Az Autonómia Alapítvány 2019-es éves szakmai beszámolója

Az 2019-ben futott projektjeink és eredményeink
Az alapítványnak 11 különféle programja futott 2019-ben.
Ezek rövid összefoglalója:
Progress / HRom
Ez a projekt a még 2014-ben a Boston Consultinggal elindított Integrom program folytatása, mely
2016-19 között futott a bolgár OSI-val partnerségben.
Az EU Employment igazgatósága által támogatott program fő célja volt, hogy legalább érettségivel
rendelkező roma fiataloknak segítsen elhelyezkedni vállalatoknál, képzettségüknek megfelelő
pozíciókban.
A programban a jelentkezőket abban segítettük, hogy olyan álláslehetőségeket találjanak vezető
magyarországi vállalatoknál, amelyek megfelelnek képzettségüknek és érdeklődésüknek. Számos
olyan céggel dolgoztunk, amelyek szeretnének több roma munkavállalót alkalmazni.
A projektbe bevont 150 fiatal több mint fele talált (új) minőségi munkahelyet.
A projekt beszámolóját, november végén leadtuk. A projektben használt módszer kiforrott, azt
igyekszünk tovább használni az újonnan indult Startvonal programban és átadni másoknak is.
A szerződés referenciaszáma: VS/2016/0236
Támogató: Európai Unió, DG Employment
A projektidőszak: 2016.10.01 – 2019.09.30

A nemzeti roma integrációs stratégia roma monitoringja
Az EU Justice igazgatósága által támogatott program célja, azon túl, hogy egy független éves jelentés
elkészüljön a nemzeti roma integrációs stratégia kapcsán, az az, hogy ennek megírásában minél több
roma szervezetet részt vegyen, s ilyen irányú tapasztalatuk gazdagodjon. A jelentés hozzájárul ahhoz,
hogy az EU tisztább képet kaphasson az ország által vállalt roma integrációs programok valós
eredményeiről. A munkát a CEU megbízásából az Autonómia koordinálta, és annak munkájában
tucatnyi szervezet működött közre. A 2017-es és a 2018-as jelentések a honlapon angol és magyar
nyelven is elérhetőek.
A 2019-es jelentést november végén adtuk le, ennek fejezetei:
• A közszolgáltatások alacsony kapacitása korlátozza az integrációs erőfeszítéseket
• A roma közösség általánosan alacsony reprezentációja a döntéshozatalban és a szimbolikus
társadalmi terekben
• A kialakult hatalmi viszonyok gátolják a helyi érdekérvényesítő kezdeményezéseket
Támogató: CEU/Európai Unió, DG Justice
A projektidőszak: 2017 – 2019

Eltáv program
A német EVZ támogatásával, a Katona József Színházzal együttműködésben négy éven keresztül
vittünk egy fejlesztő programot a hevesi Szúcshoz tartozó Bagólyuk településrészen. A Katona
színházi, mi pénzügyi és közösségfejlesztő, vállalkozási programot valósítottunk meg. A program
legtöbb tevékenysége véget ért, de még van néhány helyszín, ahol fut, végső zárása 2020
márciusában lesz.

A program legismertebb eleme a Bagolykalács projekt, a helyi asszonyok egy csoportjának sajtos
tallér sütő közösségi vállalkozása 2018-ban indult és több, mint egy éven keresztül futott Szúcson. A
résztvevő asszonyok időközben elhelyezkedtek, a gazdasági társaság vezetője is elköltözött a
településről. A betéti társaság tulajdonosai a résztvevők voltak, így annak fenntartásának nem volt
tovább értelme.
A termék sok budapesti helyszínen, Hollókőn és fesztiválokon volt kapható. Abban a tekintetben ez a
jövedelem generáló vállalkozás mindenképp sikeresnek tekinthető, hogy bemutattuk, lehetséges jó
minőségű és eladható terméket előállítani kifejezetten nehéz körülmények között is, észszerű
ráfordítással.
Abban a tekintetben is sikeres volt a kezdeményezés, hogy korábban munkatapasztalattal nem vagy
csak nem jelentős mértékben rendelkező asszonyok aktívvá, az elsődleges munkaerő-piacon immár
alkalmazhatóvá váltak.
Nem mondhatjuk azonban, hogy minden tekintetben elértük volna a célunkat: A saját tulajdonú
gazdasági társaságtól azt reméltük, hogy a tulajdonosok, maguk a résztvevők hosszú távú
megfontoláson alapuló döntéseket hoznak, a csoporton belüli konfliktusokon felül tud kerekedni a
szolidaritás, a közös célért küzdés. Ez nem így történt, ami mindenképpen hasznos tanulságokat
jelent a jövőben a hasonló szervezeti felépítés tekintetében.
Üzletileg sem mondható teljes sikernek a projekt, mivel a termelés nem tudott folyamatosan
megtérülő lenni. Habár az utolsó hónapokban már – a helyi koordinátor, a gazdasági társaság
vezetőjének bérét nem számolva – a kiadásokat nagyjából fedezte az értékesítésből származó
bevétel, a szezonalitás nagyon komoly kihívást jelentett. A pénzbeli eredmények alapján elmondható,
hogy mintegy 2-2,5-szer nagyobb mennyiséget kellett volna tudnunk értékesíteni a teljes
rentabilitáshoz. Ehhez azonban még idő kellett volna.
Támogató: EVZ és magánadományozó
Az EVZ-szerződés referenciaszáma: 32.5.1C08.0048.0
A projekt időszaka: 2018-2019

Ergo hálózat 2019
A nemzetközi romaszervezeteket tömörítő hálózat éves munkáját a következőkkel segítettük:
• Fogadókészség roma munkavállalókra egy magyarországi középváros munkaadóinak
körében címmel egy rövid kutatási anyag készült.
• Városi CLLD (Közösségi Alapú Helyi Fejlesztés) lehetőségeinek, illetve a helyi roma közösségek
hozzáférésnek vizsgálata öt településen címmel elemzést készítettünk
• Projekttervező képzést szerveztünk vidéki roma szervezetek számára, hogy hatékonyabban
tudjanak projektterveket megfogalmazni.
• Együttműködés a központi kormányzattal, helyi hatóságokkal címmel, 15 roma és pro-roma
szervezet számára workshopot tartottunk.
• A hazai roma üggyel foglalkozó szervezetek hálózatosodását segítendő támogattuk nyáron
megszervezett 1Magyarország Pikniket, melyen több tucat romaszervezet vett részt.
• A TÖOSZ és az Idetartozunk Egyesülettel december 11-re találkozóra hívtuk az önkormányzati
választásokon megválasztott negyven roma polgármestert.
• A hálózattal közösen beadtunk egy második Norvég Alapos pályázatot, amely egy korábban
általunk készített, magas pontszámot elért, de elutasított EU-s pályázat újragondolása. A
török, bolgár, albán, cseh, bosnyák, szlovák, román, macedón partnerrel beadott pályázat a
beérkezett több száz pályázat közül – egyedüli romaprojektként – felkerült az ötvenes
rövidlistára.
A projekt célja, hogy az egyes szervezeteknél felhalmozódott módszereket egymásnak
átadjuk, adaptáljuk.

Szerződésszám: VP/2018/00147
A projekt időszaka: 01/01/2018 - 31/12/2018
Támogató: ERGO/DG Employment

Az Autonómiáért partnerségben és együttműködésben
A projekt keretében az alapítvány támogatói bázisát kívánja bővíteni. Ennek érdekében elindítjuk
önkéntes programunkat; erősítjük kommunikációnkat; közösségi adománygyűjtéseket szervezünk; az
alapítványt jó ismerők körében interjúk segítségével felmérjük, mit gondolnak alapítványunkról;
növeljük a közösségi médiában munkánkat követők számát; promóciós anyagokat készítünk; nem
utolsó sorban kommunikációs célból megünnepeljük alapítványunk 30 éves születésnapját.
Támogató: OSIFE
Szerződésszám: OR2019-63479
A projekt időszaka 2019 otóbere-2021 októbere
Erasmus+ Szemléletformáló nyomozójátékok
Az elmúlt években kifejlesztett társadalmi nyomozójáték módszertanát adtuk át ciprusi, bolgár és
cseh partnereink számára. Nem csupán négy új játék, hanem maga a módszertan is elkészült öt
nyelven.
Ez volt az első, más szervezetek körében nagyon népszerű Erasmus+ projektünk, ugyanis ennek
sajátos finanszírozása kapcsán volt szkepszisünk, hogy egyáltalán egy olyan intézményesült
szervezetnek, mint mi vagyunk, egyáltalán rentábilis-e.
Úgy tűnik igen, s ha lesz ötletünk, újra pályázunk majd.
Partnereink:
Bulgária – Infinite Opportunities Association (IOA)
Ciprus – Institouto Erevnon PROMITHEAS
Csehország – Otevřená společnost, o.p.s.
Támogató: Erasmus+
Szerződés száma: 2017-3-HU01-KA205-046883
A projekt időszaka: 2018-2019

Végtelen lehetőségek program értékelése
2017-ben mi is indultunk egy olyan EU-s forrásból finanszírozott programon, amelyet eredetileg előre
meghatározott öt szereplőknek, egyházakhoz kötődő karitászoknak kívánt odaadni a kormány.
Ez volt a Végtelen lehetőségek program, melyben a Máltaiak Jelenlét programjának adaptációját kell
megvalósítani öt járásban. Miután brüsszeli nyomásra nyilvános felhívásra módosult a kiírás, mi az
egyedüli „külső”, hatodik pályázói lettünk a programnak, a gönci járás településeinek fejlesztésére
dolgoztunk ki egy 400 milliós pályázatot. De nem kaptunk lehetőséget, és indoklást sem, hiszen a
pályázatunk mind a mai napig tartaléklistán van.
Ehhez képest indultunk az MTA kutatói pályázatán aminek a célja, hogy egy-egy csapat kövesse,
értékelje az ebben a programban négy éven keresztül megvalósuló programot. Két járásban (a
cigándi és a baktalorántházi) futó projektet követjük, amelyet a baptisták és reformátusok visznek.
2019-ben két jelentést készítettünk az ott folyó munkáról, az elsőt márciusban a másodikat október
végén adtuk le.
Megbízó: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
A projekt időszaka: 2019-2023

Civitates - Addressing the Shrinking Space for Civil Society – Coalition Implementation
2018-ban több nagy alapítvány összedobott egy magyarországi civilfejlesztésre szolgáló alapot.
Először az első három hónapos előkészítésre szolgáló összeget, majd aztán egy kétéves
munkatervhez is kaptunk támogatást partnerségben az Ökotárssal, a Civil Kollégium és a Kárpátok
Alapítvánnyal.
A 38 szervezetet tömörítő és kívülről 300+ szervezet által támogatott Civilizáció koalíció vidéki
bázisának növelésére dolgoztunk ki a programot. A program részei: roadshow-k, helyi kisadományi
programok segítségével aktív civilek megtalálása, új tagok toborzása a Civilizációba.
Mi a somogyi és Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetek fejlesztésért, bevonásáért vagyunk
felelősek.
Támogató: Civitates
A projekt időszaka: 2019-2020
A dombóvári szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű
komplex programja
A városi önkormányzattal és a helyi szociális szolgáltatóval 2016 óra viszünk egy városi szociális
rehabilitációs programot, Az Autonómia olyan innovatív szakmai programok megvalósítását szervezi,
amelyeket az elmúlt évtizedekben más településeken kísérleteztünk ki. Ezek közül néhány:
• A helyi részvétel erősítésére közösségi munkások, civil aktivisták képzése rajtuk keresztül a
helyiek elérése
• Rendszeres közösségi programok, út 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 életre segítése
• Foglalkoztatást, munkába állást elősegítő program cégek bevonásával
Ezek közül egyedül a kortárs- és sorstárs mentor program nem került még bevezetésre, de jövő év
elején ez is elindul.
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.

R-Home program
2019. október elejétől nemzetközi partnerségben egy a roma lakhatással, életkörülmények
javításával foglalkozó projektet valósítunk meg, mely kutatási eredményekre, tapasztalatcserékre
építve szakpolitikai ajánlásokat dolgoz majd ki, illetve jelenik majd meg a nyilvánosság előtt.
Partnertek:
•
•

Fondazione Caritas Ambrosiana, Italy
Univertisa' Degli Studi Di Milano-Bicocca, Italy

•
•
•
•
•

Comune Di Milano, Italy
Tárki Zrt, Hungary
Asociata Caritas Alba Iulia, Romania
Fondation Nationales Des Sciences Politiques, France
Federación De Asociaciones Gitanas De Cataluna, Spain

Támogató: EU REC (Rights, Equality and Citizenship)
Szerződés száma: 849199
A projekt időszaka: 2019-2021

Startvonal program – a Norvég Alap és a Velux Alapítvány közös finanszírozásában
A legnagyobb projektünk, bolgár, spanyol és román partnerekkel partnerségben fut 2022 végéig
összesen 2,5 millió eurós költségvetéssel, melyből a ránk eső rész több mint egymillió. Ebben a
programban az alapítvány teljes irodai stábja, hét fő dolgozott.
A projekt a hátrányos helyzetű, főként roma fiatalok foglalkoztatásának előmozdítására irányul. A
résztvevők foglalkoztathatóságának támogatásán (egyéni és csoportos mentorálás, szociális
készségek fejlesztés Miskolcon, Hatvanban, Gyöngyösön és Budapesten), valamint a potenciális
munkáltatókkal való együttműködés építésén túl a projekt keretén belül próbálunk új
élménypedagógiai módszereket javasolni az iskoláknak.
A négy városban olyan szakképző iskolákkal kötöttünk együttműködési, ahova jelentős számban
járnak roma fiatalok, s egy Gyöngyös kivételével minden településen mentorokat vettünk fel az
iskolából toborzott fiatalok támogatására. A meghirdetett hat mentor állásra 103-an jelentkeztek, ám
Gyöngyösre még így sem találtunk megfelelő embert.
A másik nagy, négyéves projekttervünk, mely hasonló célokat fogalmazott meg, de ebben már az
általános, pályaválasztás előtt álló iskolások számára is terveztünk mentorálást és készségfejlesztést,
a Velux Alapítványhoz ment be még 2017-ben. Itt nincs partnerünk, és ebben is minden irodai
munkatársnak szerepet szántunk, és négy újabb mentort is beterveztünk.
Hosszas egyeztetés után a Velux Alapítvány kuratóriuma 2019 áprilisában jóváhagyták a 840 ezer
eurós támogatást.
Ezt követően komoly döntést kellett hozni, hogy ezt a projektet összekössük-e vagy sem, a már
elindult és akkor már féléve futó Norvég Alapos projekttel.
Négyhónapos egyeztetés után a Velux projektrész tevékenységeit és hosszát (négyről
lecsökkentettük három évre) igazítottuk a Norvég Alapos projektéhez, s a két projekt 38 hónapban,
november elsejétől egy közös projektként fut tovább.
2019 november-decemberben a már hat középiskolás korú vagy idősebb, munkát kereső fiatalokat
segítő mentor mellé újabb, négy általános iskola hetedikes nyolcadikos korú diákokat segítő mentort
vettünk fel.
Támogató: EEA Norway Grants és Velux és Villum Alapítványok
A szerződés száma: 2017-1-027 és 18826
A projekt időszaka: 2018-2023

A stábról

A korábbi évhez képest az alapítvány stábja, köszönhetően az új projekteknek jelentősen gyarapodott,
10 új terepen dolgozó munkatársat (Benkó Nikolett, Dózsa Zsófia, Bene Györgyné Máté Csilla, Friedrich
Tünde, Kékesi Alexandra, Lajhóné Tóth Andrea, Marosváry Dorka, Portik-Leskó Barbara, Zsúdel Gábor)
vettünk fel és egy önkéntes szervezőt, Andrási ’Fidó’ Diánát.
A kuratóriumról
Az alapítvány kuratóriumának összetétele sem változott, az összes kuratóriumi ülésen határozatképes
volt a testület.

