Erasmus+) támogatást kaptunk, 
melyek egy esetben négyéves támogatást is jelent (EEA/Norway Grants), míg a többi rövidebb, 
jellemzően egyéves projektekhez ad támogatást. Két külföldi alaphoz beadott pályázat 
esetében még döntésre várunk. Vagyis eddig minden második külföldi forrásra beadott 
pályázatunk támogatást kapott. 
 
A sikeres külföldi források pályázatokkal szemben egyetlen hazai pályázaton sem voltunk 
sikeresek. Öt pályázat keretében, több mint 720 millió összértékben pályáztunk a magyar állam 
által kezelt EU-s forrásokra és az öt projektötletünk egyikéhez sem kaptunk támogatást. 
 
Mivel pályázatírókkal nem dolgozunk, magunk tervezünk és írunk pályázatokat, ezek a beadott 
projekttervek a stáb áldozatos munkájának köszönhetők. Ezeket végrehajtott programjaink 

https://444.hu/2017/07/04/a-roma-integracio-jelenleg-halott-ugy
https://444.hu/2017/07/04/a-roma-integracio-jelenleg-halott-ugy
https://www.youtube.com/watch?v=kJOrBLhB4wU
http://autonomia.hu/hu/programok/a-helyi-parbeszed-elosegitese-roma-lakta-falvakba-uj-tipusu-muveszeti-foglalkozasok-segitsegevel/
http://autonomia.hu/hu/programok/a-helyi-parbeszed-elosegitese-roma-lakta-falvakba-uj-tipusu-muveszeti-foglalkozasok-segitsegevel/
https://goo.gl/VA5Bb6
https://goo.gl/h8N95K
https://goo.gl/1Am4av
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mellett dolgoztuk ki. Némelyik előkészítése akár 2-3 hét intenzív csapatmunkát igényelt, vagyis 
jelentős terhet rótt a munkatársakra. 
 
 
Nemzetközi együttműködésről 
 
Az alapítvány a korábbi éveknek megfelelően továbbra is különös hangsúlyt fektet a 
szakmaterületén működő nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésekre. Számos 
hazai és nemzetközi konferencián mutatkoztunk be, mutattuk be a munkánkat. Ezek a 
találkozók, egyes esetekben több esetben is együttműködéshez vezetnek. 


