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„Türelmes munkája gyümölcsét boldogan szemléli tenyerében az öreg aranyász” írta a
Magyar Világhíradó 1932-ben, mikor a győri Duna-parton ősi mesterségnek számító
aranymosást gépesíteni tervezték.

Számos embertársunkat elmos az élet sodrása. Sokan közülünk nem tudnak
megkapaszkodni valamilyen hátrányuk miatt, nem tudnak felkapaszkodni a sikerben
született emberek közé. Embertársainknak segíteni évezredes kötelesség. A segítő
környezet, az elkötelezett, türelmes munka pedig meghozza gyümölcsét. S e „gyümölcs”
nemcsak a segítőre mosolygó embertársunk öröme, hanem az a többlet érték, melyet ő tud
adni környezetének, a társadalomnak. Családja, a nyomasztó teher helyett reményt találhat
szerettének beilleszkedési esélyeiben. Környezete számára a kirekesztettséget, eltűrtséget
megélő ember helyett értékes, kedves partner válhat. A társadalom számára pedig a
segélyezettből értékteremtő, adófizető munkaerő válhat.

Gyűjteményünkben több, mint nyolcvan fővárosi civil szervezet több száz segítő
szolgáltatását, kezdeményezését találja a kedves olvasó. Magunk is elcsodálkoztunk
embertársaink esélyeit segítő igen gazdag választékon. Az aktivitások legnagyobb része
bármelyikünk számára elérhető. Elkötelezettségük, türelmes munkájuk, módszereik
példamutató. Az esélyegyenlőség jobb érvényesülését segítő szervezetek palettája
folytonosan változik. Új emberek, szervezetek, új támogatók, új módszerek jelennek meg,
mások pedig leépülnek, átalakulnak. A Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi
programja részeként ezúttal 2010. decemberi „fényképet” készítettünk, tudva, hogy nem
fért, nem férhetett bele mindenki, aki így-vagy úgy, de értékesen hozzájárul ahhoz, hogy
Budapesten egyre javuljon a veszélyeztetett tulajdonságú emberek esélyegyenlősége.
Kérjük Önt is, hogy jelezze, ha értékes, példás civil kezdeményezést talál, hogy a következő
almanach még színesebb, még gazdagabb lehessen!
Ezen merőben új kezdeményezést azzal a céllal indítjuk útjára, hogy tanuljunk egymástól,
hogy segítsük egymás szolgálatát. A kötetben szereplő szervezetek szívesen osztják meg jó
gyakorlataikat, hiszen öröm, ha hasonló, elkötelezett partner felkészülten segít a sok
rászoruló embertársunknak.

ELŐSZÓ
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"Ne kicsinyelj le senkit, s ne tarts semmit sem lehetetlennek,

mert nincs oly ember, akinek el nem jöhet az ideje,

és nincs oly dolog, amelynek ne volna valahol helye."

Ben Azzáj

Kulinyi Márton

felelős kiadó

Az Almanachban a szervezeteket ABC sorrendbe szedtük, minden szervezetről közöljük a
legfontosabb adatokat és az elérhetőséget. A jó gyakorlatok ismertetésénél külön színnel
jelöltük a többségi társadalmat célzó érzékenyítő képzéseket, a védett tulajdonságú
csoportokat támogató szolgáltatásokat, a több elemet magukban foglaló komplex
programokat. Piktogramok jelölik a jó gyakorlatok szakterületi kapcsolódását (pl. oktatás,
foglalkoztatás stb.) , az eligazodást jelmagyarázat és tartalomjegyzék segíti. Ha egy-egy
konkrét célcsoporthoz, konkrét szakterületen szeretne jó gyakorlatot keresni, használja a
kötet végén található célcsoport-ágazat mátrixot, ahol a táblázat celláiban megtalálja a kötet
minden jó példájának oldalszámát!

piktogramok:

egészségügy

kultúra

foglalkoztatás

oktatás

sport

szociális

háttérszínek:

piros: projektek

zöld: szolgáltatások

sárga: képzések

Köszönjük minden partnerünknek, akik információkkal, ötleteikkel, javaslataikkal
hozzájárultak a 2011-es Esélyegyenlőségi Almanach létrejöttéhez!
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Cím: 1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20.
Központ: +36 1 267 7305
Parkvezető: Baksa Attila
Elérhetőség: baksa.attila@abilitypark.hu
E-mail: info@abilitypark.hu
Csoportok bejelentése online a weboldalon vagy telefonon
+361/267-7305

ABILITY PARK

Nyitva tartás:
V-H: zárva
K-P: 9-17h

Szo: 10-18h

Jegyárak: Teljes árú jegy: 1200 Ft
Kedvezményes jegy: 1000 Ft
Csoportos jegy (12 fő felett) : 850 Ft/fő
Családi kedvezmény: 2 gyermek felett kedvezményes jegyár

A szervezet küldetése:
Hiteles, professzionális, gazdaságilag és szervezetileg stabil, a látogatók számára megérthe-
tő és megélhető esélyegyenlőségi szemléletet, kellemes élményt és szórakozva tanulást, a
munkatársai számára szakmai és anyagi megbecsülést és a fejlődés lehetőségét biztosító,
hosszútávon önálló, nemzetközileg elismert, modellértékű szervezet és program kialakítá-
sa, működtetése.

A szervezet ügyfélköre:Mozgássérült szervezetek, iskolák, csoportok, magánszemélyek.

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Az interaktív élménypark és a rendezvények célja szórakoztató formában
megismertetni a fogyatékos személyek mindennapi helyzeteit. A játékok és
szolgáltatások segítségével valamennyi korosztály számára élvezhetően és
megérthetően mozdítják elő a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedéséhez
szükséges szemléletformálást. A park által rendelkezésre bocsátott eszközök
(felépítmények, gyógyászati segédeszközök) és játékok megtekintése, kipróbálása a
fogyatékos, ill. megváltozott munkaképességű animátorok közreműködésének
köszönhetően szórakoztató és örömteli élményt nyújt.
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A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlat:
Pedagógusképzés: A parkba érkező pedagógusok maguk is éppúgy rácsodálkoznak a
programra, mint diákjaik. Ezért beindult egy 30 órás, akkreditált, esélyegyenlőséggel és
integrációval foglalkozó képzés az Ability Parkban. Célja, hogy a fogyatékos
munkavállalók bevonásával, személyes tapasztalataikat felhasználva, párbeszédre épülő
képzési tematikát és struktúrát alakítsanak ki. Társadalmi szintű cél ezzel
összefüggésben, hogy a pedagógusok több fogyatékos-ügyi szakmai ismerettel
rendelkezzenek és elkötelezetté váljanak a fogyatékos személyek integrált oktatása
iránt. Emellett külön célkitűzés, hogy a kialakított képzési program (a pedagógusok
képzésén túl) a szociális szférában dolgozók kötelező továbbképzésének is része
lehessen, mint kreditpontot érő kurzus.
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A szervezet küldetése:
Az Addetur Alapítványt az alapító – a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja –,
1990-ben hozta létre. Küldetésük a mozgássérült emberek önálló életre neveléséhez, élet-
kezdéséhez való aktív segítségnyújtás, ennek érdekében az ehhez szükséges, rehabilitációs,
képzési, oktatási, foglalkoztatási és kutatási programok támogatása, intézmények működ-
tetése.

A szervezet ügyfélköre:Mozgássérült szervezetek, iskolák, csoportok, magánszemélyek.

ADDETURALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlat:
Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképző Iskola
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
Tel: 212-5704/233.
www.addeturiskola.hu

Az integrált, általános tantervű iskola 18 éve működik azzal a céllal, hogy segítse a moz-
gássérült fiatalok beilleszkedését a társadalomba, és javítsa a munkaerőpiacon történő
elhelyezkedésüket. Az országban egyedülállóan – tandíjmentesen – integrálja a közok-
tatásban a sajátos nevelési igényű (mozgás-, látás-, hallássérült, autisztikus, problémás
szociális hátterű, pszichés zavarokkal küzdő) diákokat. Az iskola az elmúlt évek során
egyre ismertebbé vált, az itt folyó képzések minőségét illetően, valamint azért, mert sok
olyan fiatal talál nálunk otthonra, akik máshol nem indulhatnának eséllyel.

A szakiskola 9-10. évfolyammal működik, amelyhez felzárkóztató évfolyam társul
DOBBANTÓ programmal.
Minden képzésük elérhető felnőtt mozgássérült emberek számára is.

A felnőttképzés részeként több szinten tartanak ingyenes angol nyelvtanfolyamot.
Felnőtt mozgássérült emberek számára számítástechnikai alapképzést biztosítanak.

Cím: 1022 Bp., Marczibányi tér 3.
Tel. /Fax: +36 1 212 4595
Honlap cím: www.addetur.hu
E-mail: addetur@merek.hu
Kapcsolattartó: Ivicz Mária +36 1 316 4756/254

Jakab Sándorné +36 1 212 4595



8

Holnap Háza Nappali Rehabilitációs Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
Tel.: 315-3264
www.holnaphaza.hu

Az Addetur Alapítvány fenntartásában lévő intézményt a Mozgássérült Emberek Reha-
bilitációs Központja (MEREK) működteti. Céljuk az országban egyedülálló módon
komplex rehabilitációs szolgáltatás nyújtása igényesen kialakított, akadálymentes kör-
nyezetben, mozgássérült embereknek.

A szolgáltatás elemei:
• Egészségügyi (mozgásterápia és személyi segítségnyújtás)
• Mentálhigiénés (egyéni és csoportos esetkezelés)
• Képzési-oktatási (akkreditált felnőttképzési programok)
• Szociális (egyéni és csoportos esetkezelés)
• Munkavállalási (tanácsadás, próbamunkahely)

Mozgássérültek Integrált Társas Otthona
2233 Ecser, Szent Imre út 5.
Tel.: Andor Csaba lakóotthon vezető 20/569-2684
andorcsaba@merek.hu

Az Addetur Alapítvány fenntartásában és működtetésében lakóotthon üzemel Ecser
község központjában. 10 mozgássérült ember (5 pár) él itt 40-45 m2-es összkomfortos,
egyedi igény szerint kialakított akadálymentes lakásokban, melyekhez parkoló is tarto-
zik. Az itt élők többsége dolgozik, külső munkahelyen és az otthon mellett működő
kézműves műhelyben. Lakrészükben önálló, független életet élnek, igénybe véve az ott-
hon nyújtotta szolgáltatásokat.
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A szervezet küldetése:
Az Amnesty International (AI) nemzetközi szervezet, amely az emberi jogok
elismertetéséért küzd. Olyan világot szeretne, ahol minden egyes emberre vonatkoznak az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában leírt jogok és a nemzetközi emberi jogi
megállapodások. Az AI Magyarország a nemzetközi AI mozgalom része, munkája szorosan
kapcsolódik az AI Nemzetközi Titkársága által meghatározott kampányokhoz.
Ugyanakkor a magyar szervezet feladatának tekinti, hogy magyarországi általános emberi
jogi problémákkal kapcsolatban is szót emeljen és fellépjen.

A szervezet ügyfélköre: az egész társadalom.

AMNESTYINTERNATIONAL
MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
„Szabadon és méltósággal” – képzés középiskolai diákoknak és az iskolai

diákönkormányzat tagjainak. A képzést az Amnesty International vezetésével több
kisebbségi érdekvédelemmel foglalkozó civilszervezet dolgozta ki, ezek: Aktív
Állampolgárságért Alapítvány, Haver Alapítvány, Labrisz Leszbikus Egyesület, Nők a
Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület, Menedék Migránsokat Segítő Egyesület,
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda,
Szimpozion Egyesület, Utcai Szociális Segítők Egyesülete és a Zöld Fiatalok. Az
egyéves képzésen a résztvevő szervezetek gyakorló képzői tartják a foglalkozásokat, akik
mind rendszeresen tartanak emberi jogi képzéseket fiataloknak. Ehhez kapcsolódóan a
diákok szaktanárai és osztályfőnökei is bevisznek a saját óráikra emberi jogi témákat a
foglalkozásokhoz kapcsolódóan, velük a tanév során a képzés szervezői folyamatoson
konzultálnak. Az érzékenyítő képzés témái között szerepel a faj , bőrszín, nemzetiség,

Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 44.
Tel./Fax: +36 1 321 4799
Honlap: web.amnesty.hu
E-mail cím: office@amnesty.hu
Kapcsolattartó: Jeney Orsolya, igazgató
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nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás, a vallási vagy világnézeti meggyőződés és a
politikai vagy más vélemény, a szexuális irányultság szerinti másság, illetve a zsidósággal
kapcsolatos ismeretek. A képzés emellett kitér a párkapcsolaton belüli erőszakra és
annak áldozataira is. 2009-ben az ELTE Gyakorló Általános és Középiskolában, az
Óbudai Waldorfban és a Pilisszentlászlói Waldorfban indul el a képzés, két-két
osztályban.
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A szervezet küldetése:
Folyamatos tanítás, korrepetálás, lelki-segítség nyújtás, erkölcsiségre nevelés, haldoklókkal
való fogalakozás. Céljuk: hogy a hatókörnyezetükben növeljék a kulturált, humánus
életértékeket. Javítsák embertársainkért küzdő- és állóképességét, oktatással növeljék a
munkába állásuk esélyét, szegénycsaládok gyermekeit korrepetálással segítik, az iskola
sikeres befejezéséhez. Az AQUILA Egyesület oktató tevékenységévela szegénység
leküzdéséért, az esélyegyenlőségért kíván tenni. 1998-tól térítésmentesen, önkéntesként
végzi tevékenységét.

A szervezet ügyfélköre: az egész társadalom.

AQUILAEGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlatok:
• Korrepetálás: matematika, nyelvtan, fizika, kémia, angol, német stb..
• Nyelvoktatás (angol, latin, német, francia) több szinten, vizsgákra felkészítés.
• Számítógépes ismeretek tanítása minden szinten.
• Lelki segítségnyújtás és nevelés.
• Alsósoknak is minden tantárgyból korrepetálás.
Előzetes, személyes bejelentkezés ideje: szerda és péntek este fél 7- fél 9-ig Cím:
Budapest XXII. kerület Andra J. u. 3.
Előzetes bejelentkezés szükséges.

Cím: 1222 Budapest, Mész u. 4.
Tel./Fax: +36 20 327 4793
Honlap: www.aquilaegyesulet.hu
E-mail: aquilaegyesulet@gmail.com
Oktatás helyszíne: XXII. ker. az Andra J. u 3.
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A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
1 . Digitális Életpálya Térkép (DÉT) – a kompetencia feltérképezését és egyéni
fejlesztési terv készítését tartalmazó program. A DÉT komplex eszközrendszere
(speciális, strukturált interjútechnika, szakértői felmérés és számítógépes elemzés)
lehetővé teszi nemcsak az egyén kompetenciáinak beazonosítását, hanem egy
folyamatosan bővíthető személyes fejlesztési terv elkészítését is.

2. Mentorprogram – speciális eszközrendszere segítségével támogatja a mentoráltak
valamely új környezetbe, intézménybe való beilleszkedését, az ottani hatékony
teljesítmény elérését.

3. Önkéntes program – az önkéntes program a szakmai tapasztalatszerzés, a
kapcsolathálózat bővítése mellett az egyes kompetenciák fejlesztését is célozza, ezért a
hátrányos helyzetű célcsoportok esetében integrációs eszközként alkalmazható. Az
önkéntes programok az abban önkéntesként résztvevők mellett az azt működtető
szervezet számára is pozitív hozadékkal járnak (költséghatékonyság, programok
színvonala stb.) .

A szervezet küldetése:
Az Alapítvány küldetése, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára lehetőséget
biztosítson olyan tevékenységekben való részvételre, illetve olyan készségek elsajátítására,
amelyek erősítik az emberek közötti kapcsolatokat, javítják a kommunikációs és
konfliktuskezelési készségeket, hozzájárulnak a tolerancia, a kölcsönös megértés és az
együttműködés kialakulásához. Az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a szociálisan
hátrányos helyzetű csoportok – munkanélküliek, kistelepüléseken élők, romák,
bevándorlók – bevonását, esélyegyenlőségük növelését és a kirekesztés elleni küzdelmet.

A szervezet ügyfélköre: fiatalok, elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok, kisebbséghez
tartozók, bevándorlók, valamint olyan szakemberek, akik a fenti célcsoportokkal
foglalkoznak (pedagógusok, trénerek, szociális munkások, ifjúsági munkások, kisebbségi
képviselők, a bevándorlók integrációjával foglalkozó szakemberek, HR felelősök és
munkaerő-piaci tanácsadók)

ARTEMISSZIÓ ALAPÍTVÁNY
Cím: 1085 Bp., Rökk Szilárd u. 11 .
Tel./Fax: +36 1 413 6517
Honlap: www.artemisszio.hu
Email címe: info@artemisszio.hu
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4. Nemzetközi mobilitás programok hátrányos helyzetű fiatalok számára A Leonardo
da Vinci küldő projekt – célja a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és
munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, lehetőséget teremteni számukra arra, hogy
bízzanak önmagukban és cselekedni tudjanak saját helyzetük javítása érdekében, vagyis
egyenlő esélyekkel indulhassanak el az életben.

A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlatok:
1 . DÉT szakértő képzés (38 képzési óra) : a négy napos alapozó képzés kellő elméleti és
gyakorlati alapismereteket nyújt a módszer megismeréséhez. A képzés lehetőséget
teremt arra is, hogy a résztvevő szakemberek fel tudják mérni, hogy saját
háttérintézményük meglévő tevékenységei mellett milyen módon tudják a DÉT
módszert alkalmazni.

2. Mentorképzés (30 képzési óra) : a 3+2 napos képzés elméleti és gyakorlati
ismereteket nyújt a résztvevők számára az önállóan, illetve több más, kiegészítő
szolgáltatással együtt működtetett mentorprogramok kiépítésének és működtetésének
módjáról. Ezen túl ismereteket ad és készségeket fejleszt a jelenlegi, illetve leendő
mentorok számára is.

3. Önkéntes-képzés (30 képzési óra) : a 3 napos képzés célja, hogy mind az
önkénteseket fogadó, mind a küldő szervezetek megismerjék az önkéntes programok
menedzsmenthez köthető feladatait továbbá a résztvevők fejlesszék egyes, az önkéntes
programok koordinációs feladatainak ellátásához szükséges kompetenciáit (készségek,
képességek, motiváció, ismeretek, stb.) .

4. Kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztő tréning (36 képzési óra) : a
tréning fejleszti a szociális területen dolgozó szakemberek interkulturális
kompetenciáját, különös tekintettel az önismeretre, valamint a kommunikációs és
konfliktuskezelési készségeikre.

5. Interkulturális kompetencia-fejlesztés iskolai környezetben (60 képzési óra) : a
képzés fejleszti a pedagógusok interkulturális kompetenciáit, segíti őket abban, hogy a
kulturális sokszínűséget beépítsék a tanulási folyamatba és képesek legyenek a
kulturális eredetű konfliktusok megelőzésére vagy feldolgozására.
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A szervezet küldetése:
Az Autisták Országos Szövetségét (AOSZ) szülők alapították 1988-ban Autisták Érdekvé-
delmi Egyesülete néven. Az autizmus területén ez Magyarország egyetlen ernyőszervezete.
Több mint 54 tagszervezet és 1300 magánszemély a tagja, tagjainak száma dinamikusan
nő.

A szervezet ügyfélköre: Az autista emberek és családjaik, valamint az őket segítő szerveze-
tek, szakemberek, tágabb értelemben az egész társadalom.

AUTISTÁK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
„Utazás az autizmus körül”- osztályfőnöki órák
Programvezető neve: Vályi Réka, programkoordinátor
Elérhetősége (e-mail) : valyi.reka@esoember.hu

A 2010 szeptemberében indult társadalmi szemléletformáló program célja, hogy minél
több középiskolás diák és tanár juthasson megbízható tudáshoz az autizmusról,
szakemberek és saját élménnyel rendelkező animátorok révén, osztályfőnöki órák
keretében.
Animátorok azok lehettek, akik szülőként, testvérként, vagy szakemberként saját
élménnyel rendelkeznek az autizmus spektrumzavarral élő emberek világáról, és ezt
szívesen megosztják tinédzserekkel egy-egy szemléletformáló óra keretében. A
program kezdetén 10 animátor kiválasztására került sor, akiket kétnapos tréningen
készítettek fel a szemléletformáló órák megtartására.

Cím: 1053 Budapest Fejér Gy. u. 10. I.em. 3.a
Tel./Fax: +36 1 354 1073/+36 1 302 0194
Honlap: www.esoember.hu
E-mail cím: info@esoember.hu
Kapcsolattartó: Szilvásy Zsuzsanna, elnök



16



17

Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesületet 2002-ben alapították autista
gyermekek szülei. Elsődleges céljuk a Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében élő
autista emberek és családjaik segítése és érdekvédelme.

A szervezet ügyfélköre: autista emberek és családjaik

AURA AUTISTÁKAT
TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET
Cím: 1112 Budapest, Nagyszalonta u. 45.
Tel.: +36 70 428 2685

(információs vonal, minden munkanap 12-18 óra között)
Honlap: www.auraegyesulet.hu
E-mail cím: info@auraegyesulet.hu
Kapcsolattartó: Vadasné Tóth Mária, elnök

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlatok:
Szülőfórum Program
Programvezető neve: Kiss Andrea, programkoordinátor, kiss.rea@gmail.com
A fórumsorozat újabb szakaszában a részt vevő szülők saját tapasztalataikat osztják meg
egymással, gyakorlatban működő megoldásokat keresnek.

KAF (Közép-magyarországi Autista Fórum)
Programvezető neve: Kiss Andrea, programkoordinátor, kiss.rea@gmail.com
Az Autisták Országos Szövetségével és a Flóra Alapítvánnyal együtt támogatást nyertek
a régióban lévő autizmussal foglalkozó szervezetek hosszú távú együttműködésének
létrehozására. Céljuk, megszervezni a Közép-magyarországi Érdekegyeztető Fórumot.

Infóvonal – (+36 70 428 2685)
Programvezető neve: Pandur Zsófia gyógypedagógus, pandurzsofi@hotmail.com
Az Egyesület 2008-ban indította el szolgáltatását az autizmussal érintett emberek
családtagjai számára, melynek elsődleges célja a tanácsadás, tájékoztatás. A szolgáltatás
lényege, hogy gyorsan reagál a problémára.
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1 . Önálló életvitelre felkészítés
Programvezető neve: Pécsy Mária programkoordinátor, diotoro@gmail.com
Az önálló életre történő felkészítést olyan ismeretek és gyakorlatok átadásával érik el,
amelyek segítenek alapszinten megoldani a mindennapi életben, háztartásban
előforduló feladatokat az autizmussal élő fiatal felnőtteknek.
2. Asperger Klub
Programvezető neve: Vadasné Tóth Mária, flexhorizon@interware.hu
Az Egyesület kéthetente, hétvégi szabadidős klubot működtet Asperger-szindrómával
(az autista spektrumból kevesebb tünetet hordozó, jó intellektus mellett is intenzív
ellátásra szoruló emberek) élő fiatalok számára a Virányosi Közösségi Házban (1125
Bp., Szarvas Gábor u. 8/c.)
3. Jogtudatosítás, érdekérvényesítés
Programvezető neve: Horváth Krisztina programkoordinátor, hokikoris@gmail.com
A mindennapi tapasztalat bizonyította: az önálló életre történő felkészítés az Asperger-
szindrómás fiatalok esetében igényli a szisztematikus jogtudatosító felkészítést,
melynek révén idővel, a fiatalok érdekérvényesítő tapasztalati képviseleti munkára is
alkalmassá válnak.
4. Tánc- és mozgásterápia
Programvezető neve: Horváth Krisztina programkoordinátor, hokikoris@gmail.com
A táncterápia a korlátozott mozgáskoordináció fejlesztése és a testészlelés javítása
mellett megismételhetetlen élményt ad a sokszor négy fal között vagy egyéb módon
saját világukba bezárkózott fiataloknak. A csoportmunka végeredményeképpen
létrejövő nyilvános előadás közvetlenül hat vissza a társadalomra.
5. Munka mentorálás, nyílt munkaerőpiaci elhelyezés
Programvezető neve: Vadasné Tóth Mária, flexhorizon@interware.hu
A mentorok feltárják a munkaerőpiacon rendelkezésre álló fiataljaink végzettségének,
képességeinek megfelelő munkahelyeket és személyes mentorálással mind a befogadó
munkahelyet, mind a fiatalt az együttműködésre felkészítik, és folyamatában segítik.
6. Bolygó-Dongó Túraklub
Programvezető neve: Rajczy Mátyás, bluespring8@gmail.com
Az Asperger Klub túraklubja, autista embereknek, családtagjaiknak valamint
érdeklődőknek.
7. Lakhatás – lépcsőházi modell
Programvezető neve: Horváth Kriszta programkoordinátor, hokikoris@gmail.com
Kidolgoztak egy ún. lépcsőházi modellt, amely költségkímélő módon megindíthatná a
holisztikus, autizmus-specifikus lakhatási és támogatott életvitelt szolgáló megoldások
létrejöttét a közép-magyarországi régióban.
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A szervezet küldetése:
Az 1998-ban alakult Baltazár Színház különleges helyet foglal el a magyar kulturális
életben: a hivatásos színtársulat értelmi sérült színészekből áll. A Magyarországon
egyedülálló művészeti tevékenységet folytató csoport lehetőséget biztosít a középsúlyos
értelmi sérült fiataloknak, hogy magas színvonalú színészeti képzésben vegyenek részt,
színházi előadásokat mutassanak be.

A szervezet ügyfélköre: értelmi sérült fiatalok és családtagjaik, tágabb értelemben az egész
társadalom. Színházi közönség, középiskolák és egyetemek diákjai.

BALTAZÁR SZÍNHÁZ

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
Baltazár Művészeti Központ
Programvezető neve: Elek Dóra
Elérhetősége (e-mail) : elekdora@hotmail.com
Elérhetősége (telefon) : 06-30-2745173

2005-ben indították integrált oktatási programjukat a Baltazár Művészeti Központ ke-
retében. Az integrált művészeti képzések nyitottak, mindenki számára elérhetőek. A
Művészeti Központban különféle művészeti ágban gyermekek és felnőttek számára
egyaránt, kezdő és haladó szinten, sérült és nem sérült embereknek integráltan indítot-
tak kurzusokat 8-10 fős csoportokban. A kis létszámú csoportok biztosítják, hogy a ta-
nárok elegendő figyelmet tudjanak fordítani minden diákra. Az óralátogatás alacsony
árai (bérlettel még kedvezményesebb) is azt a célt szolgálják, hogy a képzések bárki szá-
mára elérhetőek legyenek. Négy csoport látogatható a tanulók számára: tánc-és testis-
meret, ritmikus mozgásfejlesztés-néptánc, ének-és hangképzés illetve beszédtechnika.
A Baltazár Színház „Kőválasz” című előadásának 2008-as bemutatója óta az integráció a
színfalakon belül is megvalósultnak tekinthető, hiszen az előadást sérült és egészséges
színészek közösen prezentálják.
Ezt a vonalat követi a Színház legújabb, „Fiúk, lányok” című előadása is, amely további
újdonságokkal szolgál: az eddigi előadásokhoz képest rövid kabaré, a díszlet– és hely-
igénye minimális, ezáltal lehetővé válik újabb társadalmi rétegek megszólítása.

Cím: 1021 Budapest, Kuruclesi út. 10.
Tel./Fax: +36 1 328 0235/36
Honlap: www.baltazarszinhaz.hu
E-mail cím: info@baltazarszinhaz.hu
Kapcsolattartó: Elek Dóra
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A szervezet küldetése:
Az Alapítvány programjával el szeretné érni, hogy a kisgyermekek már az óvodában
ismerkedjenek meg fogyatékos kortársaikkal. A találkozók során szerzett pozitív élmények
biztosítják, hogy később odaforduló, toleráns személyiséggé formálódhassanak. A Bliss
Alapítvány megfogalmazott céljai között fontos szerepet szán olyan társadalmi, kulturális,
oktatási illetve pedagógiai és gyógypedagógiai értelemben vett esélyegyenlősítésnek,
amely feloldja a sérültek és egészséges kortársaik közötti szakadékot. Céljuk, hogy a Bliss
Alapítvány beszédzavarral élő, speciális eszközökkel, kommunikátorok segítségével tanuló
növendékei minél szélesebb társadalmi rétegeknek elmondhassák, kifejezhessék, amit a
laikus szemlélő talán nem is feltételezne. Azt a számunkra hétköznapi és természetes
egyértelműséget, hogy a beszédében akadályoztatott ember érzelmi és értelmi képességei
többnyire nem eltérőek a hétköznapi emberek képességeitől. A megismerésre, illetve a
felismerés lehetőségére a speciális kommunikációs eszközök megismertetése és közös
használata nélkül az egészséges embernek nincs lehetősége és fordítva: a beszédében
akadályozott ember önérvényesítésére, reális önértékelésének alakítására sincs esély az
egészséges társadalom bevonása nélkül. Fő szempont, hogy a sérült emberek világát minél
jobban közelítsék a mindennapok emberéhez.

A szervezet ügyfélköre:
Beszédzavarral élő, speciális eszközökkel, kommunikátorok segítségével tanuló gyerekek
és fiatalok. Érzékenyítés szempontjából bármely tanuló közösség, akivel az Alapítvány
közös programokat szervez.

BLISS ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
• Ép, óvodás- és iskoláskorú gyermekek csoportjainak meghívása alapítványhoz.
• Látogatás az intézményükbe, közös programok szervezése.
• A fiatal felnőttek számítógépes előadásainak bemutatása általános és
középiskolás fiataloknak.
• Közös kulturális programok szervezése.

Segítő Kommunikáció-módszertani Központ
Cím: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36.
Tel/Fax: +36 1 310-3583
Honlap: www.bliss.org.hu
E-mail cím: info@bliss.org.hu
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A program arra is kiváló alkalmat ad, hogy a téves sztereotípiák, melyek a
társadalomban az évek folyamán rögzültek, az együttlétek alkalmával lassanként
feloldódjanak. A közös élmény akár új kapcsolatokat is segít kiépíteni növendékeknek,
akik élethelyzetükből adódóan nagyon keveset vagy szinte egyáltalán nincsenek
közösségben. Az együttes élmények nem csak a szórakozásra adnak lehetőséget, hanem
a találkozások által a mindennapi minták megtanulása, elsajátítása is fontos szempont a
sérült növendékek számára.
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A szervezet küldetése
A BSZF alábbi célokkal jött létre:
• a szociális adminisztráció fővárosi szintű harmonizálása, a szociális szolgáltatások

decentralizálásának elősegítése
• szakmai koalíciók szervezése, szociális kerekasztalok kifejlesztése, ezen belül helyi

lakossági csoportok szervezése, a szolgáltatások lakossági kontrolljának kialakítása
• szociális tervezés (szociális térképkészítés, stratégiai tervezés)
• hálózatépítés (helyi problémamegoldó szakmai csoportok kezdeményezése, szakmai

klub létesítése és működtetése, szektorközi együttműködések előkészítése,
értékelése)

• tanácsadás (pályázatíráshoz, jogi, pénzügyi tanácsadás, segítség új szolgáltatások
bevezetésekor) , szakmai továbbképzés stb.

A szervezet ügyfélköre
A szociális ellátó rendszerben dolgozó, segítő szakemberek, döntéshozók, (törvényhozás,
önkormányzatok) , civil szervezetek, szociális és egyéb (pl. közmű) szolgáltatók, független
szakértők.

BUDAPESTI SZOCIÁLIS
FORRÁSKÖZPONT

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlatok:
Nők és férfiak esélyegyenlőségének előmozdítása
A brüsszeli székhelyű, QeC-ERAN főpályázó mellett egy ún. Local Action Group –
helyi munkacsoport felállítása, különböző szakterületeken dolgozó, a társadalmi nem
(gender) témakör elismert szakembereivel. A csoport kidolgozta a ún.
Esélyegyenlőségi térképet, vagyis a nők és férfiak esélyegyenlősége helyi
feltérképezésének módszertanát.
Szintén a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség szempontjainak megjelenítése a célja az
INTERREG IV C projektnek a gazdasági fejlődést célzó regionális és helyi szintű

Cím: 1052 Bp, Városház u. 9-11 ., félem. 603.
Tel./Fax: +36 1 327 1419
Kapcsolattartó: Oláh Zita
Email: olah.zita@bszf.hu
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döntésekben és stratégiákban.
Social Inclusion
Az Európai Bizottság Social Inclusion pályázatának keretében, a Budapesten élő,
hátrányos helyzettel küzdő nők helyzetét vizsgálják, különböző módszertani
szempontok alapján.

Családon belüli erőszak megelőzése és kezelése (DAPHNE III)
A projekt célja és tevékenysége a családon belüli erőszak tényleges megelőzésének és
kezelésének vizsgálata a jogi szabályozás és az elérhető nemzeti és helyi szintű, illetve
civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások tükrében.

Európai városok a gyermekszegénység ellen
Ebben programban egy nemzetközi konzorcium tagjaként a gyermekszegénység
fölszámolására irányuló, adaptálható módszertani modellek kidolgozásán és
terjesztésén dolgozott. A nemzetközi projekt során gyermekszegénység fölszámolására
irányuló, adaptálható hetvenöt módszertani modell, egy nemzetközi összefoglaló
tanulmány született.

A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlat:
Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése szakemberképzéssel három
régióban
A rendszerváltás körül egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarországon létezik egy
szegénységben élő réteg, másrészt a rendszerváltás következtében sokan, főként a
kohászatban és bányászatban dolgozók, reménytelenül belecsúsztak ebbe a rétegbe. A
szegénység enyhítésére tett eddigi lépések eredménytelennek bizonyultak. Emiatt a
szakemberek szükségesnek látták olyan módszer alkalmazását, amelynek lényege, hogy
a segítetteket már a segítési folyamat tervezésébe is bevonja. Ehhez azonban kellenek
olyan emberek, akik saját szegénység tapasztalatuk feldolgozása után képesek
tolmácsolni a szegénységben élők és a segítők között. E szerep betöltésére egy új
szakmát hoztak létre, kidolgozva a tapasztalati szakértők képzését. A program három
régióban 15-15, összesen 45 tapasztalati szakértőt képez.
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A szervezet küldetése: Az Egyesület 2009 januárjában jött létre azzal a céllal, hogy a
cigányság és a hátrányos helyzetben élők munkaerő-piaci és oktatási esélyeit javítsa.
További célja, hogy a Magyarországon élő cigány kisebbség kultúrájának megismerését és
elfogadását elősegítse.

A szervezet ügyfélköre: leginkább a roma lakosság, azon belül is a fiatalok, köztük általános
iskolások, középiskolások, valamint a többségi társadalom.

COLOROM KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
A Deák Diák Általános Iskolában (Budapest, VIII. ker., Köztársaság tér 4.)
megvalósított roma népismereti órák célja, hogy a roma történelem, irodalom, nyelv,
kultúra, népszokások, zene által erősítse a hátrányos helyzetű roma gyerekek
identitását, kötődését a roma kultúrához. A foglalkozásokon a zenén kívül még
romatörténelemmel, romairodalommal és népszokásokkal, hagyományokkal is
megismerkedhetnek a gyerekek.
ColoRom-Multi-Kulti:
A diáktréning célja, hogy elősegítse a tanulók felelősségvállalását az előítéletek és
antidiszkrimináció elleni küzdelemben. További célja interaktív módszerek
alkalmazásával olyan kompetenciák kialakítása, amelyek képessé teszik őket arra, hogy
szembenézzenek a hazai és a nemzetközi közösségek sokszínűségével és
különbözőségeivel.

Cím: 1108 Budapest, Bányató u. 4. Fsz. 1/A
Levelezési cím: 1074 Bp. Szövetség u. 11 . Fszt./17
Tel./Fax: +36 30 327 8102, +36 20 580 5817
Honlap: colorom.blogspot.com, www.colorom.hu
E-mail cím: dromara@gmail.com, rolandpallos@gmail.com
Kapcsolattartó: Puporka Elemér, Pallós Roland Krisztián

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlatok:
Múltunk és jelenünk:
A programelem célja, hogy gyakorlati és interaktív módon bemutassa a magyarországi
cigányság múltját (történelmét, kultúráját, tradícióit) illetve jelenlegi helyzetét.

Kéztől-kézbe:
A foglalkozás alkalmával öt csoportban (max. hat fő) a hagyományos kézművesség
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elemeit ismerhetik meg, a számukra legérdekesebb technikákat próbálhatják ki. Az
általuk elkészített tárgyakból egyet felkínálnak a program végére szervezett zsibvásárra,
ahol elcserélhetik kézműves portékáikat.

Szabad-Kéz-Beszél:
Alkalmanként maximum öt fős csoportok részére a természetes vizualitás és a belső
látás előhívására szolgáló foglalkozás. Cél a hagyományos képzőművészeti
módszertantól eltérő, irányított mégis szabad alkotási folyamat megteremtése. Az
elkészült alkotások „kibeszélése”.

Kéz-Zene-Mű:
Húsz fős csoportos foglalkozáson, zeneművészeti, képzőművészeti módszerek együttes
alkalmazása. Improvizációs gyakorlatok a spontán kreativitás fejlesztésére. A zenei
összeállítás a komolyzenétől a mai modern dallamokig terjed.

Híd Hodásziába:
Komplex program a társadalomismereti, népismereti tananyag elsajátítása érdekében.
A foglalkozások a Roma Tájház területén zajlanak Hodászon (Szabolcs-Szatmár-
Bereg) .

Képörökészeti-fénytanoda:
A fotótörténetből ismeretes vándorfényképész szakma fölelevenítésével egyidejűleg
egy olyan méretű fényképezőgéppel készülnek felvételek, amelynek belsejében benne
lehet ülni.

Roma Táncház:
A foglalkozás alkalmával a diákok betekintést nyernek a magyarországi és közép-
európai cigányság zenei és tánckultúrájába.

Gitá-Rom:
A zene a legfontosabb elem ember és ember közti kapcsolatépítésben. Összekötő
kapocs a nép és nép közti kulturális és személyes tapasztalás során. A foglalkozások a
készségfejlesztés melltett a tolerancia üzenetét tartalmazzák.

Fesztiválok szervezése:
Az egyesület kiemelkedően fontosnak tartja a roma kulturális értékek széleskörű
terjesztését, ezekre alkalmasak a fesztiválok, ahol filmvetítéssel, kézművességgel,
képzőművészettel, romazenével és tánccal be lehet mutatni, megismertetni a roma
kultúrát.
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A szervezet küldetése:
A Criminon („bűnözés-nem") egy nemzetközi közhasznú társadalomjobbító szervezet,
amely bűnmegelőzési és bűnözői rehabilitációs programokat biztosít mindazok számára,
akiknek szüksége lehet rájuk. Céljuk helyreállítani a józanészen alapuló erkölcsi értékeket,
lehetőséget adni a tanulásra, valamint az életvezetéshez szükséges készségek elsajátítására.

A szervezet ügyfélköre: fogvatartottak, büntetésből szabadultak, hozzátartozóik,
potenciális bűnözők, büntetés-végrehajtásban dolgozók

CRIMINIONMAGYARORSZÁG
KIEMELTENKÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
Prevenció valamint fogvatartottak rehabilitációja erkölcsi, tanulási és kommunikációs
képzésen keresztül
Programvezető neve: Dr. Marosi Gyöngyi
Programvezető elérhetősége (telefon) : +36 20 292 2891 , +36 70 259 7998

A szervezet által megvalósított képzési programnak elsősorban a fogvatartottak,
valamint a büntetés-végrehajtás valamint az igazságszolgáltatás látókörébe került
bűnelkövetők az elsődleges célcsoportjai. A Criminon tematikus tanfolyamokra épülő
képzési programja alkalmazható a büntetés-végrehajtási intézetekben büntetésüket
töltő elítélteknél, a veszélyeztetett fiatalkorúaknál, az intézetekben tartózkodó
fiatalkorú bűnözőknél, az olyan volt elkövetőknél, akik reszocializációs intézményeken
keresztül térnek vissza a társadalomba, továbbá a pártfogói szolgálat felügyelete alatt
álló személyeknél. A képzési programban eddig száz fő vett részt.

Cím: 1139 Budapest, Máglyaköz8 fsz. 4
Tel./Fax: +36 70 347 4849
Honlap: www.criminon.hu
E-mail: tisztesseg@criminon.hu,

criminonhu@gmail.com
Kapcsolattartó: Ródl Adrienn
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A képzési program révén a résztvevői körben elérhető változások:
• a bűnözői viselkedési mintától való szabadulás,
• tanulási problémák kezelése,
• érzelmi ingadozások kezelése,
• az etikai normákhoz való igazodás fokozása,
• drogfüggőség visszaszorítása,
• sikeres szülői magatartási minták elsajátítása.

A képzési program keretében megvalósított tematikus tanfolyamok:
• Út a boldogsághoz – új etika és értékrend a „bűnözői etikával” szemben
• Tanulásfejlesztés
• Személyes értékek és integritás
• A függőség megértése és legyőzése
• Kommunikációs eszközök a mindennapi életben
• Hogyan legyünk sikeres szülők
• „Egyszer fent- egyszer lent” – az élet viszontagságainak legyőzése
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A szervezet küldetése:
A Csillagok az Életért Alapítvány 2006 decemberében alakult. Fő célkitűzésük a drog pre-
venció és az egészséges életmódra nevelés roma és nem roma fiatalok részére egyaránt. A
szervezet további kiemelt célja a segítséget igénylők társadalmi integrációjának elősegítése
a hátrányos helyzetű emberekkel szembeni előítéletek csökkentése, az elfogadás növelése,
az érzékenyítés. A szervezet kiemelt figyelmet fordít a lakosság, a munkáltatók problémaér-
zékenységének növelésére, az elutasító és közömbös magatartás helyett odaforduló, segítő
és elfogadó magatartás népszerűsítésére, terjesztésére.

A szervezet ügyfélköre: hátrányos helyzetű, köztük kiemelten a roma fiatalok, a velük fog-
lalkozó szakemberek, tágabb értelemben az egész társadalom.

CSILLAGOKAZ ÉLETÉRT
DROGELLENES ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
Egészséges életmód és szemlélet
Programvezető neve: Varga Tímea
Elérhetősége (telefon) : +36 30 261 8911

A program részeként Rendhagyó óra az iskolában címmel neves közéleti személyek,
előadóművészek, sportolók bevonásával (pl. Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos, Dr.
Komáromi István dandártábornok, Dr. Csendel László a Bűnmegelőzési Akadémia
igazgatója, Takács Tamás, Gidófalvy Attila, Völgyi Zsuzsi, Vincze Lilla zenész-
előadóművészek) az egészséges életmóddal, a drogok káros hatásával kapcsolatos
felvilágosító órákat tartanak különböző szakközépiskolákban.
A program másik fő eleme sport- és kulturális tevékenységek szervezése, művészeti,
zenei oktatás és hagyományőrzés (Nálunk csak a zene kábít!-műhely az Okarina Zenei
Stúdió részvételével a XVII. kerületben) , táboroztatás.

Cím: 1174 Budapest, Táncsics Mihály út 39.
Tel./Fax: +36 30 261 8911
Honlap: www.csillagokazeletert.hu
Email cím: starsforlife@freemail.hu
Kapcsolattartó: Varga Tímea
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A szervezet küldetése:
A Csoport-téka Egyesület 2001 . évben alakult közhasznú szervezet. Alapítói és tagjai
szociális munkások, drámapedagógusok, munkaerő-piaci tanácsadók, pszichológusok és
pártoló tagok. A szervezet fő célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a velük
foglalkozó szakemberek segítése, támogatása. A szervezet aktivitásaival a munkaerőpiacon
gyakran többszörös hátránnyal küzdő személyek munkahelyi reintegrációját kívánja
elősegíteni.

A szervezet ügyfélköre: hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai (közülük
elsősorban az álláskeresők és az elhelyezkedni vágyók) , továbbá az őket segítő
szakemberek.

CSOPORT-TÉKAEGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Klubkártya rendszer hátrányos helyzetű álláskeresőknek
Programfelelős neve: Sófalvi Tímea
Elérhetősége (e-mail) : sofalvi.timea@csoportteka.hu
Elérhetősége (telefon) : +36 30 837 9869

A Klubkártya rendszerrel elsősorban a hátrányos helyzetű célcsoportokba tartozó
álláskeresőket kívánjuk elérni, akik tartósan munkanélküliek, roma származásúak,
megváltozott munkaképességűek vagy más specifikus társadalmi, munkaerő-piaci
hátránnyal érintettek. A klubfoglalkozások segítségével a 2008-2010 időszakban elért
személyek száma összesen 914 fő volt, akiknek megközelítőleg 30 %-a helyezkedett el a
nyílt munkaerőpiacon.

A Klubkártya rendszer keretein belül hét Klubkártya közül lehet választani, az
elhelyezkedést akadályozó fő tényezőknek megfelelően, szakemberrel való előzetes
egyeztetés alapján:

Cím: 2040 Budaörs, Deák Ferenc u. 16/2.
Iroda cím: 1053 Bpt, Veres Pálné u. 12. II. em. 2/b.
Tel./Fax: +36 1 783 4191 , +36 30 837 9869
Honlap: www.csoportteka.hu
E-mail: info@csoportteka.hu,

milutinovits.anna@csoportteka.hu
Kapcsolattartó: Milutinovits Anna
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1 . Álláskereső Klubkártya: a célállás meghatározása, munkaerő-piaci információk,
önéletrajz elkészítése, széleskörű segítségnyújtás a megfelelő állás
megtalálásáig.

2. Számítógépes Gyakorló Klubkártya: Word, Excel, Internet használatának
gyakorlása.

3. Tantárgyi Gyakorló Klubkártya: egyéni tantárgyi gyakorlási lehetőség.
4. Angol Nyelvtani Gyakorló Klubkártya: nyelvi szint meghatározása, nyelvtani

alapok ismétlése, rendszerezése, középfokú nyelvvizsgához szükséges
feladatok gyakorlása.

5. Angol Nyelvvizsgafeladatokat Gyakorló Klubkártya: a különböző nyelvvizsgák
típusfeladatinak gyakorlása: szóbeli és írásbeli készségek gyakorlása egyaránt.

6. Angol Nyelvű Állásinterjúra Felkészítő Klubkártya: angol nyelvű
állásinterjúkon előforduló kérdések és a szituáció gyakorlása.

7. Teatime Klubkártya: angol nyelvű társalgási klub, szóbeli készségek gyakorlása,
kötetlenül, tea mellett.

E mellett a Klubkártyák mindegyikére jellemző: a célcsoportot figyelembe véve
kialakított, nagyon kedvező árak, állandó mentori kapcsolat, kiscsoportos
foglalkozások, hosszú távú tapasztalatokra épülő képzési rendszerek, barátságos
környezet.
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A szervezet küldetése:
Ingyenes telefonos lelkisegély szolgálat működtetése idősebb emberek támogatására, hogy
megoszthassák valakivel kapcsolataik elvesztésének, magányuknak, betegségeiknek terhét.

A szervezet célcsoportja: 45 év feletti emberek Magyarország minden településén,
valamint Románia, Szerbia, Szlovákia magyarlakta területein.

DÉLUTÁNALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
A DélUtán lelkisegély szolgálat tizenharmadik éve ingyenesen hívható az ország
valamennyi településéről minden nap 18-21 óráig a +36 80 200 866-os ingyenes
vonalas számon. A hívásokat két telefonvonalon fogadják a felkészült önkéntesek.
Munkájukat ők is – és az alapítvány vezetői is – minden ellenszolgáltatás nélkül végzik.

A DélUtán további szolgáltatásai:
• Orvosi, jogi, betegjogi tanácsadás.
• Személyes pszichológiai tanácsadás.
• Mediáció családi, párkapcsolati, szomszédsági konfliktusok oldására.
• Ingyenes alapfokú számítógépes oktatás kis létszámú csoportokban.
• Korhatárhoz nem kötött DélUtán Klub öt helyen az országban.
2010 negyedik negyedéve óta ingyenes támaszadó beszélgetéseket nyújt Románia,
Szlovákia és Szerbia magyarlakta településein is.

Cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 22.
Tel./Fax: +36 1 217 1821 ,
Mobil: +36 30 975 0800
Weblap: www.delutan.hu
E-mail: delutanalapitvany@t-online.hu,

info@delutan.hu,
delutankuratorium@gmail.com

Kapcsolattartó: Székely Edith



34



35

A szervezet küldetése:
• A magyarországi, tágabb értelemben az európai afrikai diaszpóra egyesítése
• A Magyarországon élő afrikaiak a magyar társadalomba való beilleszkedésének

megkönnyítése
• Elősegíteni, hogy a magyar lakosság elfogadja és megismerje az afrikai embereket

és kultúrájukat
• Az afrikai kultúra, művészetek és hagyományok ápolása, népszerűsítése
• Küzdelem a rasszizmus és a diszkrimináció ellen, a tolerancia és az emberek

közötti jobb megértés segítése, az emberi és polgári jogokért folytatott küzdelem
• Nemzetközi projektben való részvétel, illetve ilyenek kezdeményezése a rászoruló

térségek fenntartható fejlődésének érdekében
• Afrikai Kulturális és Közösségi Központ működtetése.

A szervezet ügyfélköre: Magyarországon élő afrikai közösség tagjai, valamint a magyar
társadalom egésze.

EBONYAFRIKAI, MŰVÉSZETI,
KULTURÁLIS és EMBERI JOGI
EGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Afrikai Kulturális, Közösségi és Információs Központ
Programvezető neve: Ekiudoko Miriam
Elérhetősége (telefon) : +36 20 946 2731

A Központ 2011 . januárig a VII. kerületben, a Wesselényi u. 51 . szám alatt található
helységben működött, jelenleg új helyet keresnek a jelentős ügyfélforgalmú
Centrumnak, ami helyet adhat az afrikai tánc (Afro, Baba-Mama Afro) – és
dobkurzusoknak, nyelvtanfolyamoknak és társalgási kluboknak (Easy Flow) , kézműves
műhelyeknek, gyermek programoknak, játszóháznak (Kolibri Játszóház) ,
előadásoknak, filmvetítéseknek (CinemAfrique Filmklub) . Továbbá kiállításoknak

Cím: 1124 Budapest, Somorjai utca 7.
Tel.: +36 20 946 2731
Honlap: www.ebony.mlap.hu
E-mail cím: info@ebony.hu
Kapcsolattartó: Ekiudoko Miriam
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(állandó kiállítás a Mozambiki Batikművészek munkáiból) , valamint kisebb
összejöveteleknek, nemzeti ünnepeknek és hagyományőrző programoknak. (A
programok különböző helyszíneken jelenleg is zökkenőmentesen folytatódnak.)
Az egyesület a Magyarországon élő afrikaiaknak ingyenes jogsegély szolgálatot
(tanácsadás péntekenként 14-16 óráig) , magyar nyelvtanfolyamot biztosít, valamint
tájékoztatást ad a magyarországi és EU-s jogszabályokról, munkavállalási, tanulási és
egyéb lehetőségekről. Az Afrika iránt érdeklődők felvilágosítást kaphatnak utazással,
tanulással, üzleti befektetésekkel, munkavállalással, önkéntes munkával kapcsolatban.

Kolibri Nemzetközi Készségfejlesztő Zöld Játszóház
Programvezető neve: Ekiudoko Miriam
Elérhetősége (telefon) : +36 20 946 2731

A Kolibri Játszóház kéthetente vasárnap 10-14 óráig kerül megrendezésre a
Tűzraktérben. A Budapesten lakó 2-12 év közötti gyerekeket várják elsősorban, ezen
belül is célzottabban az afrikai gyökerekkel is rendelkezőket. Minden alkalommal más
téma köré építik fel a programot, így a résztvevők hétről hétre különböző népek
kultúrájával és hagyományaival ismerkedhetnek meg. A tematikus programokban
folyamatosan zajló változatos fejlesztő szabadidős foglalkozásokban vehetnek részt a
gyermekek (kézműves foglalkozások, játékos zenei oktatás, mozgásfejlesztés stb.) .
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A szervezet küldetése:
Az Ec-Pec Alapítvány küldetése szerint olyan átfogó programokat és projekteket valósít
meg, amelyek a perifériára szorult társadalmi csoportok esélyegyenlőségének
elősegítéséhez járulnak hozzá, elsősorban az oktatás, képzés területén. Kifejlesztett képzési
programjaik eddig leginkább a pedagógusok és az iskola módszertani kultúrájának, a
differenciált, különböző hátterű (szociális, képességbeli, etnikai stb.) gyermekek
neveléséhez adekvát pedagógiai eszköztárának fejlesztésére, bővítésére irányultak.

A szervezet ügyfélköre: óvodapedagógusok, pedagógusok, oktatási szakemberek

EC-PEC ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
Persona Doll előítélet- és konfliktuskezelő módszer
Programvezető neve: László Zsuzsa
Elérhetősége (telefon) : +36 1 486 2850

Az Ec-Pec Alapítvány 2007 óta foglalkozik a Persona Doll módszer bevezetésével. A
Nagy-Britanniából származó, és nemzetközileg is nagy sikerrel alkalmazott Persona
Doll módszer egyike azon módszereknek, melyek kifejezetten az óvodás és a kisiskolás
korosztállyal foglalkozó óvodapedagógusoknak és tanítóknak szólnak. A módszer
segítségével hatékonyan, félelem nélkül és játékosan dolgozható fel a sztereotípia és az
esélyegyenlőség témája, és innovatív eszköz a gyermekek között felmerülő – nemcsak
az előítélet okozta – konfliktusok kezelésére is. A Persona Doll előítélet- és
konfliktuskezelő képzés után az intézmények 70%-a azonnal használni kezdi a módszert
és a visszajelzések alapján a gyerekek körében is nagy népszerűségnek örvend.
A Persona Doll módszer középpontjában egy életszerű baba áll, aki időközönként
„meglátogatja” a gyerekeket és segítségével a pedagógusok olyan kényes kérdésekről is
tudnak beszélgetni, melyeket korábban esetleg vonakodtak felvetni.
A Persona Doll babák az adott társadalomban megtalálható különféle kultúrák
jellegzetességeit hordozzák magukon. Az óvodai csoportnak, illetve iskolai osztálynak
van egy (később több) babája, amely rendszeres időközönként „meglátogatja” a

Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 22.
Tel./Fax: +36 1 486 2850
Honlap: www.ecpec.hu
E-mail: ecpec@ecpec.hu
Kapcsolattartó: László Zsuzsa
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gyerekeket és „beszélget” velük. Ezek a beszélgetések történhetnek meghatározott
időben, például csoportfoglalkozás, osztályfőnöki óra, napközi foglalkozás keretében,
de spontán is érkezhet, sőt szakórára is „bejöhet”. A babának hétről hétre fejlődik a
jelleme, az élettörténete. A baba általában semleges témákról beszélget a gyerekekkel,
de gyakran olyan történeteket mesél magáról, ami valamilyen szinten érinti a kulturális
másságot és a megkülönböztetést. A foglalkozások interaktivitása lehetőséget nyújt a
gyerekeknek, hogy maguk találjanak ki megoldásokat, segítsenek neki abban, hogy
ezeket a helyzeteket megoldja, ötleteket adnak neki, és ezáltal elsajátítják a
problémamegoldás képességét.
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A szervezet küldetése:
A Magyar Köztársaság területén élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik
társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete,
emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk,
rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Az ENSZ Fogyatékos
Személyek Jogairól Szóló Egyezményében foglaltak, valamint a Madridi Nyilatkozatban
foglaltak megvalósításával elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységét,
önrendelkezését, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakítása mellett. Összefogni
az értelmileg sérült emberek hazai szervezeteit, tevékenységüket összehangolni, érdekeiket
védeni, és szükség szerint képviselni. Munkája alapján partnerként, kompetens
tárgyalófélként elismertetni a Szövetséget a kormányzati és parlamenti erőkkel,
önkormányzati testületekkel.

A szervezet ügyfélköre: értelmi fogyatékossággal élő személyek, családtagok, szakemberek,
magánszemélyek, akik egyetértenek céljaikkal, cégek, vállalatok, amelyek elkötelezettek
ügyeik iránt.

ÉFOÉSZ

A szervezet által megvalósított szolgáltatási gyakorlat:
Klubnapok
Kapcsolat: Rozsos Kata klubszervező
Telefon: 06/1/411-1356 vagy a 411-1357
E-mail: rozsos.kata@efoesz.hu e-mail címen.
Szakmai tanácsadás: az ÉFOÉSZ székhelyén
Az ÉFOÉSZ 2008-tól havi rendszerességgel tart klubnapokat, melyen külső és belső
programokat szervez. Pl. kirándulások, szalonnasütés, múzeumok és állatkert
látogatása, tábor, karácsonyi ünnepség, filmvetítés. A változatos programok mellett
rendszeresen kézműveskednek.

Cím: 1093 Bp. Lónyay u. 17. I/1 . 11-es
Tel./Fax: +36 1 411 1356
Honlap: www.efoesz.hu
E-mail: efoesz@efoesz.hu,

pleszko.ildiko@efoesz.hu
Kapcsolattartó: Pleszkó Ildikó

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
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A szervezet küldetése:
Célkitűzésünk a holokauszt magyarországi és nemzetközi emléknapján minden évben
megrendezésre kerülő megemlékezéseken való részvétel biztosítása minél több fiatal
számára, valamint minden évben ősszel egy magyarországi Az Élet Menete emlékest vagy
jótékonysági hangverseny megrendezése. Közhasznú tevékenységek keretében egész
évben az alapítvány céljaival összefüggésben tanulmányi, ismeretterjesztő estek szervezése
általános és középiskolákban.

A szervezet ügyfélköre: a szervezet által létrehozott programok mindenkihez szólnak.

AZ ÉLETMENETE
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő gyakorlat:
Holokauszt – utazó vagonkiállítás. Az elmúlt négy év során, negyvenhárom vidéki
várost kerestek fel kiállításukkal. Megközelítően negyvenezer ember látta a kiállítást és
nagy érdeklődéssel fogadták a vidéki iskolák tanulói. Céljuk az egész országban, minden
városban bemutatni kiállításunkat, valamint a környező országokban egyaránt. További
információk a fenti weboldalon.

A szervezet az évenként megrendezett és minden érdeklődő számára nyitott
nemzetközi Élet Menete programon való részvétellel, valamint az immár
hagyományosnak számító budapesti Élet Menete felvonulással kívánja megőrizni a
holokauszt emlékét, egyúttal figyelmeztetni arra, hogy a holokauszt többé ne
történhessen meg. A vallási és nemzetiségi hovatartozástól független, közös fellépéssel
kíván hozzájárulni a rasszizmus elleni küzdelemhez, valamint a tolerancia és társadalmi
szolidaritás erősítéséhez.

Cím: 1075 Budapest Síp u. 12.
Tel./Fax: +36 1 413 5560
Honlap: www.eletmenete.hu
E-mail: info@eletmenete.hu
Kapcsolattartó: Gordon Gábor
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A szervezet küldetése:
Szenvedélybetegek gyógyítása, hátrányos helyzetűek szociális és egészségügyi támogatása.

A szervezet ügyfélköre: szenvedélybetegséggel küzdő és hátrányos helyzetű emberek.

EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Addiktológiai Gondozó (1105 Budapest, Gyöngyike u. 4.)
Tel: +36 1 261 8457
E-mail: postmaster@emberbargyongy.t-online.hu

H: 9-12 óráig,
K:9-12, 16-18 óráig,
Sz:8-13, 15-18 óráig,
Cs: 8-14 óráig

A járóbeteg-ellátás keretein belül foglalkoznak a gondozottak rehabilitáció utáni
támogatásával, utánkövetéssel, illetve utógondozással is.

Az alacsonyküszöbű szolgáltatások (anonim) között a konzultáció, tanácsadás,
egészségügyi ellátáshoz segítés mellett klubszerű szolgáltatás üzemel illetve információs
valamint felvilágosító szolgáltatást is folytatnak személyesen vagy telefonon.

Az általuk fenntartott Alkohol- és Drogrehabilitációs Intézet a komplex rehabilitáció
lehetőségét kínálja fel a gyógyulni akaró szenvedélybetegeknek. A rehabilitáció a
terápiás közösség-modell keretében történik.

Felvételi kritériumok: önkéntesség, motiváltság, alkalmasság, detoxifikáció
Céljuk az önálló életvezetési képességek helyreállítása, a társadalomba való
visszailleszkedés elősegítése.

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.
Tel. /Fax: +36 1 431 9792 / +36 1 431 9796
E-mail cím: emberbarat@emberbarat.hu
Honlap cím: www.emberbarat.hu
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A rehabilitáció során a következő szolgáltatásokat nyújtják:
• Bentlakásos teljes körű ellátás, 2-3-4 ágyas szobákban
• Addiktológiai, pszichiátriai, foglalkozás-egészségügyi szakellátás
• Egyéni gondozás
• Rendszeres kis- és nagycsoportos terápiás foglalkozások
• Munka-rehabilitáció
• Szociális ügyintézés
• Szabadidős és közösségi programok
• Utánkövetés
Betegfelvétel a Rehabilitációs Intézetbe: minden csütörtökön, 16 óra 30-tól

Az Alapítvány Átmeneti és Lakóotthont (1105 Budapest, Cserkesz u. 11 .) is fenntart
alkohol-, drog- és játékszenvedéllyel küzdők átmeneti, illetve lakóotthoni ellátására.

Védett munkahelyek
Az Alapítvány védett munkahelyeket (sütőüzem és asztalosműhely) hozott létre a
munka világából kiesett, vagy oda még el sem jutott emberek számára. Céljuk a fizikai
és pszichés állóképesség, a 6-8 órai munkavégzésre való alkalmasság megszerzése,
képessé válás a minőségi és mennyiségi profitorientált termelésre.
• Foglalkoztatásra való felkészítés
• Munka-rehabilitációs foglalkoztatás
• Fejlesztő-felkészítő foglakoztatás

Oktatási tevékenység:
• Sütőipari képzés
• Szociális szakdolgozók képzése
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A szervezet küldetése:
Az alapítvány 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét
elősegítse a teljesebb demokrácia elérésének érdekében. Kiemelten a fiatal lányok és nők
öntudatosságának, jogismeretének erősítésével, illetve a fiatal korosztály érzékenységének
növelésével a nők és férfiak társadalmi egyenlősége, valamint a társadalomban jelen lévő
nemi egyenlőtlenségek megváltoztatásában való szerepvállalás iránt.

Az alapítvány kiemelt célterületei a következők:
• nemi szerepek, nemi sztereotípiák lebontása, továbbélésének megakadályozása az

élet különböző területein, főleg: oktatás, foglalkoztatás, média, kultúra
• felelősségteljes szexuális magatartás, test- és egészségtudatosság
• felelős és kiegyenlített feladatvállalás a társadalmi, a köz- és magánéletben
• jogismeret, jogtudatosság
• általános társadalmi aktív szerepvállalás erősítése
• korosztályi hálózat- és kapcsolatépítés elősegítése
• fiatal nők érdekérvényesítő képességének növelése.

A szervezet ügyfélköre: a szervezet szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

FIONA

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Iskolai és ifjúsági foglalkozások, programok:
Az alapítvány legfőbb célja az, hogy elősegítse a nők és férfiak egyenlőségét. A fiatalok
ön- és jogtudatosságának növelésével kívánjuk elérni azt, hogy felismerjék az őket érő
nemi alapú diszkriminációt. Ezért a társadalmi érzékenység növelése és a társadalmi
egyenlőtlenségek megváltoztatásában való tettvágy felébresztése érdekében
figyelemfelkeltő, tudatformáló programokat szerveznek, iskolai rendezvényeken
vesznek részt. A programhoz kapcsolódóan megjelentették a Kézikönyv fiatal
lányoknak a nők helyzetéről és jogairól című információs kiadvány.

Cím: 1051 Budapest, Sas utca 5. III/11 .
Tel./Fax: -
Honlap cím: www.fiona.org.hu
Email: info@fiona.org.hu
Kapcsolattartó: Borbíró Fanni

Fiatal Nőkért Alapítvány
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A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlatok:
Férfibeszéd: családról és munkáról című kutatás (2007)
A Férfibeszéd: családról és munkáról című kutatás célja az volt, hogy felmérje azoknak
a férfiaknak a személyes hozzáállását, véleményét, attitűdjét, akik már kapcsolatba
kerültek a nők és férfiak egyenlősége, valamint a munka és család összehangolása
Európai Uniós és magyar nemzeti politikával, az ehhez kapcsolódó intézkedésekkel,
valamint a Családbarát Munkahely Díj jal. A kutatás során a témában már valamennyire
„érzékenyített” férfi vezetők személyes véleményére, hozzáállására, a család és munka
összehangolása politikájának saját életükben és az általuk vezetett szervezetben való
alkalmazására, illetve e két terület kapcsolódására, egymásra hatására voltak kíváncsiak.

Reklámok és NEMek (2007)
Az alapítvány az egyik magyarországi szervezője volt egy, a négy visegrádi országra
kiterjedő Reklámok és NEMek című nemzetközi projektnek. A projekt a négy visegrádi
országban készült fotókon keresztül és egy szakmai konferencia keretében hívta fel a
figyelmet arra, hogy a szexista, vagyis a nőket és férfiakat leegyszerűsített nemi
sztereotípiákon keresztül bemutató, illetve a női testet és öncélú szexualitást alkalmazó
reklámok gyakori használata negatív hatással van a társadalomra, és sérti az Európai
Unió nemek egyenlőségére irányuló (gender equality) alapelvét.

Nők hónapja (2008)
Az alapítvány 2008 októberében különböző programokkal várta az érdeklődőket az
egyik budapesti bevásárlóközpontban. A programokkal a bevásárlóközpont egész éves
kulturális rendezvény-sorozatához kapcsolódtunk, amelynek az adott hónapban
kiemelt témája volt: A NŐ. A programokon egyrészt igyekeztek rávilágítani a nemek
közötti társadalmi egyenlőtlenségekre, másrészt megkérdőjelezték a hagyományos
dualista (női/férfi fogyasztó) szemléletet, hangsúlyozva azt, hogy az emberek, ahogy
igényeik, szokásaik is, sokfélék. A program keretében sor került egy kiállítás
bemutatására, amelyen a nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek kerültek bemutatásra a
számok tükrében, képekkel illusztrálva. Újfajta mesékkel kezdték ki a fiúkkal és
lányokkal kapcsolatos előítéleteket. Beszélgettek arról, hogy mennyire nemhez kötött,
nem specifikus egyes termékek vásárlása, és mennyire tudatos fogyasztók a férfiak,
illetve a nők. Feltették a kérdést: egyforma esélyekkel indul-e neki egy egyszerű
bevásárlásnak, csekkfeladásnak, ügyintézésnek egy férfi és egy nő? Első látásra nincs
különbség, de mi van akkor, ha az illető babakocsit tol, vagy ha kerekesszékben ül?
Számít-e az ember neme abban, hogy mennyire érzi jól magát a városában? És számít-e
a városfejlesztőknek, várostervezőknek a lakosok neme, speciális helyzete, igénye?
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A szervezet küldetése:
A fogyatékos embereket ugyanazok a politikai, polgári, gazdasági és szociális jogok illetik
meg, mint nem fogyatékos társaikat. A Közalapítvány missziójának tekinti, hogy
tevékenységével ezeknek a jogoknak az érvényesítéséhez járuljon hozzá. A szervezet átfogó
célja a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának és komplex
(re)habilitációjának elősegítése, a komplex rehabilitációban közreműködők
tevékenységének összehangolása. Célja továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók, a fogyatékossággal élő hallgatók ellátásában közreműködő intézményrendszer
tervszerű fejlesztése, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését, oktatását
szolgáló pedagógiai programok, illetve a fogyatékossággal élő hallgatók oktatását is
elősegítő megoldások, eljárások kifejlesztése.

A szervezet ügyfélköre: fogyatékos emberek, fogyatékos személyek érdekvédelmi és
szakmai szervezetei valamint fogyatékos emberekkel foglalkozó szakemberek, felsőoktatási
és felnőttképzési intézmények, tágabb értelemben az egész társadalom.

FSZK

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
TÁMOP 5.4.5 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének
kialakítása című kiemelt projekt Képzők Képzése Oktatási Program
Projektvezető neve: Szentkatolnay Miklós
Elérhetősége (e-mail) : szentkatolnay.miklos@fszk.hu
Elérhetősége (telefon) : +36 1 450 3243

A program fő célja, hogy az egyenlő esélyű hozzáférést és a teljesen akadálymentes
környezet kialakítását, egy eredményes és hatékony ismereteket biztosító tudásbázis
létrehozásával segítse. A tananyagokat olyan szakemberek (szakterületek) részére
hozzák létre, akik érintettek az akadálymentes környezet kialakításában, illetve a
szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításában. A digitális tudástár a

Cím: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Tel./Fax: +36 1 450 3230/+36 1 450 3235
Honlap: www.fszk.hu
E-mail cím: titkarsag@fszk.hu
Kapcsolattartó: Szauer Csilla, ügyvezető igazgató

Fogyatékos SzemélyekEsélyegyenlőségéért
Közalapítvány
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tudastar.fszk.hu/weboldalon érhető el. A program keretében kidolgozott képzések
katalógusa a www.hozzaferes.hu weboldalról tölthető le. Jelenleg, a kidolgozott képzési
programokhoz kapcsolódóan, a jövőbeli oktatók felkészítése, a Képzők Képzése
Oktatási Program (KKOP) zajlik, amely során országosan kétszáz fő képzését végzi a
Közalapítvány az egyenlő esélyű hozzáférés témakörében.
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A szervezet küldetése:
A hátrányos helyzetű, perifériára sodródó fiatalokat kizárólag a munkaerő-piaci
információs rendszeren keresztül nem lehet elérni, ezen keresztül tartósan nem
támogathatóak. Az állástalanság okozta válsághelyzetek feloldásában, a társadalmi
beilleszkedési zavarok prevenciójában a szociális szolgáltatásoknak rétegspecifikus
programokkal kell közreműködniük. Ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódhatnak a
foglalkoztatási, munkaerő-piaci rehabilitációs programok.

A szervezet ügyfélköre: munkanélküli fiatalok, különös tekintettel a hátrányos
helyzetűekre.

HÁTHAMŰHELY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:

MUFTI – Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája
1156 Bp. XV. ker Kontyfa u. 3.
Telefon/Fax: +36 1 418 2025, 418 3349 /414 0879
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 11-től 17 óráig
Nyáron: 10-től 15 óráig
Kapcsolattartó: Tánczos Zsuzsa
tanczoszsuzsa@freemail.hu

Rendszeresen gyűjti az állásajánlatokat, kapcsolatban áll munkaadókkal, a hozzájuk
látogatók mindig szabadon böngészhetnek az ajánlatok között. Pályaválasztási
tanácsadást is működtet. A MUFTI információkat nyújt a továbbtanulási és átképzési
lehetőségekről. Rendszeresen indít saját angol és számítástechnika tanfolyamokat. Más
intézmények által indított tanfolyamokról is felvilágosítást ad.

Cím: 1138 Budapest Karikás Frigyes 1/a
Telefon: +36 1 418 2025
Honlap: http://www.c3.hu/~mufti
Email címe: info@mufti.t-online.hu
Kapcsolattartó :Graczer Irma
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A szervezet küldetése:
Fő célkitűzése a hátrányos helyzetű emberek támogatása, az alapvető szociális
szükségletek és a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, az állami és
önkormányzati feladatok ellátásának kiegészítése.

A szervezet ügyfélköre: egyedül élő idősek és fogyatékossággal élők családja mellett, a
munkaerő-piaci szempontból hátrányban lévő inaktív nők és a pályakezdő fiatalok.

HAVASI GYOPÁR
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Tevékenységek: információs és tanácsadó szolgálat; nők számára munkaerő-piaci
reintegrációs program; önkéntesek képzése; önkéntes szolgálat működtetése; képzések,
tréningek szervezése; kőbányai civil információs szakmai napok, konferenciák
szervezése; kiadványok, szóróanyagok (lakossági és szakmai) készítése, terjesztése.

PHARE ACCES mikro projekt keretében (2002-2003 évben) elsősorban inaktív nők
munkaerő-piaci reintegrációjának segítésére Esély Szolgálatot indítottakBudapest X.
kerületében, Kőbányán.
A projekt eredménye: a képzést harmincnyolc nő végezte el, tizenegy fő elhelyezkedett
a munkaerőpiacon, hét fő továbbtanult, továbbá jó közösségi kapcsolatrendszer
valósult meg.

HEFOP 1.3.1 projekt keretében (2006-2007 évben) Segítő Esély Szolgálat Kőbányán
című program célja: a munkanélküliség csökkentése; a női munkaerő
versenyképességének javítása; alternatív munkaerő-piaci fejlesztő-szolgáltató
tevékenység erősítése. A projekt eredménye: tizenöt fő sikeresen befejezte a betanított
szociális gondozói képzést és erről oklevelet kaptak; hat fő határozott idejű
munkaviszonyt létesített hat hónapra a program keretében.

Cím: 1102 Budapest,Bánya u.4/a.
Levelezési cím: 1475 Budapest, 10. Pf.310.
Telefon/Fax: +36 1 260 67 25
Webcím: www.hgya.axelero.net
E-mail: postmaster@hgya.t-online.hu
Kapcsolattartó: Mihalicska Terézia

Ügyfélfogadás: Kada u. 120. szám alatti Görög klubban minden hétfőn 12-15 óra között,
az Alapítvány Irodájában minden kedden 10-14 óra között
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A szervezet küldetése:
A Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány elsődleges célja a magyar
társadalomban meglévő, a zsidósággal kapcsolatos tévhitek eloszlatása. Az Alapítvány
kiemelt célja, hogy közvetítse az emberek egymás iránti tiszteletének, és a kultúrák közti
párbeszéd fontosságának üzenetét.

A szervezet ügyfélköre: elsősorban a középiskolás fiatalok, tágabb értelemben az egész
társadalom.

HAVERALAPÍTVÁNY
Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:

Előítéleteket oldó oktatási foglalkozások
A Haver Alapítvány oktatóstábja elsősorban középiskolai tanulóknak tart interaktív
órákat, informális oktatási eszközökkel. A foglalkozásokon az Alapítvány
oktatóstábjának tagjai saját tapasztalataikból kiindulva beszélnek a zsidóságról és a
zsidókról, a zsidók helyzetéről, problémáiról, a társadalmi kirekesztés és az
antiszemitizmus rejtett vagy nyílt formáiról. Az oktatási foglalkozások során szituációs
játékokkal, gondolatébresztő gyakorlatokkal, moderált vitával és videofilmekkel
igyekeznek segíteni a résztvevőknek, hogy egymás véleményére nyitottan, minél több
új információval térjenek haza.

Fő oktatási programok:
• Zsidó identitás: vallás, nép, kultúra, sorsközösség, vagy személyes érzés?
• Holokauszt: személyes történetek, sorsok
• Zsidó negyed: helyszínek, történetek, hagyományok és közösségek Budapesten
• Dilemma kávéház: kérdések és a lehetséges válaszok
• Módszertan: tanároknak, oktatóknak

Cím: 1075 Budapest, Holló u.1 II/34
Tel/Fax: +36 30 222 5559 1-215-7833
Honlap: www.haver.hu
E-mail cím: haver@haver.hu
Kapcsolattartó: Cernov Mircea, ügyvezető igazgató
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• Módszertan és oktatási anyagok fejlesztése: civil szervezeteknek, tanároknak
A Haver Alapítvány külön hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok megismerjék a
tankönyvi adatok mögött húzódó emberi sorsokat, elgondolkodjanak a néhol egy-egy
mondattal elintézett történelmi dátumok és események súlyán. Célja, hogy a
különböző aspektusok bemutatásával képet adjon Magyarország egykori és mai zsidó
közösségi életéről. Az Alapítvány évente megközelítőleg ötezer diákhoz jut el
foglalkozásaival és a különböző fesztiválokon valamint kulturális eseményeken való
szereplésével.
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A szervezet küldetése:
A Háttér Társaság a Melegekért céljai közé tartozik a konkrét segítségnyújtás,
segítőszolgálatok szervezése, HIV/AIDS-megelőzés, közösségszervezés mellett a
közvélemény figyelmének felhívását a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek
problémáira és azok megoldatlanságára, az LMBT közösség érdekeinek védelmére, a
társadalomban máig élő előítéletek, sztereotípiák tarthatatlanságára. Részt vállalnak a
meleg és leszbikus kulturális fesztiválok, a Meleg Méltóság Napi felvonulások, az AIDS
Világnapok, különböző konferenciák, megmozdulások szervezésében, nyilatkozatok, és
tiltakozások kiadásában. Állást foglalnak, fellépnek a melegek hátrányos
megkülönböztetése, illetve az LMBT közösséget ért különféle társadalmi, jogi támadások
ellen.
A szervezet ügyfélköre: a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek, valamint a
többségi társadalom.

HÁTTÉRTÁRSASÁG A
MELEGEKÉRT

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Meleg Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat
Felelős neve: Breznyik János
Elérhetősége (telefon) :+36 20 435 1272
A Meleg Háttér telefonszolgálat egyedülálló lehetőség a leszbikusok, melegek,
biszexuálisok és transzneműek számára kérdéseik, problémáik megbeszélésére. Képzett
munkatársak a hét minden napján 18-23 óráig fogadják a hívásokat a +36 1 329 3380,
illetve az ingyenesen hívható +36 80 505 605-ös telefonszámon.

Háttér Meleg Jogsegélyszolgálat
Felelős neve: dr. Rakaczki Hajnalka
Elérhetősége (telefon) : +36-1-329 2670
A szolgáltatás célja, hogy ingyenes jogi segítséget nyújtson az LMBT közösség tagjai
számára bármely olyan ügyben, ahol az érintettet szexuális irányultsága vagy nemi
identitása miatt érte hátrány vagy annak bekövetkezésétől lehet tartani. Elérhető az
ingyenesen hívható 06-80-505605-ös telefonszámon (mindennap 18-23 óra között) ,

Cím: 1132 Budapest, Csanády utca 4/B.
Tel./Fax: +36-1-3292670
Honlap: www.hatter.hu
E-mail cím: hatter@hatter.hu
Kapcsolattartó: Breznyik János
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munkaidőben a +36 1 329 2670 irodai számon, valamint a jogsegely@hatter.hu email
címen. Az ügyfeleket a Jogsegélyszolgálat ügyvédei időpont-egyeztetés alapján saját
irodájukban fogadják. A szolgáltatással eddig közel 565 főt értek el.
Meleg Háttér HIV-vonal Segítő Szolgálat
Felelős neve: Balázs Attila
Elérhetősége (telefon) : +36 70 949 7666, +36 70 949 7667
A HIV-vonal szolgálat telefonszolgálatból, internetes anonim tanácsadásból és
személyes segítő szolgáltatásból áll.

Háttér Archívum
Felelős neve: Nagy Sándor
Elérhetősége (e-mail) : archivum@hatter.hu
A szolgáltatás célja, hogy szakemberek, kutatók, diákok, újságírók számára nyitva álló
könyvtár és archívum révén összegyűjtse, rendszerezze és hozzáférhetővé tegye az
LMBT emberekkel kapcsolatos ismereteket, a szempontjaikat bemutató irodalmi és
kulturális termékeket, ezzel hozzájáruljon az LMBT emberek szempontjaira érzékeny
közpolitika-alkotáshoz, szolgáltatások nyújtásához és az LMBT emberekkel szembeni
előítéletek csökkenéséhez, megszűnéséhez.

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlat:
Everywhere Projekt
Programvezető neve: Mocsonaki László
Elérhetősége (telefon) : 06-70-3376690
Az Everywhere Projekt célja, hogy kifejlesszen és megerősítsen egy olyan hatékony
AIDS-prevenciót, mely Európa-szerte alkalmazható. A Projekt keretében hét szociális
mediátort készítettek fel a meleg bárokban és szaunákban végzendő prevenciós
munkára. Projektbe bekapcsolódó négy üzlet munkatársainak és tulajdonosainak,
üzletvezetőinek tréninget tartottak, azzal a céllal, hogy a projektben résztvevő
szórakozóhelyeken és szaunákban az üzletpolitika részévé váljék a szexuális egészség.

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
LMBT érzékenyítő képzés
Programvezető neve: Dombos Tamás
Elérhetősége (e-mail) : tdombos@hatter.hu
A képzések célja megismertetni a résztvevőket az LMBT csoport főbb jellemzőivel;
érzékenyítené őket az LMBT emberekkel szembeni előítéletek és diszkrimináció
felismerésére; valamint az egyenlő bánásmód követelményének alkalmazására az
oktatás, a munkavállalás, a gyermekvédelem és a büntető igazságszolgáltatás területén.
Az elméleti ismeretek mellett a képzések komoly hangsúlyt fektetnek az adott képzési
célcsoportok számára elsődleges jelentőséggel bíró gyakorlati ismeretekre,
képességekre és kompetenciákra.
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A szervezet küldetése:
A Humana Egyesület célja, hogy küzdjön az emberi jogok elismeréséért és
megismertetéséért Magyarországon. A Humana Egyesület tevékenységein keresztül küzd
a társadalmi különbségekből fakadó konfliktusok enyhítéséért, a közösségi
felelősségvállalás erősítéséért, valamint a szemléletformálás és kulturális értékteremtés
elősegítéséért az emberi jogok területén.

A szervezet ügyfélköre: az Egyesület ügyfélkörét egyrészt a Humana emberi jogi
magazinba rendszeresen publikáló fiatalok, szakemberek, civil szervezetek munkatársai
adják, másrészt a nyomtatott és online felületek olvasóközönsége és a rendezvényeken,
workshop foglalkozásokon résztvevők, látogatók.

HUMANA
EGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlat:
Humana magazin
Programvezető neve: Kertész Anna
Elérhetőség (e-mail) : kertesz.anna@humanapress.eu
A 2000 darabos példányszámú budapesti terjesztésű Humana magazin 2009
decemberében indult el azzal a céllal, hogy minden hónapban más-más emberi jogi
problémát körüljárva a fiatalokat gondolkodásra és párbeszédre ösztönözze a
legkülönfélébb emberi jogi témákban.
A kiadvány célja minden korosztály számára minőségi, tartalmas és közérdeklődésre
számot tartó írások publikálása, amelyek elősegítik a véleménycserét, az aktív és tudatos
társadalmi bekapcsolódást.
A szemléletformálást és a nyilvánosság elérését további, havi rendszerességű, kulturális
rendezvényeik is segítik: felolvasóesteket, kerekasztal-beszélgetéseket, filmvetítéseket
szerveznek, fesztiválokon jelennek meg.
Ezt egészítik ki a középiskolások és egyetemisták számára szervezett emberi jogi témájú
műhelyfoglalkozásaik (pl. prostitúció, háborús konfliktusok, menekültek helyzete
témákban) . A magazin honlapján az emberi jogi hírek (hazai/nemzetközi) , civil
projektek hírei, kép és videó ajánlók mellett az eddig megjelent lapszámok is teljes
egészében elérhetők.

Cím: 1092 Budapest., Ráday utca 54.II/6.
Honlap: www.humanamagazin.eu
E-mail cím: info@humanapress.eu
Kapcsolattartó: Kertész Anna
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A szervezet küldetése:
Az Alapítvány eddig több ezer látássérült ember számára tette láthatóvá a világot
számítógépek valamint képernyőolvasó és nagyító szoftverek adományozásával. Ma már a
számítógép minden látássérült ember számára nélkülözhetetlen segítség a tanulásban, a
munkában, a mindennapi életben. Látássérült és látó munkatársaik közös célja, hogy az
informatika eszközeivel segítsék a látássérült embereket a tanulásban és a
munkavállalásban.

A szervezet ügyfélköre: látássérült emberek, továbbá látássérült emberekkel foglalkozó
civil szervezetek, oktatási intézmények, gyógypedagógusok, informatika tanárok.

INFORMATIKAA
LÁTÁSSÉRÜLTEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlat:
Látássérültek Informatikai Klubja
Programvezető neve: Sebestény Katalin
Elérhetősége (telefon) : +36 1 273 3182
Elérhetősége (e-mail) : sebesteny.katalin@infoalap.hu

Az Informatikai Klub 2008 őszén indult azzal a céllal, hogy egy olyan esélyegyenlőségi
klub kezdje meg működését, ahol a Budapesten élő látássérültek (vakok és
gyengénlátók) informatikai témájú előadásokat hallgathatnak meg,
megismerkedhetnek a speciális szoftverek legújabb kiadásaival és elsajátíthatják a
különböző speciális info-kommunikációs eszközök használatát. A klubestek
célcsoportja, célközönsége a Budapesten élő közel 3.500 vak és gyengénlátó ember. A
klubnak a Vakok Állami Intézete kultúrterme ad helyet (Budapest, XIV. kerület,
Hermina út 21 .) . 2008 és 2010 között összesen tizenegy klubestet szerveztek, melyeken
több mint háromszázötven ember vett részt.

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 47.
Iroda: 1143 Budapest, Ida u.7.
Tel./Fax: +36 1 273 3180, 36 1 273 3189
Honlap: www.infoalap.hu
E-mail cím: info@infoalap.hu
Kapcsolattartó: Szuhaj Mihály
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A szervezet küldetése:
A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány azért jött létre, hogy megoldásokat keressen az anyaság
és munka/hivatás/karrier összeegyeztetésének széles körben tapasztalt nehézségeire.
Munkatársaik saját életük, szűkebb és tágabb környezetükben tapasztaltak alapján
köteleződtek el az alapítványi célkitűzések, a nők és férfiak teljes élethez való egyenlő
esélyeinek megteremtése, képességeiknek és élethelyzetüknek megfelelő
munkavállalásának elősegítése és a szülői szerepek egyenlőbb megosztása mellett. Hazai és
nemzetközi kutatási és foglalkoztatási projektek résztvevőjeként bővítve elméleti és
gyakorlati ismereteiket folyamatosan fejlesztik szülők és munkáltatók részére nyújtott
innovatív szolgáltatásaikat, végzik a szakértői munkákat, és indítják útjukra
kezdeményezéseiket.

A szervezet ügyfélköre: kisgyermekes anyák és családok, munkáltatók , széles értelemben
az egész magyar társadalom.

JÓL-LÉT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Álláskeresési tanácsadás kisgyermekes szülőknek szerdánként Líviánál 9, 10, 11 , 12
órától, Móninál 13, 14 órától. Bejelentkezés: info@jol-let.com, telefonon: +36 1 319
0331

Atipikus munkaközvetítés
Proaktív GYES Menedzsment Program munkaadóknak. A gyermeket vállaló, GYES-en
lévő vagy kisgyermekes munkatársa esetében részletes helyzetelemzés és igényfelmérés
után elkészítik és bevezetik a vállalatok egyedi szükségleteire szabott programjukat.
Prezentáció kérhető a jollet@jol-let.com e-mail címen.

Cím: 1114 Budapest, Károli Gáspár tér 2.
Tel./Fax: +36 1 319 0331
Email: info@jol-let.com
Honlap: http://jol-let.com
Skype: jollet
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A szervezet küldetése:
Az Alapító Okirat a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat számára a következő célfeladatokat
jelöli meg: a felnőtté váló fiatalok problémáinak megelőzése, a korosztályi önsegítés
képességének fejlesztése, ifjúságsegítő, egyéni és közösségi kezdeményezések támogatása.
A Kapocs átfogó tevékenységrendszere magas szocializációs kockázatok között élő,
alkalmazkodási problémákkal küzdő, veszélyeztetett, bajba keveredett fiatalok elérésére,
velük segítő kapcsolat kialakítására, megelőzésre, a segítésük megszervezésére és reális
alternatíva feltárására irányul. A Kapocs összetett munkamódszerei, a társas támogatás,
továbbá az újraszervezett természetes és intézményes segítés révén a bevont fiatalokat
képes elvezetni a különféle problémás élethelyzetüktől egészen a munkával,
megvalósítható célokkal teljes, rendezett életviszonyok közé.

A szervezet ügyfélköre: hátrányos, marginalizált helyzetű, leszakadó fiatalok.

KAPOCS ÖNSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT, ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat
Felelős neve: Szabó András
Elérhetősége (telefon) : +36 1 468 3113

Amit a 18 éve működő Kapocs Szolgálat a fiatalok számára nyújt:
• Találkozás: amikor a fiatalok gyakorolhatják és ápolhatják társas kapcsolataikat,

kényszerek nélkül, egyfajta védett környezetben. Nincsenek egyedül a
problémáikkal, kapcsolatokat építhetnek, barátkozhatnak.

• Segítő találkozás: információkat, válaszokat és segítséget kaphatnak az általuk
megfogalmazott kérdésekben, illetve segítjük őket a problémáik artikulálásban.

• Önkéntesség lehetősége, amikor alkalmuk nyílik arra, hogy részt vegyenek a
Kapocs segítő tevékenységében

• Alternatív életvezetés: a meglévő válaszaikhoz, életvezetésükhöz képest
közösen keresünk alternatív megoldásokat.

Cím: 1146 Budapest, Zichy M. utca 14.
Telephely: 1089 Budapest, Mátyás tér 14.)
Tel./Fax: +36 1 468 3113
Honlap: http://kapocs.gongo.hu/
E-mail: kapocsalapitvany@gmail.com
Kapcsolattartó: Szabó András
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• Önkifejezési lehetőség: a fiatalok igénye szerint alakulnak különböző
csoportok és egyéni foglalkozások, hogy a fiatalok pozitív élményekben,
visszajelzésekben is részesüljenek, kezdeményezéseik, illetve az önkifejezés
támogatásával artikulálhassák problémáikat.

Mindezt több szakmai szinten valósítják meg:
• Elérési szint: Önkéntesek segítenek saját társas környezetükben, kockázati

helyzetekben elérni a fiatalokat. Életveszélyben azonnal intézkednek, nem
hagyják magukra a bajban levőket, meghallgatják őket, szakszerű ellátáshoz
segítik őket.

• Szolgáltatásjellegű tevékenységek szintje.
• Összetett feladatok, koncentrált programok szintje: Hangsúlyos

kérdéscsoportokban, amelyek valamilyen szempontból fokozottabban terhelik
a célcsoportunk felnőtté válását.

• Támogató feladatok és tevékenységek szintje (Supporting) : Támogató
feladatok közé tartoznak egyrészt az alternatívát és önkifejezést szolgáló
tevékenységek, csoportok, másrészt az önkéntesek képzése, felkészítése,
fejlesztése.

A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlat:
Képzés magas szocializációs kockázatok között felnőtté váló fiatalok elérésére és
segítésére
Programvezető neve: Szabó András
Elérhetősége: +36 1 468 3113

A képzés célja azon fiatalokkal foglalkozó szakemberek felkészítése, akik az ifjúsági
célcsoporton belül a legveszélyeztetettebb réteggel foglalkoznak, vagy szeretnének
foglalkozni. Mindez speciális képességeket és többlet felkészültséget igényel. Gyakori,
hogy a Kapocsba érkező főiskolás hallgatóknak, illetve végzett szakembereknek is
nehéz olykor a kommunikáció és a segítő tevékenység az előbbi pontban jellemzett
ügyfélkörrel. A szervezeten belül ennek orvoslására (munkatársak felkészítése) szolgál,
amely az eltelt tizennyolc működési év tapasztalatai alapján kimunkált speciális
ismereteket biztosítja. A képzésben eddig közelítőleg 60-80 szakember vett részt.
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A szervezet küldetése:
Az Alapítvány legfontosabb céljai a közösségépítés, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok természetbeni, anyagi, szociális és szellemi támogatása, esélyegyenlőségének
megerősítése, továbbá az élhető természeti és szociális környezet megteremtése,
megőrzése. Az Alapítvány nyitott, projektjeit önkéntesek segítségével hatja végre.

A szervezet ügyfélköre: hátrányos helyzetű társadalmi csoportokba tartozók, kiemelten a
gyermekotthonban, anyaotthonokban, krízisközpontokban és más szociális
intézményekben élők továbbá a nagycsaládosok és a hajléktalanok.

KARMELALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlat:
Tégy a közöny ellen! Program
Programvezető neve: Pavelcze István
Elérhetősége (e-mail) : pavelcze.istvan@esszenus.hu
Elérhetősége (telefon) : +36 70 245 8638

A Tégy a közöny ellen! Programban a közösségi részvételre alapuló természetvédelmi
akciók és hátrányos helyzetű emberek bevonására építő közösségi programok mellett a
hátrányos helyzetűek számára történő célzott gyűjtőakciók szerepelnek. A Program
keretében eddig közel 400 fő, hátrányos helyzetű embert sikerült elérniük.
A Program fő elemei:
• A hátrányos helyzetű emberek bevonása természet- és környezetvédelmi

akciókba, hulladékgyűjtésbe és a faültetésbe, mint közösségi tevékenységbe.
• Hátrányos helyzetű emberek lelki és szellemi támogatása, segítő beszélgetések

formájában.
• Közös szabadidős programok szervezése hátrányos helyzetű emberek számára,

melyek nem csak játékosak, szórakozatóak, hanem készségfejlesztőek is.
• Nagy karácsonyi gyűjtőakció szervezés rászorulók számára. Ruhát, élelmiszert,

könyveket, bútorokat, játékokat stb. gyűjtenek és szállítanak gyermek- és
anyaotthonokba, krízisközpontokba, nagycsaládosoknak, hajléktalanoknak.

• Rendszeresen friss péksütemények beszerzése, kiszállítása a rászorulóknak.

Cím: 2000 Szentendre, Festő u. 14.
Tel./Fax: +36 70 245 8638, +36 1 788 6017
Honlap: www.karmelalapitvany.hu
E-mail: kuratorium@karmelalapitvany.hu
Kapcsolattartó: Pavelcze István
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A szervezet küldetése:
A Káva Kulturális Műhely hivatalosan 1996 óta működő színházművészeti csoport. Fő
célja Budapest első hivatásos TIE (Theater in Education - színház a nevelésben)
együtteseként – elsősorban a 9-16 éves korosztálynak szóló – komplex programok
létrehozása és rendszeres bemutatása. Az esztétikai nevelésen túl demokráciára nevelés,
mikro- és makrotársadalmi, erkölcsi-morális problémák színházi formákon keresztül
történő vizsgálata tartoznak kitűzött feladataik közé.

A szervezet ügyfélköre: elsősorban a 9-16 éves fiatalok, továbbá a már felnőtt korú
emberek.

KÁVAKULTURÁLIS MŰHELY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Színházi nevelés
Felelős neve: Takács Gábor
Elérhetősége (e-mail) : takacs.gabor@kavaszinhaz.hu

A színházi nevelés keretében tanítási időben egy általános vagy középiskolai osztály
érkezik a társulathoz, a két-három órás program során a tanár megfigyelői szerepet kap. A
foglalkozás során a társulat olyan színházi elemeket használó előadáson vezeti végig a
résztvevőket, amelyben a fiatalok nem csak megfigyelői, hanem sokszor írói, rendezői a
megjelenített történetnek.
A drámaóra keretében szakértői játékok, játéksorok készítése valósul meg egy adott
osztály számára, kifejezetten a témára vagy a csoportra szabva. A foglalkozás minden
esetben a megrendelő intézményben valósul meg, hétköznap délelőtt vagy délután, az
első egyeztetés után maximum egy hónapon belül. A szolgáltatással eddig, több mint
hétezer fiatalt értek el.

Cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel./Fax: +36 1 315 0781
Honlap: www.kavaszinhaz.hu
E-mail: kava@kavaszinhaz.hu
Kapcsolattartó: Mikó Krisztina
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Drámatréning
Felelős neve: Mikó Krisztina
Elérhetősége (telefon) : 06-30-2783244

Az elsősorban felnőtt résztvevőknek szóló érzékenyítő tréning során a résztvevők
biztonságos keretek közt megszülető tapasztalathoz jutnak, amelyet a későbbiekben
hasonló szituációkban hasznosítani tudnak. A tapasztalat rögzülése nem csupán
értelmi, hanem érzelmi szinten is megtörténik. Ebben a folyamatban a dráma,
helyenként a színház mindig eszköz. A cél a megértés elmélyítése abban a témában,
amelyet a Drámatréning kijelöl. A Drámatréning fókuszát és történetét a
megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján, a csoportra szabottan állítjuk össze.
A program hatékonyan tudatosít és változtat meg hiedelmeket, attitűdöket,
kommunikációs és viselkedési szokásokat, aminek következtében a csoport stabilabban
képes működni és könnyebben jut át változási folyamatokon. A szolgáltatással eddig
százhatvan főt értek el.
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A szervezet küldetése:
Az emberek életminőségének javítása, a klienseink felruházása olyan képességekkel,
amelyekkel jobb minőségű életet élhetnek, és a problémáikat hatékonyabban oldhatják
meg. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Alapítvány a szerhasználat
megelőzését, a kábítószer-használat komplex kezelését és a droghasználattal összefüggő
ártalmak csökkentését tűzte ki célul az egyének és családok, valamint az egész társadalom
vonatkozásában.

A szervezet ügyfélköre: droghasználó, vagy droghasználat által veszélyeztetett emberek.

KÉKPONT
DROGKONZULTÁCIÓS
KÖZPONT ÉS AMBULANCIA
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Kék Pont Ambulancia Békásmegyer
Felelős neve: Pászli Lívia
Cím: 1039 Budapest, Lukács Gy. u. 3.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18
Elérhetősége (e-mail) : bluepoint@t-online.hu
Elérhetősége (telefon) : +36 1 454 0876

A III. kerületi ambulancia feladata elsősorban a Békásmegyeren és vonzáskörzetében
élő droghasználó kliensek megkeresése, kezelésbe vétele és komplex ambuláns ellátása
életminőségük általános javulásának elősegítése érdekében.
2007 tavaszán indították el az Ambulancián hozzátartozói csoportjukat, melynek
elsősorban szülők a tagjai, de akadnak köztük házas- és élettársak, barátok is. Mivel a
fiatalkori szenvedélybetegséget jellemzően családi betegségként kezelik, a felépülésben
óriási szerepe lehet a közeli hozzátartozók együttműködésének.

Cím: 1095 Budapest, Gát u. 25. I/8.
Tel./Fax: +36 1 215 7833
Honlap: www.kekpont.hu
E-mail: bluepoint@t-online.hu
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Szintén Kék Pont békásmegyeri ambulanciáján 2009 márciusában nyílt meg egy
lakótelepi ház aljában a City Art Műhely. Egy olyan "lázadásművészeti klub", ahol a
békásmegyeri fiatalok átélhetik a kreatív és közös alkotás örömeit. Különböző
foglalkozásokon és beszélgetéseken keresztül ismerkedhetnek meg a modern
művészetek (graffity, street art) és városi mozgalmak világával, így terelve a fiatalkori
lázadást egy produktív mederbe, megismertetve őket a művészi látásmód adta
lehetőségekkel. Hétköznap 10-21óráig, szombaton 15-21 óráig várják a 14-25 év
közötti, környékbeli fiatalokat. A program a résztvevők számára ingyenes, az Európai
Szociális Alap támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
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A szervezet küldetése:
A Kézenfogva Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a küldetéssel, hogy olyan társadalom
létrejöttét segítse elő, amelyben az értelmi és halmozottan fogyatékos emberek a
társadalom egyenértékű tagjaiként részt vesznek a társadalmi élet minden területén.
Semmi se akadályozza meg őket abban, hogy a nem fogyatékos társaik között éljenek az
egész életük során, az életük ritmusa hasonló legyen a környezetükéhez, játszhassanak,
tanulhassanak, dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez megkapjanak minden
segítséget a lakóhelyük közelében és gyakorolhassák jogaikat.

A szervezet ügyfélköre: értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek,
valamint hozzátartozóik, segítőik és a velük foglalkozó szakemberek, civil szervezetek.

KÉZENFOGVAALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Ne hagyd magad! nevű országos fogyatékosságügyi antidiszkriminációs jelzőrendszer
hálózat és ahhoz kapcsolódó jogsegélyszolgálat
Programvezető neve: dr. Gazsi Adrienn, jogi tanácsadó, szakmai vezető
Elérhetősége (e-mail) : gazsi.adrienn@kezenfogva.hu

A Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány és szakmai partnerei által
életre hívott antidiszkriminációs hálózat fő célja az értelmi sérült, halmozottan
fogyatékos és autista emberekkel szembeni egyenlő bánásmód elősegítése. A Hálózat
gerincét egy országos szinten működő jelzőrendszer alkotja, amelyen keresztül a
diszkrimináció áldozatai panaszaikat antidiszkriminációs szakértő jogászokhoz
juttathatják el, akik különféle jogi eljárások indítását vállalják a bejelentők érdekében. A
Hálózati Operatív Központot a Kézenfogva Alapítvány működteti.

Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.
Postacím: 1461 Bp. Pf.:234
Tel./Fax: +36 1 215 5213;

+36 1 217 8100/+36 1 217 8115
Honlap: www.kezenfogva.hu
E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu
Kapcsolattartó: Pordán Ákos, ügyvezető igazgató
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A Hálózat tagjai, a jelzőközpontként működő szervezetek, és azok vezető jogászai:
• Motiváció Alapítvány – Dr. Oszvári Ádám

e-mail: oszvari.adam@motivacio.hu
• Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) – Dr. Molnár Ágnes

e-mail: moho01@hotmail.com
• Kézenfogva Alapítvány – Dr. Gazsi Adrienn

e-mail: gazsi.adrienn@kezenfogva.hu
• Mozgáskorlátozottak Országos Egyesülete (MEOSZ) – Dr. Lakatos Mária Csilla

e-mail: drlakatos.mcs@gmail.com
• Siket és Nagyothallók Országos Szövetsége SINOSZ – Dr. Gesztesi Anetta

e-mail: gesztesia@gmail.com
A diszkriminációval kapcsolatos jelzések és panaszok az ország egész területéről a helyi
díjszabással hívható, 06-40-200320-as ügyeleti kék számon is megtehetők, melyen
minden pénteken 10.00 órától 17.00 óráig jogász szakember várja a hívásokat.
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A szervezet küldetése:
A Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány (KEJA) 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy
újságcikkeken, rádió- és televíziós riportokon, műsorokon keresztül hangot adjon az
esélyegyenlőségnek, védje a hazai kisebbségek és hátrányos helyzetű csoportok érdekeit.

A szervezet ügyfélköre: kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok tagjai.

KISEBBSÉGI ÉS EMBERJOGI
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Komplex drogprevenciós program a VIII. kerületben
Felelős neve: Puporka Lajos
Elérhetősége (telefon) :+36 30 911 7405

A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, a Kesztyűgyár Közösségi Ház és a
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ ad helyet a 2007 óta
működő programnak, melynek keretében a hátrányos helyzetű fiataloknak olyan
hasznos szabadidős tevékenységeket kínálnak, amely távol tartja őket a
droghasználattól, a konfliktushelyzetek helyes megoldására tanítja őket, levezeti – főleg
a tinédzser korosztályra jellemző – agresszivitást és példaképeket állít eléjük. A Sipos
Mihály edző által vezetett bokszklubban szakmai felügyelet mellet, hetente kétszer
sportolhatnak a gyerekek. Kótai Mihály profi ökölvívó világbajnok szintén
bekapcsolódott a bokszklub szakmai munkájába. A bokszedzésekkel párhuzamosan
többféle foglalkozást is tartanak, 10-20 fővel csoportonként. A program központja a
bokszklub, e mellett játszóházzal – játékos készségfejlesztő foglalkozás 1 . osztálytól 4.
osztályig –, ifjúsági információ-, és tanácsadással, kamaszklubbal, álláskereső tréninggel,
konfliktuskezeléssel is várják az érdeklődő diákokat. 2007 óta körülbelül négyszáz
tanulót sikerült bevonniuk a programba, melyet szeretnének kiterjeszteni a tanulók
családi-baráti körére is. A program már eddig is jelentős sikereket ért el, főleg a
bokszklub részesült számos elismerésben. Sportolói közül többen értek el helyezéseket
ökölvívóversenyeken.

Cím: 1091 , Budapest Üllői út 23. fsz. IV.
Tel./Fax: +36 1 216 3907
Honlap: www. keja.hu
E-mail: puporka@hotmail.com
Kapcsolattartó: Puporka Lajos
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A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
Képzési program romák és mozgássérültek munkapiaci integrációjáért
Programvezető neve: Puporka Lajos
Elérhetősége (telefon) :+36 30 911 7405

A program célja hátrányos helyzetű, munkanélküli személyek számára piacképes
szakma és munkatapasztalat biztosítása egy kétéves projekt keretében. A projekt során
tizenkét roma és négy mozgássérült számára biztosítanak médiaképzést a Magyar
Újságírók Szövetsége OKJ-s szaktanfolyamán a Bálint György Újságíró Akadémián, az
alábbi szakokon: rádió műsorszerkesztő, televízió műsorszerkesztő, rádió műsorvezető,
televíziós műsorvezető. A képzést sikeresen elvégzettek közül hat főnek biztosítják
minimálisan nyolc hónapra a foglalkoztatását az ATV Zrt.-nél és a Klubrádió Zrt.-nél. A
két médium a képzés ideje alatti szakmai gyakorlatot, a foglalkoztatás ideje alatt
mentorálást biztosít a célcsoport tagjainak.
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A szervezet küldetése:
A szervezet célja az integrált helyi jóléti rendszer megvalósítása Kispesten, különös
hangsúlyt helyezve az állami és magán szektor vegyes gazdasági rendszereinek kialakítására
és a civil illetve önkéntes szervezetek bevonására. Az Egyesület egy olyan lokalitásra
alapozott jóléti rendszer megvalósítására törekszik, amely elősegíti és ösztönzi az emberi
képességek kibontakozását, az esélyegyenlőség megvalósulását és az életminőség javulását,
egy biztonságot nyújtó szociális és egészségügyi környezetben.

A szervezet ügyfélköre: hátrányos helyzetű csoportokba tartozó, nehéz szociális helyzetű
emberek, kiemelten a tartósan munka nélkül lévők, munkaerőpiacról kiszorult emberek.
Továbbá az őket segítő helyi civil szervezetek, szakemberek.

KISPEST BIZTONSÁGÁÉRT
KÖZÖSSÉGI JÓLÉTI
EGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlatok:
Lépésről-lépésre Képzési Program
Programvezető neve: Víghné Vincze Erzsébet
Elérhetősége (telefon) : +36 70 609 0089

A képzési program a munkaerőpiacról kiszorult, inaktív népesség visszatérésének
megkönnyítése és a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése érdekében Dél-
Pesten négy kiemelt célcsoport számára első lépésként lát el hiánypótló tevékenységet.
A társadalmi és az egyéni szükségletekre alapuló fejlesztési tervek alapján az
öngondoskodási képességet és kulcskompetenciákat fejlesztő tréningeket, képzéseket
és támogató szolgáltatásokat nyújt széles együttműködésen alapuló összehangolt
szolgáltatási háló kiépítésével.

Cím: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Tel./Fax: +36 20 911 3812
E-mail: szujko@citynet.hu
Kapcsolattartó: Szujkó Szilvia
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Dél-Pesti civilek képzése
Programvezető neve: Nagy Zsolt
Elérhetősége (telefon) : +36 20 345 6534
A képzési program célja a már meglévő dél-pesti ágazati-szakmai civil érdekképviseleti
együttműködések munkájának megerősítése, kapacitásainak növelése, minőségi
fejlesztése, intézményesülésének elősegítése szakértők bevonásával. További cél a civil
érdekképviseleti tevékenység technikai fejlesztése, a civil szervezetek megerősítése
ismeret- és információnyújtás révén.

A Képzési Program fő elemei:
• Az Európai Unió felépítése és működése

A témakör magában foglal egy áttekintést az Unió működéséről a döntéshozó
szervekről és a döntési folyamatokról, illetve a Lisszaboni Szerződés várható
következményeiről hazánkban. Továbbá betekintést enged a Közösségi
Pénzalapokba, az EU-s fejlesztési támogatásokba, a Civil érdekképviselet
működésébe az EU-ban, illetve Uniós pályázatokkal kapcsolatos ismeretek
nyújtása.

• Hatékony menedzsment
A szervezetek felépítésén és a szervezeti kultúrák ismertetésén keresztül
személyi kompetenciák fejlesztésére koncentrál a képzés. Fő témája az
együttműködés, kooperáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés, motiválás,
ösztönzés, etikus vezetés.
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A szervezet küldetése:
Az alapítvány célja a fiatalok veszélyeztetettségének csökkentése, lelki egészségének,
önismereti és kapcsolati kultúrájának fejlesztése.
Fő tevékenységeik: közösségi alapú univerzális és célzott egészségfejlesztési- és prevenciós
programok fejlesztése, megvalósítása 12-18 éves fiatalok részére. Programjaikat kortárs-
segítők közreműködésével valósítják meg. Ennek érdekében kortárs-segítők képzésével,
kortárs-segítő hálózat fejlesztésével is foglalkoznak. Iskolai és iskolán kívüli programjaikkal
a gyermekek és fiatalok egészséges életszemléletének erősödését, életmódjának,
életkilátásainak javítását szolgálják.

A szervezet célcsoportja: 12-18 éves fiatalok az ország egész területén; velük foglalkozó
szakemberek, pedagógusok, kiemelten a kortárs-segítők.

KOMPÁNIAALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
1 . „Alternatíva” Program
2008 februárjában indult alacsonyküszöbű szolgáltatásuk „csellengő”, elsősorban 12-18
éves fiatalok részére, a Csepel Pláza emeletén, a 125-ös helyiségben. A szolgáltatás a hét
minden napján, heti negyven órában, kortárs-segítők és más fiatal segítő szakemberek
közreműködésével folyik.
Nyitva: hétköznap du. 2 és 8 óra között, vasárnap 2 és 6 óra között.

2. „Útkereső” Program:
„Útkereső” néven ifjúsági kortárs-klubcsoportot működtetnek nyolc éve, kortárs-
segítők vezetésével, csellengő, különböző szempontokból hátrányos helyzetű fiatalok
részére. A csoport folyamatosan, heti három órában, kortársvezetéssel, szupervíziós
támogatással működik, interaktív, játékos csoportmódszerek, dramatikus elemek
alkalmazásával. Jelenleg a csoportmunka helyszínei, együttműködő partnerei: a Csepeli
Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Központja, valamint a Dunaharaszti Város
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata.

Cím: 1133 Budapest, Kárpát u. 38., 3/12.
Telephely: 1092 Budapest, Ráday u. 50.
Tel: +36 1 299 0471 , +36 1 299 0472
E-mail: kompania@kompania.hu
Képviselő: Ladányi Erika
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3. Iskolai Egészségfejlesztési Programok:
Az iskolai prevenciós célú tanulói programok keretében a foglalkozásokat speciálisan
felkészített kortársoktatók vezetik, dramatikus játékelemek alkalmazásával, interaktív
eljárással. Ez a hagyományos frontális megközelítéstől eltérően jobban segíti az érzelmi
bevonódást, hatékonyabban mozgósítja a személyiséget. Eljárásaikat módszer-
bemutatók révén a tanárok is megismerhetik. Az iskolai agresszió elleni prevenció az
utóbbi időszakban a Kompánia Alapítvány egyik meghatározó tevékenységévé vált.
A Programokhoz alapozó, illetve folyamatos képzés kapcsolódik: kortársoktató képzés
(ld. lentebb) , „learning by doing” mentori rendszerben, rendszeres
esetmegbeszélésekkel, tematikus napok, továbbképzés.

A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlat:
A képzés célja: a fiatalokkal végzett prevenciós tevékenységek megvalósításához
szükséges elméleti és gyakorlati jártasság biztosítása segítő pályára készülő fiatalok,
fiatal szakemberek részére, a szolgáltatások fejlesztése.
1 . Komplex Kortársoktató Képzés: akkreditált képzés (nyilvántartási szám: 00346-
2010, lajstromszám: PL-4520)
A képzés időtartama: 198 óra
Alapozó modul: az egészségfejlesztés korszerű alapelvei, addiktológiai alapismeretek;
csoportszemlélet, csapatépítés; csoportdinamikai és csoportvezetési alapismeretek; a
prevenció gyakorlata, terepismeret; iskolai egészségfejlesztés; önismeret- és
kapcsolatfejlesztés;
Általános modul: iskolai egészségfejlesztés, csoportfoglalkozások tervezése; iskolai
csoportvezetési gyakorlat - mentori rendszerben, szupervíziós támogatás mellett;
Speciális modul: agressziókezelés- és toleranciafejlesztés; konfliktuskezelés, resztoratív
eljárások, mediáció; kortárs-segítő hálózatépítés, közösségfejlesztés; személyes és
társadalmi szerepvállalás, pályaorientáció.

2.Továbbképzés: Valamennyi szolgáltatáshoz, prevenciós programhoz rendszeres
esetmegbeszélő csoportok, tematikus workshopok, csapatépítő-, programfejlesztő
tréningtáborok kapcsolódnak.

Módszertani füzetek:
• Interaktív Drogprevenciós Játéktár (2005, 2006, 2009)
• „TestBeszéd” Módszertani füzet (2006)
• Interaktív Önismereti Játéktár (2008, 2009)
• Interaktív Játéktár. Agressziókezelés, toleranciafejlesztés az iskolában (2009)
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A szervezet küldetése:
Az Egyesület legfontosabb célja a leszbikus és biszexuális nők önelfogadásának és
láthatóságának erősítése és a szélesebb társadalommal való dialógus – nyilvános vitákon,
személyes beszélgetéseken, kiadványokon, ismeretterjesztésen és az egyesület középiskolai
programján keresztül. Feladatunknak tartjuk a leszbikus kultúra feltárását, ápolását és
megismertetését is. E célok megvalósítása érdekében az Egyesület többrétű (közösségi,
kulturális, oktatási) tevékenységet folytat.

A szervezet ügyfélköre: leszbikus és biszexuális nők valamint a társadalom egésze.

LABRISZ
LESZBIKUS EGYESÜLET

A szervezet által (Szimpozion Egyesülettel közösen) megvalósított jó érzékenyítő/kép-
zési gyakorlat:
Melegség és Megismerés – érzékenyítő képzés
Programvezetők: Kövesi Györgyi, Virág Zsolt
Elérhetőségek (e-mail) : labrisz@labrisz.hu, info@szimpozion.hu

Az érzékenyítő képzés elsődleges célcsoportjába a közép- és felsőfokú oktatásban tanu-
ló fiatalok, és a velük foglalkozó, nevelők, tanárok, valamint a pedagógusképzés bármely
szintjén részt vevő hallgatók tartoznak. A képzés felnőttek számára, munkahelyi közeg-
ben is megvalósítható. Elsődleges célja a melegséggel kapcsolatos tévhitek és előítéle-
tek megvitatása és eloszlatása, valamint pozitív attitűdök és a segítőkész magatartás
előmozdítása a résztvevőkben. Hangsúlyt fektetnek az alapvető LMBT emberekkel
kapcsolatos fogalmak tisztázására, az érdekvédő szervezetek tevékenységének bemuta-
tására, elérhetőségük megadására. A foglalkozásokat (amelyek lehetnek 45–60 vagy 90
percesek, esetleg többórások is) két, erre a feladatra speciálisan felkészített, képzett ve-
zető tartja, egy meleg férfi és egy leszbikus nő. Legjellemzőbb módszereik: személyes
történeteken keresztül megmutatni a meleg, leszbikus embert a maga valójában, érzése-
ivel, gondolataival, problémáival, valamint az ezekkel való szembesülésnek is teret adó
érzékenyítő gyakorlatokkal (beszélgetés, vita, filmrészletek, szerepjátékok, kiscsoportos
feladatok) . Az elmúlt tíz évben több, mint háromszáz órát tartottak, elsősorban közép-
fokú és felsőfokú oktatási intézményekben, több ezer diákot, tanárt, hozzátartozót, se-
gítő szakembert értek el.

Cím: 1068 Budapest, Király u.58.
Honlap: www.labrisz.hu
E-mail: labrisz@labrisz.hu
Kapcsolattartó: Rédai Dorottya
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A szervezet küldetése:
A LÁSS legfőbb célja minél színesebb, rendszeres és akadálymentes szabadidős- és
sportprogramokat szervezni látássérült fiatalok és felnőttek, valamint látó szimpatizánsaik
részére.

A szervezet ügyfélköre: látássérült fiatalok és felnőttek, látó sportbarátok.

LÁSS
Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Akadálymentes indoor és outdoor sportprogramok

Felelős neve: Gombás Judit
Elérhetősége (e-mail) : gombas.judit@gmail.com
Elérhetősége (telefon) : 06-20-2898373

A LÁSS 2006. évi megalakulása óta azért küzd, hogy tagjai minél több sportágat
kipróbálhassanak és gyakorolhassanak rendszeresen. Edzéseink között számos
„hagyományos” sportág szerepel - futás, tandem-kerékpározás -, vak és gyengénlátó
tagjaink ugyanakkor az extrém sportoktól sem riadnak vissza – falmászás, windsurf,
búvárkodás stb.

Az Egyesület 2010. október 1-én nyitotta meg Magyarország első, látássérültek számára
akadálymentes, szabadidős sportklubját Budapesten az Andrássy út 76., földszint 4.
szám alatt ahol vak, gyengénlátó és látó fiatalok és felnőttek fizikai és szellemi
akadályoktól mentesen, közösen sportolhatnak. A helyiségben futópad, szobakerékpár,
hasizom-pad és sífutó-gép várja az edzeni vágyókat.
Előzetes bejelentkezés: gombas.judit@gmail.com

Cím: 1097 Budapest, Drégely u. 17., V/15
Tel./Fax: +36 20 289 8373
Honlap: www.lassegyesulet.hu/
E-mail: info@gmail.com
Kapcsolattartó: Gombás Judit
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MAGYAR MÁLTAI
SZERETETSZOLGÁLAT
EGYESÜLET
Országos Központ
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
Tel.: +36 1 391 4700, +36 1 391 4704
Fax: +36 1 391 4728
Honlap: www.maltai.hu
E-mail: mmszok@maltai.hu
Közép-Magyarországi Regionális Szervezet
Cím: 1033 Budapest Miklós u. 32.
Tel.: +36 1 388 8920
Fax: +36 1 368 4283
E-mail: budapest@maltai.hu
Kapcsolattartó: Győri-Dani Lajos

A szervezet küldetése:
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelmondata a hit védelme és a szegények istápolása. A
szervezetet1989 februárjában 10-es sorszámmal jegyezte be a bíróság. Az elmúlt bő két
évtized alatt az MMSz az ország egyik legnagyobb karitatív szervezetévé nőtte ki magát,
amely több mint kétszáz alap és szakellátó intézményt tart fenn, ötezer napi munkát végző
önkéntese pedig 142 helyi csoportban tevékenykedik. Legismertebb önkéntes csoportja a
Máltai Mentőszolgálat, amely Budapesten a hét négy napján a legmagasabb szintű
rohammentőn teljesít szolgálatot, és évente átlag kétezer bevetést hajt végre. A járművön
százötven önkéntes váltja egymást, munkájukért sem a közreműködők, sem a szolgálat
nem kap térítést. A Máltai Szeretetszolgálatra jellemző filozófia alapja a szolgálatot a
praktikummal ötvöző gondolkodásmód, és a problémát a segítségre szoruló ember
szemszögéből közelítő nézőpont. Ennek gyümölcseképpen nyitotta meg az ország első
tolókocsi műhelyét és ingyenes gyógyászati segédeszköz-kölcsönzőjét, indította útjára a
tarnabodi befogadó falu programot és dolgozta ki a jelzőrendszeres házigondozás alapjait.

A szervezet ügyfélköre: A társadalom rászoruló tagjai.
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A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:

1 . Játszótér játszóház program
A máltai játszótér és játszóház program keretében a kilencvenes évek végén létrejött
létesítmények elsődleges célja az úgynevezett unalom bűnözés megelőzése volt. Az
elsőként Óbudán létrehozott intézmény a lakótelepeken élő, napközben céltalanul
csellengő gyermekek és fiatalok számára kínált értelmes és értékközvetítő szabadidős
elfoglaltságokat. Az utóbbi években a máltai játszóterek egyre több szociális feladatot is
ellátnak, hiszen a dolgozók egyre több rászoruló családdal kerülnek kapcsolatba. A
játszóterek állami támogatásban nem részesülnek, a tizenhárom ilyen máltai
létesítmény közül hét Budapesten található.

2. Mozgó tüdőszűrő program
2010 májusában újra cserélte tizenöt éve használt, mobil tüdőszűrő állomását a Máltai
Szeretetszolgálat. A buszba épített modern röntgen berendezéssel az intézményeket fel
nem kereső, ám a különféle betegségeknek, köztük a tbc-nek fokozottan kitett
hajléktalan embereket vizsgálják a szakemberek, de a guruló rendelő meghatározott
menetrend szerint börtönöket, idősotthonokat, nevelőintézeteket is felkeres.
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A szervezet küldetése:
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet két évtizede foglalkozik
hajléktalanok ellátásával. Budapest öt helyszínén működtetnek hajléktalanellátó
intézményeket, valamint nyolc utcai gondozó szolgálatot. A szervezetnél a hajléktalan-
ellátás minden lépcsője megtalálható (éj jeli menedékhely, rehabilitációs szálló, nappali
melegedő, népkonyha, kiléptető lakás, átmeneti szálló) , valamint a főváros tizenkilenc
kerületében működtetnek Vöröskeresztes irodát, ahol a lakosság segélyezésével,
vizsgaszervezéssel, és véradások szervezésével is foglalkoznak. A Magyar Vöröskereszt
ifjúsági tagozata kiemelten foglalkozik a társadalom ifjúságával és ifjúságpolitikájával, a
szociálisan vagy egészségileg veszélyeztetett ifjúsággal.

A szervezet ügyfélköre: hátrányos helyzetű társadalmi csoportokba tartozók, kiemelten a
hajléktalanok és a hátrányos helyzetű fiatalok.

MAGYARVÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZER-
VEZET

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlatok:
MVKBP Szolgáltatóház
Programvezető neve: Garajszki István
Elérhetősége (telefon) : +36 70 933 8650
Elérhetősége (e-mail) : szolgaltatohaz@voroskeresztbp.hu

A Budapest XIX. kerületében, az Üllői út 243. szám alatt működő projekt indulásakor a
résztvevők kiválasztásánál két fő szempontot tartottak szem előtt: a rászorultságot és a
motiváltságot. A Szolgáltatóház egyfajta védett munkahelyként működik, de a program
kiegészítő elemei azt szolgálják, hogy a program végén a programrésztvevők a nyílt
munkaerőpiacon is megállják helyüket. Két fő tevékenységük (asztalosipari
tevékenység, takarítás) mellett 2010 márciusától elindult bútorasztalos képzésünk,
melyben a résztvevők OKJ-s bútorasztalos végzettségre tehetnek szert.

Cím: 1051 Budapest, Arany J. u. 31 .
Tel./Fax: +36 1 311 3660
Honlap: www.voroskeresztbp.hu/
E-mail: titkarsag@voroskeresztbp.hu
Kapcsolattartó: Kardos István Tamás
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Preventív képzés keretében négy munkavállaló szerezhet OKJ bizonyítványt, emellett
nyolc hajléktalan ember kapott esélyt arra, hogy a program által piacképes szakmát
szerezzen, illetve lakhatási, szociális helyzete is javuljon. A projekt kiadásainak nagy
részét az első évben pályázati forrás biztosította (OFA, Vodafone) , de a támogatás
lejárta után a projektnek saját bevételeiből kell fenntartania magát.
AHA színpad, a hajléktalanok színpada
Programvezető neve: Füsti Molnár Sándor
Elérhetősége (telefon) : +36 70 933 8123
Elérhetősége (e-mail) : fecskefeszek@gmail.com

A Magyar Vöröskereszt Budapest XIII. kerület Madridi u. 7. szám alatti
hajléktalanszállóján működő, jövőre 10 éves AHA színpad! rendszeresen működő,
hajléktalanokból s valaha volt hajléktalanokból álló színpadi csoport. Európában
egyedülálló nemzetközi projektet valósítottak meg, holland, cseh, szlovák és magyar
hajléktalan színjátszók közösen adták elő Dickens Karácsonyi énekét angol nyelven.

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
„Szociális érzékenyítő képzés”
Programvezető neve: Horváth Péter Zsolt
Elérhetősége (telefon) : +36 70 933 8604
Elérhetősége (e-mail) : horvath.peter@voroskeresztbp.hu

Az elsősorban a középiskolás (14-18 éves) fiatalok körében megvalósuló képzések a
hátrányos helyzet, mint fogalom teljes egésze kapcsán kíván érzékenyíteni. A
foglalkozásokon elsősorban a személyiségfejlesztés, önismeret, kommunikáció és
csoportkohézió kialakítása a cél. Nem frontális előadásokat tartanak, hanem interaktív
beszélgetéseket moderálnak.
A képzések keretében alkalmazott játék feszültségoldó, örömszerző, önkéntes, képesség
– és készségfejlesztő, szabadon választott tevékenység. A játék személyiségépítő és
csoportkohéziós szerepe elhanyagolhatatlan. A későbbi foglalkoztatásban
természetesen az is fontos, hogy a résztvevők kellő empátiával és szociális
érzékenységgel rendelkezzenek, ezért alkalmazzák a Deutsch-Madle empátiatesztet
eredményességük kimutatására.
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A szervezet küldetése:
Magyarországon az 1999 óta működő társaság az egyetlen, a halmozottan sérült Williams
szindrómások speciális igényeivel foglalkozó szervezet. Célja az országban nagyrészt
ellátatlan WS gyermekek, fiatalok és családjaik teljes körű megsegítése, érdekeik
képviselete, védelme, és szolgálata, társadalomba történő integrációjának elősegítése. Bár
elsősorban a Williams szindrómások számára nyújtanak szolgáltatásokat, kiemelkedően
közhasznú szervezet lévén, minden hozzájuk forduló hátrányos helyzetű embernek
próbálnak segíteni.

A szervezet ügyfélköre: elsősorban a Williams szindrómások és családtagjaik, továbbá a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportokba tartozó emberek.

MAGYARWILLIAMS
SZINDRÓMATÁRSASÁG

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Csillagszemű gyermekek komplex fejlesztő programja
Programvezető neve: Pogányné Bojtor Zsuzsanna
Elérhetősége (telefon) : +36 1 326 7492
Elérhetősége (e-mail) : zsuzsanna@williams.org.hu

A több éve működő, csak az utóbbi két évben kétszázötven embert elérő program
nemcsak a sérültek komplex fejlesztését, de az egészséges társak, testvérek
toleranciájának, empátiájának növelését, a szülők tájékoztatását is elősegíti. Mindez
javítja a családok életvezetését, életminőségét, kapcsolati hálóját.
A programban résztvevő sérülteknek nő az önbizalmuk, fejlődnek képességeik, új
kapcsolatokat alakítanak ki, megtanulnak bízni másokban, beilleszkedhetnek az
egészséges kortársak közé. Koncentráltan és hatékonyan járul hozzá az egészséges
életmód, az önálló életvitel, és funkcionálisabb családmodell kialakításához. Az
integrált foglalkozások az egészséges társak toleranciájának, empátiájának növekedését
is célozzák. A segítőként bevont gyógypedagógus hallgatók számára a program
terepgyakorlataként is szolgál.

Cím: 1082 Budapest, Üllői út 82.
Tel./Fax: +36 1 788 3881
Honlap: www.williams.org.hu
E-mail: info@williams.org.hu
Kapcsolattartó: Boncz Beáta
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Az egyes programelemek és megvalósítási helyszíneik:
1 . Zenei fejlesztés, drámaterápia, egyéni gyógypedagógia: 1091 , Budapest Üllői út 119.
3. em. 49.
2. Speciális angol nyelvoktatás, zenés kondicionáló torna: Orsolya rendi Szent Angéla
Általános Iskola és Gimnázium 1024, Budapest Ady E. u. 3.
3. Speciális úszás, hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika: Császár-Komjádi Uszoda,
1023, Budapest, II. kerület, Árpád fejedelem útja 8.
4. Nyári családi fejlesztő tábor: Hotel Agro, Balatonfüred, Fürdő utca 24.
5. Rehabilitációs tábor: Budai Gyermekkórház
6. Nemzetközi élményterápiás WS tábor: minden évben más ország szervezésében
valósul meg, 2010-ben Cervarezza (Olaszország) adott neki otthont.
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A szervezet küldetése:
A Másság Alapítvány 1993-ban alakult abból a célból, hogy működtesse a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Jogvédő Irodát (NEKI) . Az Alapítvány jogi személy, független az
államtól, pártoktól, politikai szervezetektől, és más civil szervezetektől.

A szervezet ügyfélköre: az Iroda szolgáltatásait bárki igénybe veheti, akit származásával,
etnikai hovatartozásával kapcsolatos diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés ért.
Egyedi elbírálás alapján az Iroda jogi segítséget nyújthat akkor is, ha a panaszost
nyilvánvaló diszkrimináció érte valamilyen egyéb védett tulajdonsága miatt (életkora,
neme, szexuális orientációja stb.) , és más szervezet nem vállalta a jogi képviseletét.

MÁSSÁG ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/szolgáltatási gyakorlatok:
A diszkriminációs panaszok kivizsgálása és jogi útra terelése mellett az Iroda
rendszeresen jelentet meg egy-egy témakörben kiadványokat, tájékoztatókat. Minden
évben kiadja az ún. Fehér Füzetet, amely az adott évre vonatkozó legjelentősebb
ügyeiről készült esetleírásokat tartalmazza részletes jogszabályelemzéssel,
következtetések levonásával, ajánlások megfogalmazásával.

A NEKI az elmúlt több, mint tíz év során körülbelül 250-300 antidiszkriminációs jogi
eljárást indított lakhatási-, szociális-, munkaügyi-, vendéglátó-ipari-, oktatási-,
rendőrségi ügyekben. A bírósági peres eljárásokon kívül egyéb hatósági utat is igénybe
vesz a közigazgatási hivatalokon, fogyasztóvédelmi felügyelőségeken, munkaügyi
felügyelőségeken kezdeményezett eljárások indításával. 2005 óta képviseletet lát el
olyan eljárásokban, amelyeket az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt indított. Az
Irodában folyamatosan zajlik a panaszfelvétel, mind levélben, mind telefonon. A
beérkező ügyek nagyobb részében a munkatársak tényfeltárásokat végeznek, amely sok
esetben vidékre való utazással, helyszíni vizsgálattal jár. Számos ügyben végez az iroda
tesztelést - a módszert a rejtett diszkrimináció bizonyítására dolgozta ki amerikai minta
alapján. A tesztelés során roma és nem roma tesztelőket küld ki előzetesen megbeszélt

Cím: 1082 Budapest, Üllői út 68.
Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf. 510.
Telefon: +36 1 303 8973
Honlap: http://www.neki.hu
Email: info@neki.hu
Kapcsolattartó: Iványi Klára



90

koreográfia alapján a bepanaszolt vendéglátó-ipari helyre, vagy a panasztól függően
munkahelyre. A tesztelést követően a tesztelők tapasztalataikat egy kérdőíven rögzítik,
amely kérdőíveket aztán az iroda munkatársai elemeznek, és szükség esetén a jogi
eljárás során bizonyítékként felhasználnak.

Antidiszkriminációs tréningek, kutatások, MAMÓKA

A diszkrimináció megelőzése és a társadalmi befogadás elősegítése érdekében a Másság
Alapítvány Módszertani és Oktatási Központ (MAMÓKA) évek óta tart sikeres
képzéseket, tréningeket abból a célból, hogy minél szélesebb körben ismerjék meg a
résztvevők az emberi- és kisebbségi jogokat, illetve a diszkrimináció tilalmával
kapcsolatos nemzetközi és hazai jogszabályi rendelkezéseket. A MAMÓKA ma már
több olyan antidiszkriminációs, tolerancia-erősítő tréninggel rendelkezik, amelyek
akkreditálva vannak a szociális szakmai továbbképzés, a pedagógus továbbképzés és a
közigazgatási továbbképzés rendszerében. A szervezet rendszeresen tart sikeres
képzéseket foglalkoztatók számára is.
A gyakorlati jogvédő munka során tapasztalt jogszabályi hiányosságok, esetleg
jogalkalmazói problémák hatásainak vizsgálata érdekében a MAMÓKA kutatásokat is
végez.
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A szervezet küldetése:
Az Egyesület 1995 januárjában alakult civil kezdeményezésként, állami intézményektől
független, non-profit intézményként működik.

Céljuk:
• A Magyarországon élő bevándorlók, menedékkérők, menekültek és más

külföldiek társadalmi beilleszkedésének segítése szociális, oktatási és
kulturális programokon keresztül.

• A Magyarországon maradni szándékozó migránsok és családtagjaik jogi,
társadalmi, kulturális, szociális integrációjának segítése célzott programokon
keresztül.

• A migránsok érdekeinek és jogainak helytálló képviselete a politikai, az igazgatási,
a kormányzati és az önkormányzati szervezetek előtt, valamint a
tömegtájékoztatásban.

• Fellépés Magyarország migrációs és antidiszkiminációs politikájának
kidolgozásáért és megvalósításáért, ennek szakértői támogatása.

• A migránsok jogainak védelme a hatósági eljárásban, a közszolgáltatásokban és a
közvélemény előtt, célzott programokkal, kampányokkal is.

• A migrációra vonatkozó statisztikai adatok, tudományos kutatási eredmények, a
migráció hazai és nemzetközi, európai uniós szabályozásának hozzáférhetővé
tétele, elsősorban a migránsok segítségével, kutatásával, a tömegtájékoztatással és
oktatással foglalkozó szervezetek, személyek számára.

• Együttműködés kialakítása és fenntartása a hasonló célokért tevékenykedő emberi
jogi és egyéb társadalmi szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel,
Magyarországon és külföldön egyaránt.

A szervezet ügyfélköre: Magyarországra érkező migránsok és a velük kapcsolatba kerülő
szakemberek.

MENEDÉKEGYESÜLET
Ügyfélfogadás: 1092 Bp. Erkel utca 13/a
Tel./Fax: +36 1 411-1710, 215-7314

+36 1 411-1711
Projektiroda: 1081 Bp., Népszínház utca 16. III/3.
Tel./Fax: +36 1 322-1502 / +36 1 479-0272
Honlap: www.menedek.hu
E-mail: menedek@menedek.hu
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A szervezet által megvalósított jó szociális szolgáltatási gyakorlat:
Aspektus
A projekt célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok önmagukról gondoskodni
tudóvá váljanak. Az integráció sikeréhez személyre szabott kezdeti támogatás
szükséges; az ügyintézéssel, lakhatással, munkaerő-piaci beilleszkedéssel és szociális
ellátással kapcsolatos tanácsadás és támogatás elengedhetetlen. A projekt során
harmadik országbeli állampolgár egyedülálló férfiak és nők, illetve családok számára
komplex szociális tanácsadó központot működtet Budapesten, Debrecenben és
Nyírbátorban, az arra rászoruló számára támogatjuk a hivatalos fordítást és
tolmácsolást. A szolgáltatás hiánypótló, mivel nem létezik hasonló működőképes
szolgáltatás a hazai ellátórendszerben.

Magyarországon tanulni – oktatási tájékoztató migránsoknak
A projekt célja a magyar oktatási és képzési rendszerről, iskolán kívüli
tevékenységekről információt biztosítani a Magyarországon lévő tanköteles korú
külföldi gyermekek szüleinek és fiatal felnőtteknek.

A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlat:
Az Egyesület akkreditált képző intézményként működik és széleskörű képzési
szolgáltatásokat nyújt migráns-specifikus témában. Képzési tematikáik segítő
szakembereknek, pedagógusoknak, felsőoktatásban résztvevőknek és
középiskolásoknak egyaránt szólnak. Céljuk, hogy a Magyarországon tartózkodó
migránsokkal foglalkozó szakemberek és leendő szakemberek megismerjék a
migrációhoz kapcsolódó alapvető ismereteket, az interkulturális kommunikáció és
konfliktusok elméletét, gyakorlatát, hangsúlyt fektetve az érzékeny, segítő identitás
kialakítására, a szakmai önismeret mélyítésére.
Az ügyfélfogadás rendjéről, helyszíneiről és az elérhetőségekről az egyesület honlapján
tájékozódhatnak.
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A szervezet küldetése:
Az Alapítvány fokozott felelősséget érez a hátrányos helyzetű emberek sorsa iránt,
működésének célja a fővárosban fedél nélkül élő emberek komplex szociális, mentális
gondozása, reszocializálása. Tevékenysége e problémakörön belül igen szerteágazó.
Intézményei közös célja, hogy az Alapítványhoz forduló rászorulók helyzetének alapvető
megváltoztatása, veszélyeztetettségük, kiszolgáltatottságuk csökkentése, lehetőség szerint
hajléktalan állapotuk megszüntetése.

A szervezet ügyfélköre: hajlék nélküliek és hajléktalanokkal foglalkozó szociális munkások.

MENHELYALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Támogató segélytelefonos szolgálat lakás, lakhatás elvesztésével kapcsolatos
kérdésekben segít a „Kulcs-tartó” információs vonal. hétfőn és pénteken, 18 és 21 óra
között a +36 1 267 0006-os telefonszámon.

Kérdések szálláslehetőségről, tisztálkodási lehetőségekről:
Diszpécser Szolgálat,+36 1 338 41 86-os telefonszámon (24 órás információs
szolgáltatás a szabad férőhellyel rendelkező szálláshelyekről, az ingyenes tisztálkodást
és mosást biztosító nappali melegedőkről) .

Jövedelemproblémák esetén kérhető segítség:
Práter utcai Nappali Melegedőben, vagy a Kürt utcai Nappali Melegedőben (Budapest,
VIII. ker. Práter u. 29/b, Budapest, VII. ker. Kürt u.4.)

Álláskeresőket várnak:
Práter utcai Nappali Melegedőben, a Kürt utcai Nappali Melegedőben és a Fedél
Nélkül szerkesztőségében (+36 1 322 3423) (Budapest, VIII. ker. Práter u. 29/b,
Budapest, VII. ker. Kürt u.4.)

Cím: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.
Telefon: +36 1 266 1901
Honlap: http://www.menhely.hu
Email: toth.zelma@menhely.hu
Kapcsolattartó: Tóth Zelma
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Lakhatással kapcsolatos jogsegély szolgálat: +36 20 269 9838-as telefonszámon,
hétköznap 12:00–14:00 óra között, vagy személyesen a Kürt utca 4. szám alatt,
hétfőnként 09:00-12:00 óra között (Budapest, VII. ker. Kürt u.4.)

Ügyintézésben segítenek: a Práter utcai Nappali Melegedőben november 1 . és április
30. között minden nap, május 1 . és október 31 . között minden hétköznap 09:00-15:00
óra között, vagy a Kürt utcai Nappali Melegedőben, hétköznap 09:00-15:00 óra között
(Budapest, VIII. ker. Práter u. 29/b, Budapest, VII. ker. Kürt u.4.) .
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A szervezet küldetése:
Az Alapítvány 1991 májusában jött létre az önálló életvitel megvalósítását segítő
szolgáltatások biztosítására. Küldetésüknek tekintik, hogy szolgáltatásaikkal elősegítsék a
speciális szükségletű emberek társadalmi beilleszkedését és hozzájáruljanak az egyenrangú
állampolgári élet megvalósításához. Céljuk a szemléletformálás mind a fogyatékos
emberek, mind a társadalom körében.

A szervezet ügyfélköre: speciális szükségletű emberek, széles értelemben a teljes magyar
társadalom.

MOTIVÁCIÓ
Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási/képzési gyakorlatok:
Variációk foglalkoztatási rehabilitációra (EQUAL)
A program olyan fogyatékossággal élő vagy megváltozott munkaképességű embereknek
kínál lehetőséget képzettség és munkatapasztalat megszerzésére, akik vagy pályakezdő,
munkaviszonyt még nem létesített fiatal felnőtteknek, vagy a jelenleg célszervezeteknél
(védett munkahelyeken) foglalkoztatott, alulképzett és alulfizetett személyek. A
tevékenységek színhelye Budapest[, valamint a Közép-Magyarországi Régió és a
szomszédos megyék területe.

A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése című pályázati program 2005
májusában kezdődött el európai uniós program, amelynek keretében tizenhét aktív
korú, alacsony vagy elavult képzettségű budapesti nő számára tart OKJ-s bizonyítványt
adó szociális gondozó-ápoló képzést. A résztvevők bármilyen problémájukkal
fordulhatnak mentoraikhoz a program egész időszakában. A későbbiekben ők lesznek
segítségükre az elhelyezkedésben és a munkahely megtartásában is a munkakezdés után
fél évig.

Cím: 1055Bp.,V.kerület,Honvédutca22.
(bejárat a Markó utcáról)

Tel./Fax: +36 1 317 3431 , +36 1 317 8438,
+36 1 318 9920, +36 1 317 4417

Honlap: www.motivacio.hu
E-mail: motiv@mail.tvnet.hu
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Komplex munkaerő-piaci szolgáltatás megváltozott munkaképességű és fogyatékos
embereknek. Az egyéni adottságokra alapuló komplex szolgáltatás. A szolgáltatás során
feltárták az egyén munkavállalását akadályozó pszichoszociális tényezőit tíz hetes
munkavállalásra felkészítő tréning keretében, majd mentori támogatással segítették az
elhelyezkedést és a megmaradást a munkaerőpiacon.
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A szervezet küldetése:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek
Rehabilitációs Központjának célja a mozgássérült emberek rehabilitációja és társadalmi
integrációjának elősegítése. A MEREK bentlakással egybekötött, komplex rehabilitációs
szolgáltatásokat nyújt kliensei számára. Ennek során figyelembe veszi az egyén
szükségleteit és igényeit, s mind a rehabilitációs program kialakításában, mind annak
megvalósításában a klienssel való szoros együttműködésre épít.

A szervezet ügyfélköre: a szolgáltatásokat azok a 14. életévüket már betöltött, az öregségi
nyugdíjkorhatárt még el nem ért mozgássérült emberek vehetik igénybe, akiknek
társadalmi re/integrációja érdekében rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére van
szükségük, de arra lakóhelyük, illetve a helyi szolgáltatási rendszer adottságai miatt nincs
módjuk.

MEREK
Mozgássérült EmberekRehabilitációs Központja

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Az intézményben bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók
fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének,
munkába állásának elősegítésére irányulnak. A különböző szolgáltatások a minél
nagyobb fokú önállóság elérését szolgálják. A rehabilitációs idő, egyúttal a bentlakásos
elhelyezés időtartama legfeljebb három év.

Cím: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
Telefon/Fax + 36 1 212 5704 / + 36 1 212 4595/214
Honlap: www.merek.hu
E-mail: merek@merek.hu; titkarsag@merek.hu
Kapcsolattartó: Jakab Sándorné
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A szervezet küldetése:
A sérült ember vegye kezébe az élete irányítását. Az önrendelkező élet azt jelenti, hogy mi
határozzuk meg életvitelünkben a fontossági sorrendet, és mi szervezzük meg az életünket.
Ezzel minimálisra csökken a másoktól való függés, a kiszolgáltatottság. Ehhez kettős célt
tűztek maguk elé: egyrészt a társadalom szemléletmódjának megváltoztatását a sérült
emberek irányába, vagyis a fejekben meglévő akadályok fokozatos felszámolását, és a
környezetünkben lévő fizikai akadályok (lépcsők, szűk ajtók, használhatatlan
mellékhelyiségek, lejtők, liftek hiánya, a tömegközlekedés akadályozottsága) fokozatos
eltüntetését, másrészt maguk a sérült és ép emberek tudatformálását.

A szervezet ügyfélköre: elsősorban mozgássérült emberek, de érzékenyítő programjaikat
diákok, pedagógusok is igénybe vehetik.

MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK
ÖNÁLLÓ ÉLET EGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Az Egyesület által létrehozott Révész Szolgálat az Önálló Élet Mozgalomban sorstársi
tanácsadásnak nevezett tevékenység egyik speciális fajtája, mely hatékony és hasznos
kiegészítője az orvosi rehabilitációnak. A fiatal vagy felnőttkorban tartósan vagy
véglegesen baleset vagy betegség miatt súlyosan mozgáskorlátozottá vált, kerekesszéket
használó embertársainknak oly módon igyekszünk hasznos gyakorlati és lelki
tanácsokkal szolgálni az általunk már megélt szituációk tapasztalataiból merítve, hogy
mindvégig hitelesek maradunk előttük. Éppen azért, mert problémáink hasonlóak,
megoldhatók, enyhíthetők. Az egyesület több fővel végzi ezt a szolgálatot. Az
intézmények pszichológusaitól, gyógytornászoktól, akikkel kapcsolatban állnak, kapják
meg a személyek nevét, hogy a megfelelő ember a megfelelő embert keresse fel.
Szülőkkel, rokonokkal való beszélgetésekkel, talán könnyebben elfogadható lesz
számukra is ez az új , visszafordíthatatlan állapot.

Cím: 1022 Budapest, Marcibányi tér 3. fszt.5.
Tel./Fax: + 36 1 315 0401 / + 36 1 336 0861
Honlap: www.onalloelet.hu
E-mail: oneleteg@t-online.hu,

oneegyesulet@gmail.com
Skype: sorstarsi
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A szolgálat az országban több helyen működik. Budapesten a Bethesda Gyermekkórház
Ilka utcai részlegében, a Csepeli Rehabilitációs kórházban és az Országos Orvosi
Rehabilitációs Intézet több osztályán végzik heti rendszerességgel ezt a tevékenységet.
Vidéken Hódmezővásárhelyen, Hévízen, alkalmanként Visegrádon a rehabilitációs
intézményekbe járnak az egyesület képzett tagjai.

Célcsoport:
A balesetből vagy betegségből tartósan vagy véglegesen mozgássérültté vált személyek,
valamint hozzátartozóik, barátaik.

Az Egyesületben minden munkanapon 9-17 óráig Sorstársi Tanácsadó iroda működik,
amely felkereshető személyesen, telefonon, e-mailben is.

Rendszeresen felkeresnek különböző tanintézeteket, hogy a mozgássérültek
élethelyzeteit, valamint problémáikat megismertessék a nem sérült fiatalokkal,
személyes találkozások, osztályfőnöki órák, nyári táborok keretében. Szándékaik szerint
ezzel segítik elő a kölcsönös elfogadást, megbecsülést, nyitottságot a mozgássérült
emberek iránt. Ezek nélkül a sérült emberek integrációja elképzelhetetlen.
Tapasztalataik szerint az óvodás, iskoláskorú gyermekek a legfogékonyabbak a másság
elfogadására. Igen fontos tehát, hogy a mozgássérültek másságával ne csak futólag, az
utcán lopva ránk figyelve találkozzanak, hanem személyhez kötött, meleg érzelmeket
sugárzó beszélgetések révén jussanak pozitív élményekhez rólunk. A kisebbek nógatás
nélkül, aktívan kérdeznek, a nagyobbak nehezebben oldódnak. A fiatalabbak figyelmét
egyúttal felhívják azokra a balesetekre (fáról leesés, alacsony vízbe fejesugrás,
közlekedési baleset, stb.) is, amelyek következményeként kerekes székes életformára
kényszerülhetnek. Az is céljuk ezzel, hogy felkeltsük bennük az egymással és
önmagukkal szembeni felelősség érzetét. Tematikájuk része, hogy eljátszatják a
fiatalokkal azt a szituációs játékot, hogy képzeletben üljenek be egy kerekes székbe és
gondolják végig, hogy így hogyan tudnák végigcsinálni mindazt, amit naponta szoktak.
Az órák végén a hozott kerekesszéket örömmel próbálják ki. Munkatársaik levélben
vagy telefonon veszik fel az iskolák igazgatóival a kapcsolatot. Lehetőség szerint
akadálymentes iskolákkal működnek együtt.
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A szervezet küldetése:
A Közalapítvány célja a hátrányos helyzetű csoportok (közülük kiemelve: volt állami
gondozottak, cigány származásúak, megváltozott munkaképességűek) tagjainak
vállalkozóvá válásának, illetve vállalkozásainak támogatása.

A szervezet ügyfélköre: hátrányos helyzetű, elsősorban volt állami gondozott, cigány
származású és megváltozott munkaképességű fiatalok.

MUNKANÉLKÜLISÉG
HELYETT VÁLLALKOZÁS
KÖZALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
A Szakmai Programban meghatározott hátrányos helyzetű csoportok vállalkozásainak
segítése céljából pályázat kiírása és elbírálása. 2010-ben harmincöt pályázó nyert vissza
nem térítendő támogatást Közalapítványtól, egyenként nyolcvan-százezer forintos
összegben. Ebben az évben a Kuratórium a maximálisan elnyerhető támogatás összegét
százötvenezer forintos értékben állapította meg.
Rendszeres tanácsadási, képzési, utógondozói tevékenységet, valamint jogi tanácsadást
és jogi képviseletet biztosít a pályázók számára. 2010-ben száznegyven fős
ügyfélforgalommal rendelkezett. A Közalapítvány, VIII. kerület Berzsenyi utca 8. szám
alatti irodájában működik a Közéleti Roma Nők Egyesületének tanácsadó szolgáltatása
is.
A Közalapítványnál működik egy saját monitoring rendszer. Ennek célja a pályázók
előzetes megismerése az értékelés időszakában, továbbá a támogatott vállalkozásokkal
a folyamatos kapcsolattartás. 2010-ben is jelentős volt az ügyfelek részéről a jogi
tanácsadás igénybevétele, a társaságok alapítása, illetve egyes peres ügyeikben való
segítségnyújtás is, melyet a Közalapítvány térítésmentesen biztosított számukra.
2010-ben a Közalapítvány vállalkozások indításával, működésével kapcsolatos
ismeretek elsajátítása céljából konzultációt és tanácsadást biztosított az ügyfeleknek, a
pályáztatási időszak alatt, minden héten egy alkalommal szerdánként, melynek
eredményeképpen sikerült gyakorlatilag minden pályázóval személyesen találkozni, és
a konzultáció eredményeképpen a nyertes pályázók személyére megalapozottabb
javaslatot terjeszteni a Kuratórium elé.

Cím: 1087. Budapest, Berzsenyi u. 8. fszt.1 .
E-mail: mhvka1@citromail.hu
Telefon/fax: +36 1 219 0810
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A szervezet küldetése:
A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 januárjában alakult
azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A családon belüli
erőszak nem magánügy. Számos nemzetközi egyezmény és javaslat kimondja, hogy a
családon belüli nők és gyerekek elleni erőszak a nőkkel szembeni diszkrimináció egyik
formája, ezért ennek megszűntetése állami feladat. Amiben a NANE valóban segíteni tud,
az a meghallgatás és az ítéletmentes megértés, valamint a családon belüli erőszak
társadalmi jelenségéről szóló ismertetek terjesztése akár publikációk, akár képzések vagy
kampányok formájában.

A szervezet ügyfélköre: családon belüli bántalmazás áldozatai.

NANE
NőkANőkért Az ErőszakEllen Egyesület

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Segélyvonal bántalmazott nőknek és gyerekeknek
A Magyar Telekom támogatásával
1994 februárja óta az Egyesület képzett önkéntesei minden este 18 és 22 óra között
várják a beérkező hívásokat. Naponta mintegy öt-nyolc bántalmazással kapcsolatos
hívásunk van. 1999 óta ingyenesen hívható zöld számmal is rendelkezünk.
A NANE Egyesület segélyvonala tematikus vonal: nők elleni férfierőszakkal, illetve a
nők elleni erőszakhoz kapcsolódó gyerekbántalmazással kapcsolatban várják áldozatok,
közelállók és segítő szakemberek hívásait. Segélyvonalon anonimitást biztosítanak a
hívóknak. Ennek egyik oka, hogy a bántalmazott nőket mind szűkebb környezetük,
mind a tágabb társadalom gyakran megbélyegzi, így a szégyenérzet gátolja a nyílt,
szemtől-szembeni segítségkérést. Segélyvonaluk a nők elleni erőszak hatékony
kezelésének első lépését nyújtja: az öntudatébresztő, információmegosztó segítő
beszélgetést. Ezen beszélgetések célja a hívó kívánságainak és erőforrásainak
feltérképezése, lehetőségeinek felmérése, valamint a nők elleni erőszakról az
áldozatokban is élő tévhitek és mítoszok eloszlatása.

Postacím: 1447 Budapest, Pf. 502.
Honlap cím: www.nane.hu
E-mail: info@nane.hu
Kapcsolattartó: Tóth Györgyi
Bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala:
+36 80 505 101
szerda kivételével hétköznapokon este 6 és 10 között
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A szervezet küldetése:
A Nap Klub Alapítvány 19 éve működő lakóterületi közösségfejlesztő szervezet a Nap
utcai lakótelepen és környékén, elkötelezett civil identitással, elkötelezett motivációval az
állampolgári részvételben, a civil szféra fejlesztésében, a civil érdekérvényesítésben, a civil
kontroll gyakorlásában. Az alapítvány szakmai közössége az itt élő civilekkel tervszerűen
kimunkálta a nagyvárosi közösségfejlesztés, a nagyvárosi szomszédság modelljét.

A szervezet ügyfélköre: a Nap utcai lakótelep és környékének szomszédsága, a szomszédos
városrészek közösségfejlesztésében és civil szerveződéseinek fejlesztésében való
együttműködés, a kerület civil szervezetek összefogásának, hálózatépítésének
kezdeményezése.

NAP KLUB ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Szomszédságfejlesztés a Magdolna-negyedben. Ezen a területen kezdődött el 2005-ben
az önkormányzat szociális és építészeti város rehabilitációs programja. A program
újszerűsége, hogy több ponton indított el innovatív változásokat a városnegyedben,
amelyek segítségével várhatóan megállítható az itt lakók egyre súlyosabb társadalmi
leszakadása, a fokozódó szegregáció, folyamatosan csökken a családokban
felhalmozódott és generációkon keresztül öröklődött hátrány, megszűnik a
társadalomból való kirekesztettség, a szegénység újratermelődése. A rehabilitációs
programok hozzásegítik az embereket a vállalhatóbb, és saját felemelkedésüket is
elősegítő egyéni életstratégiákhoz. A program alkotói a célok megvalósításához
szükségesnek látták a helyi társadalom és gazdaság erősítését, az iskolai képzés és
foglalkoztatási helyzet javítását. Az elmúlt években lépcsőzetesen, egymásra épülve és
egymáshoz kapcsolódva indultak el a rehabilitációs programok – az épületek felújítása
– a lakóházak bérlői közösségének bevonásával, a lakók felelősségének és részvételének
megerősítésével – a közterületek – elsőnek a Mátyás tér – felújítása – a közösségi
létesítmények kialakítása.
A 2009/2010-es évben a Nap Klub Alapítvány vállalta a Magdolna negyedben
közösségfejlesztő projekt indítását, amely közösségi felméréssel, közös cselekvési tervek
készítésével és helyi közösségi akciókkal mozgósította a negyed lakosságát a városi

Cím: 1082 Bp., Leonardo da Vinci utca 4–6.
Telefon/fax: +36 1 333 0316
E-mail: napklub@interware.hu
Webcím: www.napklub.hu
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szomszédságok kialakítására, a helyi érdekek megfogalmazására és a negyed
érdekképviseletének megszervezésére. Megalakult a Szomszédsági Tanács, mint a
lakosság érdekképviseleti csoportja, amely együttműködve a negyed és a kerület civil
szervezeteivel, vállalta a helyi demokrácia gyakorlatának kialakítását, az esélyek javítását
szolgáló programok megvalósítását és a lakossági kezdeményezések támogatását. A
Nap Klub Alapítvány támogatásával elindította a Magdolna Szomszédság című helyi
újságot.
Elérhetősége: http//:maneszota.gportal.hu
E-mail: franksandor@gmail.com

Kesztyűgyár:
A Mátyás tér 15. szám alatt található Kesztyűgyár Közösségi Ház 2008 őszétől indította
programjait a környékbeli és a budapesti fiatalok számára egyaránt. Multifunkcionális
intézményként számos tehetséggondozó programnak, művészi előadásnak, képzésnek,
tanácsadásnak és egy internet kávézónak ad otthont. A megvalósuló programok célja a
közösségépítés és a helyi identitás erősítése, illetve a Magdolna negyed bevonása
Budapest kulturális vérkeringésébe.

Elérhetőségek: Tel: +36 1 788 1344, Fax: +36 1 788 1374
Cím: 1082 Bp., Mátyás tér 15.
Email: kesztyugyar@index.hu
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A szervezet küldetése:
Értelmileg sérült gyermekeknek, fiatalok számára sport és szabadidős tevékenységek
szervezése, saját egyesületi keretekben illetve integráltan, együttműködve más civil
szervezetekkel.

A szervezet ügyfélköre: értelmileg sérült gyermekek, fiatalok.

PARA-FITT SE

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Szabadidős tevékenység-rehabilitáció
Felelős neve: Gégény Noémi
Elérhetősége (telefon) : +36 20 514 8496

A szolgáltatással már nyolc éve várják a sportolásra vágyó sérült gyerekeket és fiatalokat
egyre bővülő sportági választékkal, szakképzett edzők, gyógypedagógusok irányításával.
Budapest több pontján működnek, több száz gyermeket és fiatalt sikerült eddig a
sportfoglalkozásokba bevonniuk.

A szolgáltatás keretében biztosított sportolási lehetőségek:
• Evezés integrált keretek között, az MTK Egyesületben a XXI. kerület, Parti

sétány 1 . szám alatt
• Önvédelmi foglalkozás, mozgáskoordináció fejlesztéssel a IX. kerület Lónyai u.

4-8 szám alatt
• Úszás a Kőbányai Szabadidő Központ Tanuszodájában a X. ker. Előd utca 1 .

szám alatt
• Táncház, tai-chi és táncoktatás az Antré Tánciskolában a VI. kerület Kmety

György utca 15. szám alatt
• Játékos korcsolyaoktatás a Műjégpályán
• Túrázás, kirándulások szervezése.

Cím: 1105 Budapest, Harmat köz 4/b
Tel./Fax: +36 20 514 8496
Honlap: www.para-fitt.hu
Email: parafitt@gmail.com
Kapcsolattartó: Gégény Noémi
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A szervezet küldetése:
A Pax Vobis Közhasznú Alapítvány a gyermekvédelem területén fejti ki tevékenységét.
Céljuk az állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok társadalmi integrációja-
reintegrációja, az állami gondozásból kikerült fiatalok életkezdésének segítése, társadalmi
hátrányaik leküzdése. Folyamatos feladatuk a „többfrontos” küzdelem a pszichoaktív
szerhasználat ellen.

A szervezet ügyfélköre, célcsoportja: halmozottan hátrányos helyzetű (sok esetben roma
származású, családi háttér nélkül felnövő, tanulási zavarokkal küzdő, drogfüggő, stb.)
állami gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok, volt állami gondozottak.

PAXVOBIS ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
1 . Egyenlő esélyek az életkezdésnél – speciális segítő szolgálat volt intézeti gondozottak
számára (lakáspályázatok, albérlet-, munkahely-keresés, lakásvesztés, adósságkezelés,
díjhátralék rendezése, szociális ellátásokhoz való hozzáférés, életvezetési tanácsadás) .

2. Jogsegélyszolgálat volt állami gondozottaknak
Tájékoztatás, tanácsadás, jogi segítségnyújtás
Ügyek: vagyoni ügyek, lakhatás, családjogi témák, büntetőjog, tevékeny megbánás,
munkajogi témák (közérdekű munkával kapcsolatos felvilágosítás, munkavállalás,
feketemunka, munkavállalói jogok, munkaügyi központok szolgáltatásai, az ezekhez
való hozzáférés) .

Cím: 1021 Budapest, Hárshegyi út 9.
Honlap: www.paxvobis.hu
Kapcsolattartó: lamberger.galina@sponsorship.hu
Ügyfélszolgálat:H: 14-17, CS: 10-13 óráig
Helyszín: Béke gyermekotthon, Utógondozó épület,

1025 Budapest, Hárshegyi út 9.
Információ: Varga Bea

tel.: 06 1 392 0755,
e-mail: varga.bea@beke-gyermekotthon.hu
dr. Friedrich Katalin
tel.: 06 209140216,
e-mail: friedrichkati1@gmail.com
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A szervezet által megvalósított jó képzési gyakorlat:
Munkakeresés oktatási program utógondozottak számára (Felkészülés az intézeten
kívüli életre) – képzés

A képzés tematikája:
• munkaügyi ismeretek (4 hét, heti 2 óra) : törvényi háttér, intézményrendszer,

munkavállalói jogok (munkaidő, betegség, szabadság, gyermekellátás,
munkanélküliség, stb.) , adózás, társadalombiztosítás;

• állampolgári ügyintézés az interneten és offline (4 hét, heti 2 óra) :
intézményrendszer, állampolgári ügyek intézése a hivatalokban (pl.
személyigazolvány, jogosítvány, útlevél, más dokumentumok, házasságkötés,

válás, lakhatás, online tájékozódás és d) online ügyintézés
• munkahelykeresés az interneten (4 hét, heti 2 óra) CV írás, Állami
Foglalkoztatási Szolgálat, munkaügyi központok szolgáltatásai, támogatások,
pályázatok, jelentkezés munkára, önéletrajz, motivációs levél;
• képzési lehetőségek keresése az interneten (4 hét, heti 2 óra) oktatási rendszer,

képző intézmények, gyakorlati tudnivalók;
• jogi ismeretek a szociális ellátásokról (4 hét, heti 2 óra) (törvényi lehetőségek,

intézményrendszer ismertetése: adósságkezelés, segélyek, lakhatás megoldása,
stb.) ;

• egyéni tanácsadás (egyéni munkakeresés, ismeretek elmélyítése, stb.) .

3. Drog-rehabilitáció és társadalmi integráció, munkával történő neveléssel

Bócsai drogrehabilitációs speciális otthon:
Az Alapítvány tulajdonában lévő alföldi tanyán állami gondozott aktív szerhasználó
fiatalok számára nyújtanak prevenciós, rehabilitációs szolgáltatásokat. A lakásotthon
lakói munkaterápia keretében a tanyához tartozó földeken mezőgazdasági munkát
végeznek, a tanyához tartozó melléképületekben állatokat tartanak.
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A szervezet küldetése:
A Perfekt Akadémia Nonprofit Közhasznú Kft. működésének középpontjában oktatási
területre fókuszáló kutatás-fejlesztési tevékenységek végzése, a Servitor Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézet-, valamint a Perfekt Szakközép- és Szakiskola fenntartása áll. A
kutatás-fejlesztési tevékenységet elsősorban oktatásfejlesztési, pedagógiai témakörökben
végzik külső megrendelők számára pedagógiai intézeten keresztül. Szakközépiskolájuk
jelenleg tizenöt megyeszékhelyen és a fővárosban rendelkezik működő tagintézménnyel,
mintegy 2700 tanulót oktatnak. Az iskola képzési portfolióját tekintve a
szakemberigényének kielégítését szolgáló szakképesítések dominálnak.

A szervezet ügyfélköre: gazdasági, pénzügyi, költségvetési szféra szervezetei, szakemberei,
valamint e területeket érintő képzésekben részt vevő tanulók.

PERFEKT AKADÉMIA
Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
„Esélyegyenlőség a munka világában” című projekt
Programvezető neve: Dr. Dobay Péter
Elérhetősége (telefon) : +36 1 577 1934

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat és a Nemzeti Tankönyvkiadó szakemberei számára
szervezett esélyegyenlőségi érzékenyítő tréning program céljai közt szerepelt, hogy a
szakértők hatékonyan ismertessék a humánpolitikai illetve munkáltatói jogokat
gyakorló munkatársakkal a szegregációmentes, diszkriminációmentes foglalkoztatás
módszereit a kiválasztástól a mindennapos munkavégzésig és munkahelyi kapcsolatok
alakításáig. A képzés során a résztvevők elsajátíthatták azokat a tárgyalástechnikai és
kommunikációs készségeket, amelyeknek köszönhetően sikeresen tudnak helytállni a
hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos helyzetekben a munkavégzés során. A tréningen
az Állami Foglalkoztatási Szolgálattól háromszáz fő és a Nemzeti Tankönyvkiadótól
százötven fő munkavállaló, továbbá az ÁFSZ-től negyvenöt fő és az NTK-tól tizenöt fő
humánpolitikai, munkáltatói jogokat gyakorló illetve vezető beosztású munkatárs vett
részt. A két szervezet szerepéből kifolyólag a tréning az esélyegyenlőségi érzékenység
értékközvetítésében is nagy szerepet játszott a társadalom szélesebb rétegei irányában.

Cím: 1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.
Tel./Fax: +36 1 577 1934, +36 460 1816
Honlap: www.perfekt.hu
E-mail: dobay@perfekt.hu
Kapcsolattartó: Dr. Dobay Péter
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A szervezet küldetése:
Az Alapítvány alapvető célja a társadalmi befogadás, a különböző társadalmi/kulturális
csoportból származó fiatalok társadalmi integrációjának az elősegítése. További céljuk a
fiatalok társadalmi felelősségvállalásának elmélyítése annak érdekében, hogy következő
generáció társadalmilag aktív, felelős, érdeklődő és másokkal szolidáris állampolgárokból
álljon, akik képesek önálló, kreatív válaszokat adni társadalmi kérdésekre. A célok
eléréséhez programjainkban megteremtjük a lehetőséget, hogy a különböző társadalmi
helyzetű fiatalok között egy dinamikus, a kölcsönösségen valamint a kooperáción alapuló
kapcsolat alakuljon ki.

A szervezet ügyfélköre: különböző társadalmi helyzetű fiatalok valamint tanáraik,
családjuk és a környezetük.

PONTONCSOPORT
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
„PEPITA”- Társadalmi megismerés a gyakorlatban középiskolások számára
(2009/2010)
Programvezető neve: Szenthe Zsolt
Elérhetősége (telefon) : +36 20 995 5492
Elérhetősége (e-mail) : zsoltszenthe@yahoo.co.uk

A képzés keretében úgy hívják fel a budapesti középiskolákban tanulók figyelmét a
társadalmi felelősségvállalás fontosságára, hogy közben lehetőséget teremtenek a
hátrányos helyzetű fiatalok számára, hogy megéljék az elfogadottság, a partnerség és a
hasznosság érzését. A képzéssel közel 220 embert sikerült eddig elérniük.
Az 1 iskolai éven keresztül folyó képzés és gyakorlat két részből tevődik össze:
1 . félév: Ebben a részben saját csoportban készítik fel a diákokat a későbbi közös
munkára. A foglalkozásokon összesen öt témát dolgoznak fel: a hajléktalanságot, a
hazai cigányság helyzetét, a fogyatékossággal élők problémáit, a fiatalkori bűnözéssel
illetve a prostitúcióval kapcsolatos attitűdöket.

Cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 17/a
Tel./Fax: +36 20 328 0924
Honlap: pontoncsoport.hu
E-mail: azsozso@freemail.hu
Kapcsolattartó: Aczél Zsófia
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2. félév: A képzés második felében a gimnazisták – kilépve a homogén, megszokott
környezetből és az iskolapadból – saját érdeklődésüknek megfelelően három gyakorlati
helyszín közül választhatnak, ahol szociális szakemberek támogatásával folytatják
tovább a programot. A gyakorlat színterei minden esetben hátrányos helyzetű
fiatalokkal foglalkozó szervezetek voltak. A programrész célja, hogy mind a
gimnazistáknak, mind pedig a hátrányos helyzetű fiataloknak lehetőséget biztosítson a
személyes tapasztalatok megszerzésére, mivel az emberi közelség és a kommunikáció
lehetősége megszünteti az ismeretlentől, idegentől való félelmet. További cél, hogy a
különböző hátterű fiatalok közös alkotása, különböző művészeti produktumok
létrehozása növelje a hátrányos helyzetű társadalmi csoporthoz tartozó fiatalok
aktivitását, illetve fejlessze művészeti kompetenciájukat.

A képzés helyszínei:
• ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

12 x 120 perc, 32 fő, társadalmi kérdések és az egyéni attitűdök feldolgozása
kiscsoportos formában

• Aszódi Javítóintézet
II. félév, 8x120 perc, 16 fő, szociális készségfejlesztő vegyes csoport

• Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
II. félév 8x120 perc, 2x8 fő, vegyes csoportban filmkészítés és képzőművészeti
alkotóközösség

• Kalyi Jag Nemzetiségi Szakiskola
II. félév 8x120 perc, 16 fő, színházi produkció
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A szervezet küldetése:
A táncegyüttes tagjai az épek társadalmához szólva hangsúlyozzák, hogy a sérültek világa
nem külön világ, hanem része a mi közös világunknak. A fogyatékossággal élők számára
viszont azt üzenik, hogy nem elég álmodozni egy integrált, akadálymentes világról, hanem
a maguk eszközeivel mindent meg is kell tenniük érte

A szervezet ügyfélköre: a tánc, a mozgás iránt érdeklődők; egyetemi hallgatók.

POOL 'n' ROLL SE /
ROLLDANCE BUDAPEST
Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő gyakorlatok:
A Roll Dance évente nyolcvan-száz felkérést teljesít itthon és külföldön egyaránt.
Felléptek már a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a Fővárosi Nagycirkuszban, a
Syma Csarnokban, a Millenárison, a Sziget Fesztiválon, a Sportarénában és a
Művészetek Palotájában. Számos jótékonysági eseményen, sportnapon, kulturális
fesztiválon képviseltetik magukat Budapesten és az ország minden részén.

A táncegyüttes képviselte Magyarországot a Visegrádi Négyek Kulturális és Sport
Találkozóján Szlovákiában immár hét alkalommal, eljutott Erdélybe, Szerbia és
Szlovákia magyarlakta területeire, Lengyelországban bemutatót tartottak a Kombitánc
Világbajnokságon, figyelemre méltó eredményeket értek el a fehéroroszországi Európa
Bajnokságon. Vendégszerepeltek Olaszországban és Franciaországban három
alkalommal. Együtt minden határon át címmel nemzetközi kulturális és táncfesztivált
rendeztek 2003-ban és 2008-ban hat ország részvételével.

Az Óvodától az egyetemig című projektjük kapcsán alap-, közép- és felsőoktatási
intézményekben mutatnak személyes példát arra, milyen a megvalósult integráció,

Cím: 1028 Budapest, Len u. 15/a
Tel./Fax: +36 1 397 0324
Honlap: www.rolldance.hu
E-mail: rolldance@t-omnline.hu
Kapcsolattartó: Ványi Tibor +36 30 981 0365

Zákány Katalin +36 30 365 0691
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hiszen a táncegyüttesben ép táncosok a világ legtermészetesebb módján táncolnak
együtt kerekesszékes partnereikkel. Az előadások öltözködési szüneteiben lezajló,
illetve a táncprogramot követő, tabuk nélküli beszélgetések során a gyerekek/fiatalok
betekintést nyerhetnek a sérült emberek életébe. Céljuk, hogy e rendhagyó
osztályfőnöki órák folyamán megváltoztassák a felnövekvő generáció szemléletét a
mássággal kapcsolatban.
Ebben a korai életszakaszban – azt tapasztalják – szinte alig vannak gátlások, előítéletek
a fogyatékossággal élő személyekkel szemben, ezért fontos, hogy a gyermekekben
minél előbb kifejleszthessék az empatikus készségeket, a toleranciára való
hajlandóságot.

Előadásaik végén bevonják a résztvevőket az össztáncba, kipróbálhatják, milyen érzés
kerekesszében ülni, sőt táncolni, s ez az élmény maradandó emlék marad számukra, így
összességében a sérültekkel való találkozást pozitív élményként élik meg. A
gyermekeket és fiatalokat legtöbbször még buzdítani sem kell, záporoznak a kérdések.

Az együttes tagjainak meggyőződése szerint azok a gyermekek, fiatalok, akik látták őket
táncolni, majd kielégíthették a sérültséggel, mint állapottal kapcsolatos kíváncsiságukat,
már nem fogják tabuként kezelni a fogyatékos emberek problémáit. A közeli jövő
esetleges tervezői, mérnökei, különféle szakemberei ilyen élmények hatására egyszer
talán egy akadályoktól és előítéletektől mentes világ megteremtésén fáradoznak majd.
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A szervezet küldetése:
A Református Missziói Központot (továbbiakban RMK) a Magyarországi Református
Egyház alapította 2005 novemberében azzal a céllal, hogy a társadalom peremén élőket,
közösségre szorulókat minél hatékonyabban és szakszerűbben tudja segíteni. Az RMK
szervezetéhez a központi iroda adminisztratív munkáján túl tizenkét szakterületenként
tagolódó alegység tartozik, ezek a következő társadalmi csoportokkal illetve
szakterületekkel foglalkoznak: börtönben fogvatartottak, romák, hajléktalanok,
alkoholfüggők, siketek, nagyothallók, vakok, menekültek, katonák, házasság- és
családsegítő szolgálat, kórházi és otthonápolási lelkigondozás, repülőtéri lelkigondozás
(Reptéri Kápolna) , telefonos lelkigondozás. Speciális, nem Magyarországot érintő
segítségnyújtása a leprások támogatása (International Leprosymission) . Mindegyik
területnek külön szakértő vezetője van, további munkatársakkal és számos önkéntessel.
Tevékenységi körük Magyarország egész területére kiterjed, valamint szakmai kapcsolatot
tartanak fenn a hazai, a nemzetközi és a környező országok hasonló szervezeteivel. Az
egyes szakterületek egymással összefogásban támogatják a halmozottan hátrányos
helyzetű embereket, valamint egymás rendelkezésére bocsátják szaktudásukat,
eszköztárukat, tapasztalataikat.

A szervezet ügyfélköre: hátrányos helyzetű magánszemélyek.

REFORMÁTUS MISSZIÓ
KÖZPONT

A szervezet által megvalósított esélyegyenlőségi jó szolgáltatási gyakorlatok:
A háborúk, az etnikai, vallási vagy politikai hovatartozás miatti üldöztetés egyre több
embert kényszerít arra, hogy elhagyja otthonát és új hazában keressen menedéket. A
nyelvi és kulturális akadályok, az előítéletek miatt számtalan nehézséggel kell
megküzdenie a menekülteknek az immár biztonságot garantáló új hazában. A
beilleszkedésben és a mindennapok megpróbáltatásainak megoldásában segít a
Magyarországi Református Egyház Menekültmissziója. Az utóbbi években évente kb.
százharminc-százhatvan személy szerezhet menekültstátuszt országunkban. A legtöbb
menekült Szomáliából, Afganisztánból, Iránból és Irakból érkezett.

Cím: 1151 Budapest, Alag u. 3.
Tel./fax.: +36 1 271 0498
E-mail: iroda@rmk.hu
Kapcsolattartó: Magyarné Balogh Erzsébet, lelkész-igazgató
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Kanizsai-Nagy Dóra misszióvezető
Menekültmisszió
E-mail: Menekultmisszio@rmk.hu
Az Európai Menekültügyi Alap finanszírozásával immár ötödik éve működik két
projektünk menekültek számára.

Az Iskolai integrációs program menekült fiatalok számára nyújt támaszt integrált
oktatásban való részvételre Budapesti iskolákban. A projektben résztvevő diákok
tanulmányi eredményei a magyar, mint idegen nyelv és a felzárkóztató órák hatására
egyre javuló tendenciát mutatnak. A programban résztvevő diákokat és családjaikat a
magyarországi hivatalos ügyekben való eligazodásban szociális munkásaink segítik. A
szociális munkások munkájának eredményeképp a diákok megtanulják az iskola,
diákmunka és szabadidő közötti egyensúly megtartását, az iskolai utáni otthoni tanulás
szükségességét, a szülők beletanulnak az iskolával való együttműködés mikéntjébe. A
programból kikerülő diákok szakképzési programokban vagy a felsőoktatásban
tanulnak tovább. A programban résztvevő diákok száma 2010 decemberében: harminc
fő.
Információ, felvételi: Kanizsai-Nagy Dóra iskolaprogram@rmk.hu

A Lakhatási Program menekült státuszú családok lakhatási segítségnyújtásával
foglalkozik. A résztvevő családok számára Budapesti albérletet keres a program és a
lakásbérleti díjat két éven keresztül finanszírozza számukra, valamint alapvető
háztartási eszközöket bocsát rendelkezésükre. A programban két szociális munkás és
önkéntesek segítik a családokat, hogy beilleszkedhessenek a magyar társadalomba.
2010 decemberében a résztvevő felnőttek és gyerekek száma összesen harminckét fő.
Információ, felvételi: Kerényi Gyula, lakhatasiprogram@rmk.hu

Az Európai Szociális Alap finanszírozásával megvalósuló Dajka program menekült nők
munkaerő-piaci integrációját tűzte célul. A program első szakaszában alapozó magyar
nyelvi képzés zajlott, melyhez Budapesten az RMK, míg Debrecenben a Csapókerti
Gyülekezet biztosított helyszínt. A 2009 elején megkezdődő második szakaszban, az
OKJ-s elméleti képzés folyt. 2009. július elején, az OKJ-s vizsga letételével zárult a
képzés, melyet a program záró szakasza követett. A záró szakaszban feladat az immár
okleveles dajkák segítése a kulturális akadályok leküzdésében, valamint annak lehetővé
tétele, hogy piacképes álláshoz juthassanak, új és önálló életet kezdhessenek. A
programot tizenöt nő fejezte be, tizennégyen szereztek OKJ-s diplomát, és többen a
gyakorlati idejük letöltése után is foglalkoztatásban maradtak a fogadószervezetüknél
óvodákban illetve a Bethesda Kórházban.

Információ: Kiss Orsolya Réka, dajkaprogram@rmk.hu



119

A szervezet küldetése:
A ritka betegségek magyarországi ernyőszervezete RIROSZ, az ezzel foglalkozó
szervezeteket és egyéneket fogja össze, a hazánkban körülbelül 800 ezer ritka
betegségekben szenvedő embertársunk megsegítésére és hogy támogassa az őket szolgáló
betegszervezeteket hazai és nemzetközi szinten. Jelenleg harmincöt tagszervezetet
képvisel. Hazánk hivatalos képviselőjeként vesz részt az Európai Ritka Betegségek
Szövetsége (EURORDIS) és a Betegszervezetek Nemzetközi Szövetségének (IAPO)
munkájában.

A szervezet ügyfélköre: ritka betegségekben szenvedő emberek, valamint a többségi
társadalom.

RIROSZ
Ritka és Veleszületett Rendellenességgel

ÉlőkOrszágos Szövetsége

A szervezet által megvalósított jó projekt gyakorlat:
POLKA Projekt
Programvezető neve: Boncz Beáta
Elérhetősége (telefon) :+36 1 788 3881
Elérhetősége (e-mail) : bonczbea@rirosz.hu

A társas játék jellegű Dönts játszva!-módszert, az ECSITE (Tudományos Múzeumok
Európai Hálózata) alkalmazta korábban az emberiséget érintő általános témakörökre.
A módszer lényege, hogy a játék során modern és szórakoztató formában szerezhetnek
a játékosok információkat, alakíthatják saját és formálhatják társaik véleményét.
A módszerre épülő POLKA Projekt keretében hat alkalmas workshop sorozat került
megszervezésre, ahol a játékkészletek kipróbálhatóak, a háttér információk
megszerezhetőek voltak. Projektindító konferenciát is szerveztünk az EURORDIS
szakértőivel, aminek célja általános betekintés nyújtása a ritka betegséggel élők hazai és

Cím: 1082 Budapest, Üllői út 82.
Tel./Fax: +36 1 326 7492
Honlap: www.rirosz.hu
E-mail: info@rirosz.hu
Kapcsolattartó: Boncz Beáta
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nemzetközi helyzetébe, az őket érintő, megosztó etikai kérdéskörökbe, a POLKA
projekt jelentősége és bemutatása.
Ennek köszönhetően kiképzett önkéntes gárda várja, hogy további fórumokon is
bemutassák és kipróbáltassák a módszert: pl. szülőklubok, táborok, csapatépítő
tréningek, alternatív osztályfőnöki órák.
A projekt témái: őssejt-terápia, genetikai tesztek, újszülöttek szűrése, beültetés előtti
genetikai diagnosztika, határon átívelő egészségügyi ellátás, meghatározható-e az egy
betegre költhető költségvetési limit.
Egy fórumon hat-nyolc fő vehet részt, időtartama másfél-két óra, melynek fő lépései:
információgyűjtés, vita, szavazás, az eredmények összesítése, felvitele a nemzetközi
adatbázisba és a saját honlapra, ahol statisztikai értékelés alá kerül. Párhuzamosan több
fórum szervezése is lehetséges.
A projekt honlapja, ahol további információk is elérhetőek:
www.sites.rirosz.hu/polka/.
Amennyiben a program felkeltette érdeklődésüket, keressen minket a megadott
elérhetőségeink bármelyikén!
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A szervezet küldetése:
A Romaversitas Alapítvány tizennegyedik éve foglalkozik egyetemista és főiskolás roma
hallgatók támogatásával.
A kétfordulós felvételi eljárással bejutott fiatalok – Magyarországon egyedülálló módon –
nem csupán anyagi támogatást (havi ösztöndíjat) kapnak az alapítványtól, hanem
készségeiket fejlesztő, tanulmányi és szakmai előmenetelüket segítő, identitásukat erősítő
képzési programokat is. Az Alapítvány segítségével eddig közel kétszáz roma fiatal szerzett
diplomát az ország különböző egyetemeinek legkülönfélébb szakjain. Az alapítvány
rendszeres állami támogatásban soha nem részesült, a működéséhez szükséges forrás
nagyobb részét pályázati úton, kisebb részét piaci szereplők és magánszemélyek
adományaiból biztosítják.

Az alapítvány általános tevékenységi köre:
• a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése;
• a roma származású autonóm értelmiségi réteg megteremtése, ezáltal a roma

polgárosodási folyamat felgyorsítása;
• a felsőoktatásban tanuló, kiemelkedően tehetséges roma hallgatók képzése,

tehetséggondozása, anyagi és szellemi támogatása; értelmiségivé válásuk szakmai és
etikai ösztönzése;

• olyan roma elit megteremtése, amely felelősséget és elkötelezettséget érez saját
népcsoportjának fejlődése iránt.

A szervezet ügyfélköre: magyarországi felsőoktatási intézményekben nappali tagozaton
tanuló roma fiatalok.

ROMAVERSITAS

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
• ösztöndíj : 30 ezer Ft/fő/hó – évi tíz hónapon keresztül;
• szabadegyetemi képzés: a szorgalmi időszakban minden hónapban

szabadegyetemi hétvégéket szervezünk, amelyen valamennyi
ösztöndíjasunknak kötelezően részt kell vennie. Az órarendet mindig a

Cím: 1094 Budapest, Ferenc körút 39. II/2a
Tel: +36 70 634 9288
Honlap: http://www.romaversitas.hu
e-mail: romaversitas@romaversitas.hu
Kapcsolattartó: Daróczi Gábor igazgató

daroczi.gabor@romaversitas.hu



122

hallgatók szakjának és szükségleteinek figyelembe vételével állítjuk össze. A
szemináriumok három csoportba sorolhatóak:

1 . Készségfejlesztő órák (prezentációs tréning; álláskeresési tréning, drámajáték; a
British Council Navigátor-képzése, amelyet kifejezetten a Romaversitas
hallgatóinak számára dolgozott át)

2. Szakmai szemináriumok (alternatív pedagógiai módszerek; közigazgatási és EU-s
ismeretek; oktatási esélyegyenlőség; műelemzés) ; 3) identitás-erősítő
szemináriumok (A magyarországi cigányság kultúrája; a roma polgárjogi mozgalom
története; cigány népismeret, cigánytánc-tanítás) .

• Nyelvoktatás: azoknak az ösztöndíjasainknak, akik nem rendelkeznek a diplomához
szükséges nyelvvizsgával, kötelező a nyelvtanulás. Ezek a hallgatóink nívós
nyelviskolákban tanulhatnak angolul, németül, franciául.

• Tankönyvtámogatás: évi 20 ezer forint.
• Felkészítő tanár: azoknak, akiknek korrepetálásra van szükségük valamely

tantárgyból.
• Tutor: azoknak, akiknek diplomamunkájuk elkészítéséhez vagy tudományos

kutatásukhoz szakmai segítségre van szükségük.
• Mentor: valamennyi, a Romaversitasba bekerülő hallgatót egy-egy idősebb diák

támogat: segítenek eligazodni az alapítvány sokrétű oktatási rendszerében és
tanácsokkal látják el őket az egyetemi tanulmányaikkal kapcsolatban;

• Egyéni pszichoterápia: krízishelyzetben lévő fiatalok számára.
• Külföldi ifjúsági csere- és evs-programok, tanulmányi ösztöndíj-lehetőségek

közvetítése a hallgatóink felé.
• A Romaversitas infrastruktúrájának használata (internet, telefon, fénymásolás) .
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A szervezet küldetése:
A Salva Vita Alapítvány küldetése, hogy hozzájáruljon az értelmi sérült emberek
társadalmi esélyegyenlőségének megvalósulásához, egy befogadó társadalom
felépítéséhez. Célunk segíteni az értelmi sérült, autizmussal élő és látássérült emberek
társadalmi beilleszkedését. Hisszük, hogy ha lehetőséget és megfelelő támogatást kapnak,
képesek munkájukkal önálló egzisztenciát és értéket teremteni a társadalomban.

A szervezet ügyfélköre: értelmi sérült, autizmussal élő, részképesség-zavarral küszködő,
halmozottan sérült emberek, valamint a nyílt munkaerő-piaci munkaadók.

SALVAVITA ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Támogatott Foglalkoztatás (TF)
Felelős neve: Jásper Éva
Elérhetősége (telefon) : +36 1 323 1256

A Támogatott Foglalkoztatást (TF) 1996 óta nyújtja a szervezet, azóta a módszer és
gyakorlat hazai módszergazdája és terjesztője, közel négyszáz ügyfelet vontak be eddig
a szolgáltatásukba. A program személyre szabott, önkéntes együttműködésen alapuló
ingyenes szolgáltatás, melynek elsődleges célja az értelmi sérült, autizmussal élő és
látássérült emberek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének és munkahely
megtartásának elősegítése.

A Támogatott Foglalkoztatás fő szolgáltatási elemei:
• Kapcsolatfelvétel: célja a kölcsönös tájékozódás.
• Komplex munka- és pályaalkalmassági felmérés: pszichológiai tesztek,

képességprofilhoz illeszkedő munkakörök kijelölése, MAWI teszt.
Gyógypedagógiai felmérés. Látássérült ügyfeleiknél funkcionális látásvizsgálat.
Munkapróba, nyílt munkaerő-piaci környezetben munkavállalási, szociális
készségek megfigyelése.

• Egyéni munkavállalói terv: a felmérés alapján dolgozzák ki, tartalmazza a
konkrét célokat, feladatokat, felelősségeket.

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 13. III/3.
Tel./Fax: +36 1 323 1256/36 1 210 0927
Honlap: www.salvavita.hu
E-mail: info@salvavita.hu
Kapcsolattartó: Vég Katalin, ügyvezető igazgató
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• Felkészítés: ez a szakasz egyénre szabott, tartalmazhat pl. munkapróbát (célja
a munkára kész állapot kialakítása) , kommunikációs készségfejlesztést,
konfliktuskezelést, szociális gondozást és ügyintézést.

• Közvetítés: munkaközvetítés, munkakörelemzés.
• Betanítás: célja, hogy a munkáját az ügyfél a kívánt minőségben el tudja

sajátítani, munkatársai közé beilleszkedjék.
• Utókövetés: célja a hosszútávon is sikeres alkalmazás támogatása.
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A szervezet küldetése:
A magyarországi vállalkozói kultúra fejlesztése, a vállalkozók szakmai ismereteinek
bővítése, a kisvállalkozások versenyképességének növelése. A hátrányos helyzetű és
kisebbségi csoportok gazdasági szerepvállalásának segítése.
Tevékenységeik: eseti és projektjellegű tanácsadás; Vállalkozói készségeket és ismereteket
fejlesztő tréningek, akkreditált képzési programok Szakmai rendezvények és
kapcsolatépítési lehetőségek szervezése; Kutatás, monitoring és szakértői tevékenység.

A szervezet ügyfélköre: családi vállalkozások, női vállalkozások vagy vállalkozni készülő
nők, vállalkozást tervező magánszemélyek, növekedni szándékozó mikrovállalkozások.
Professzionális szolgáltatásokat kínálunk mikrovállalkozói célcsoporttal rendelkező
nagyvállalatoknak és felelős cégeknek is.

SEED KISVÁLLALKOZÁS-
FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatás gyakorlatok:
A SEED Alapítvány azoknak segít, akik saját egzisztenciájukat, gazdasági
függetlenségüket mikro- vagy kisvállalkozás keretében szeretnék meg¬teremteni. Mivel
az új mikrovállalkozások alapítását jelentős mértékben külső, munkaerő-piaci tényezők
motiválják, automatikusan kerültek az Alapítvány látókörébe a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű emberek.
Az Alapítvány munkatársai igen korán, már a 90-es évek elején érzékelték a vállalkozni
készülő, vagy már vállalkozó, de nehézségekkel küzdő nők speciális problémáit és
igényeit. De bármely más hátrányos helyzetű személy fenntartható vállalkozásának
létrehozásában és működtetésében segítenek személyes tanácsadással, képzésekkel,
szakmai rendezvények szervezésé¬vel, és ezeken keresztül az érintettek üzleti
tudásának és üzleti kapcsolat¬rendszerének erősítésével. Az önfoglalkoztató és
mikrovállalkozói létet önmagában is hátrányos helyzetnek tekintik.
A kicsit már stabilabban működő vállalkozásoknak kiemelten kívánnak segíteni a
foglalkoztatásban. Már a mikrovállalkozókat is arra bíztatják, hogy az első alkalmazott
felvételénél is vegyenek figyelembe esélyegyenlőségi szempontokat. Ehhez kézikönyvet
is készítettek számukra, kiemelve azokat a pontokat, ahol az esélyegyenlőség-

Cím: 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 22-24.
Tel.: +36 1 212-2179; +36 1 316-4987
Mobil: +36 30 435-5317/Fax: +36 1 315-0195
E-mail: seed@seed.hu
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központúság kölcsönös előnyöket jelenthet a tulajdonosnak és az alkalmazottnak.
A 2008-ban íródott kézikönyv a következő linkről tölthető le:
http://www.seed.hu/files/docs/eselyegyenlosegi_kezikonyv_mikroknak.pdf. Az
időközben bekövetkezett szabályozási változások miatt a kiadványt 2011-ben
aktualizálják.
Nagyon fontosnak tartják, hogy az alkalmazás létrejötte után minél zökkenőmentesebb
legyen a tulajdonos és az alkalmazott együttműködése. Ezért olyan tananyagot is
kidolgoztak, amely közösen képzi a mikrovállalkozót és alkalmazottját
együttműködésre, hatékony vállalkozásra, foglalkoztatási ismeretekre. A tananyag
könyv formában is megjelent, amely az alábbi linkről tölthető le:
http://www.seed.hu/files/docs/tankonyv_b5_20100215.pdf. A könyv készlet erejéig
nyomtatott formában is átvehető a SEED Alapítvány irodájában, hétköznap 8:30 és 16:
30 között.

Képzéseik segítenek a célcsoportjaink üzleti, tervezési, marketing és pénzügyi
ismereteinek erősítésében. Tizenkét napos vállalkozói, üzleti tervezési tananyaggal
rendelkezünk a női célcsoport számára, amely rendkívül hatékonyan segíti a nők
vállalkozóvá válását, illetve a női vállalkozások fenntartható működését. A képzést
jelenleg a Budapest Bank Dobbantó programja szponzorálja, hatalmas érdeklődés,
többszörös túljelentkezés mellett. (Részletek a www.seed.hu honlapon.)
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A szervezet küldetése:
A cigány identitás megőrzésének, erősítése segítése, a befogadó magyar kultúrán belüli
megismertetése, elfogadtatása. A szervezet fő profiljába, zenei, táncos művészeti
alapképzések szervezése tartozik.

A szervezet ügyfélköre: a 12-27 éves korosztályba tartozó, elsősorban roma fiatalok,
szüleik továbbá a többségi társadalom.

SHUKÁRMŰVÉSZETI
EGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
„Híd a kultúra útján” - Tánc, ének, zeneoktatás cigány és magyar fiatalok számára
Programvezető neve: Kovács Zoltánné
Elérhetősége (telefon) : +36 30 270 0188
Elérhetősége (e-mail) :shukar.muv.egyesulet@gmail.com

A szervezet székhelyén, valamint a VII. kerület Rottenbiller u. 16-22. szám alatt, a
Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben,
Táncművészeti Szakközépiskolában, Zeneművészeti Szakképző- és
Szakközépiskolában (mint műhelymunkára kijelölt helyszínen) megvalósuló integrált
program keretében tánc, ének, zene oktatásán keresztül a 12-27 éves magyar és cigány
fiatalok toleranciát tanulnak és megismerik a kultúrák közti átjárás megvalósítását,
továbbá önfegyelmet tanulnak a mozgás által.

Cím: 1067 Budapest, Hunyadi tér 10. FSZ. 4.
Tel./Fax: +36 30 270 0188
Honlap: shukarart.wordpress.com
E-mail: shukar.muv.egyesulet@gmail.com
Kapcsolattartó: Kovács Zoltánné
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A szervezet küldetése:
Az Alapítvány közvetlenül és közvetetten segíti a hajléktalan embereket szociális,
egészségügyi és családvédelmi problémáik megoldásában, illetve azok mérséklésében.

A szervezet ügyfélköre: hajléktalan személyek és az őket ellátó intézményrendszer
munkatársai.

SZALMASZÁLA
HAJLÉKTALANOKÉRT
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatás gyakorlatok:
Jogsegélyszolgálat
A szociális munkások tapasztalata az, hogy a hajléktalan emberek jogi problémáikkal
nem jutnak el a megfelelő szakemberhez külső segítség nélkül. Ez a szolgáltatás
hozzájárulhat ahhoz, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő hajléktalan emberek
jogi problémájukkal, amelyek nem orvosolhatóak a szociális munka eszköztárával,
szakember segítségét vegyék igénybe. A szakszerű segítség fontos szerepet tölt be
abban a folyamatban, amely a halmozottan hátrányos helyzetű hajléktalan létből
kivezető út megtalálásához vezet.

Albérletkereső program
A program 1999 óta működik. Ebben a programban olcsó albérleti címeket és szociális
támogatást biztosít az Alapítvány a hozzá fordulók részére. A program célja az
elszegényedő, hajléktalanság felé sodródó családok segítése abban, hogy a
hajléktalanellátó rendszerbe be sem kerülve együtt maradhassanak, hiszen az
összetartozás olyan erőt biztosít számukra, amelynek segítségével a hajléktalanságot
elkerülhetik. Továbbá célunk a hajléktalanellátó rendszerben élő olyan emberek
támogatása olcsó albérleti lehetőséggel, akik tovább szeretnének, vagy a gondozási idő
elteltével kényszerülnek továbblépni. Ez a támogatási forma feltételezi azt, hogy az

Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út, 21 .
Tel./Fax: +36 1 476 0227 /

+36 1 476 0228
Kapcsolattartó: Totka Erzsébet

+36 30 409 5160
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albérletbe költöző személyek önálló jövedelemmel rendelkeznek, és életvitelük ezt a
lépést lehetővé teszi.

KUCKÓ program
Az Alapítványhoz forduló, segítséget kérő embereknek, bár vágynak – legtöbb esetben
alkalmasak is – az önálló életre, semmiféle tartalék pénzük nincs, így a lakásbérléshez
szükséges kaució összegével sem rendelkeznek. Emiatt legtöbb esetben meghiúsul az
önálló lakhatás megszervezése. Ennek a problémának a kezelésére indította el az
Alapítvány KUCKÓ programot. A IX. kerületi Családsegítővel a FECSKE-vel
együttműködési megállapodás alapján az általuk gondozott és rendszeres
jövedelemmel rendelkező hajléktalan családok számára biztosítja az Alapítvány a
kauciót, illetve az első havi albérleti díjat – az anyagi segítséget – szociális munkával
kiegészítve. Ez a program az elmúlt négy évben folyamatosan működött.
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A szervezet küldetése:
A nonprofit szektor szereplőinek felkészítése a minőségi munkavégzésre, s ezáltal látható,
értékelhető és megbízható partnerré tenni a forprofit szektor számára.

A szervezet ügyfélköre: magyarországi civil szervezetek, jelentős hazai és nemzetközi
cégek, helyi önkormányzatok.

SZIAALAPÍTVÁNY
Szociális Innováció Alapítvány

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatás gyakorlat:
SzIA Minőség modell
A Nonprofit Minőségi Központ a Szociális Innováció Alapítvány projektje, amely az
esélyegyenlőséget, a társadalmi szolidaritást és a minőséget tartja fő értékeinek. A
Központ 2001 decemberében alakult Budapesten. Célja a SzIA küldetéséhez igazodva
a nonprofit szektor fejlesztésén keresztül a társadalmi összefogás és érdekérvényesítő
képesség erősítése. A SzIA Minőségfejlesztési Modellt az NMIK szakértői dolgozták ki
a civil szervezetek speciális igényeihez igazodva. A SzIA Modell elérhető minden
érdeklődő szervezet számára. NMiK szakemberei kidolgozták a SzIA
Minőségfejlesztési Modellt, ami maximálisan igazodik a nonprofit szervezetek, és a
szociális szolgáltatások sajátosságaihoz. A szolgáltatás során partnereink egyéni vagy
csoportos képzés keretében; a saját szervezetük tevékenységéhez szabottan, szakértőnk
támogatásával végzik a szervezetfejlesztést, a szervezet működésének szabályozását és a
szervezet partnereinek elégedettségmérési rendszerét. A módszer előnye, hogy
nagyban épít a szervezet munkatársainak aktív részvételére, ezért már a
rendszerkialakítás kezdetétől érdekeltté teszi a munkatársakat a rendszerfenntartásban.

Cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 51 .
Tel./Fax: +36 1 413 6807/

+ 36 1 341 0004
Honlap: http://www.szia.org/
E-mail: socialin@t-online.hu
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A szervezet küldetése:
A meleg, leszbikus, biszexuális és transznemű fiatalok közösségének szervezése, emberi
fejlődésük és társadalmi szerepvállalásuk érdekében.
Tevékenységeik: Szimpozion Baráti Társaság, Meleg, Leszbikus, Biszexuális és
Transznemű Fiatalok Kulturális, Oktatási és Szabadidős Közhasznú Egyesülete.
Szimpozion Klub: 2002 óta beszélgető-esteket szervezünk. Vendégeink közéleti emberek,
hírességek; témák az egészséges életmód, a biztonságos ismerkedés, a partnerkapcsolat. A
beszélgetések során formáljuk a melegek pozitív életszemléletét. Könyvtárunkban meleg
szerzők kötetei, meleg-témájú könyvek, folyóiratok és filmek kölcsönözhetők.
Előbújás-projekt: Célunk a társadalom heteroszexuális többségének toleranciaszintjét
növelni, ismeretterjesztő anyagok, vitaestek és a média útján.

A szervezet ügyfélköre: meleg és biszexuális emberek, valamint a társadalom egésze.

SZIMPOZIONEGYESÜLET

A szervezet által (Labrisz Leszbikus Egyesülettel közösen) megvalósított jó
érzékenyítő/képzési gyakorlat:
Melegség és Megismerés – érzékenyítő képzés
Programvezetők: Kövesi Györgyi, Virág Zsolt
Elérhetősége (e-mail) : labrisz@labrisz.hu, info@szimpozion.hu

Az érzékenyítő képzés elsődleges célcsoportjába a közép- és felsőfokú oktatásban
tanuló fiatalok, és a velük foglalkozó, nevelők, tanárok, valamint a pedagógusképzés
bármely szintjén részt vevő hallgatók tartoznak. . A képzés felnőttek számára,
munkahelyi közegben is megvalósítható.
Elsődleges célja a melegséggel kapcsolatos tévhitek és előítéletek megvitatása és
eloszlatása, valamint pozitív attitűdök és a segítőkész magatartás előmozdítása a
résztvevőkben. Hangsúlyt fektetnek az alapvető LMBT emberekkel kapcsolatos
fogalmak tisztázására, az érdekvédő szervezetek tevékenységének bemutatására,
elérhetőségük megadására.

Cím: 1138 Budapest, Tomori köz 12., I./4.
Tel: +36 30 595 8174
Honlap: www.melegvagyok.hu
E-mail: info@szimpozion.hu
Kapcsolattartó: Virág Zsolt, ügyvivő
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A foglalkozásokat (amelyek lehetnek 45–60 vagy 90 percesek, esetleg többórások is)
két, erre a feladatra speciálisan felkészített, képzett vezető tartja, egy meleg férfi és egy
leszbikus nő.
Legjellemzőbb módszereik: személyes történeteken keresztül megmutatni a meleg,
leszbikus embert a maga valójában, érzéseivel, gondolataival, problémáival, valamint az
ezekkel való szembesülésnek is teret adó érzékenyítő gyakorlatokkal (beszélgetés, vita,
filmrészletek, szerepjátékok, kiscsoportos feladatok) . Az elmúlt tíz évben több, mint
háromszáz órát tartottak, elsősorban középfokú és felsőfokú oktatási intézményekben,
több ezer diákot, tanárt, hozzátartozót, segítő szakembert értek el.
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A szervezet küldetése:
Az Alapítvány elsődleges célkitűzése a társadalmi konfliktusok feloldása, kampányok,
képzések, rendezvények és kutatói munka végzésével, elsődleges fókuszunk a hazai
cigányság helyzete, a bevándorlás vizsgálata és a rasszizmus elleni aktivitás.

A szervezet ügyfélköre: elsősorban diákok és pedagógusok, oktatásban, közigazgatásban,
médiában dolgozók, és a segítő szakmák (szociális szféra, egészségügy) szakemberei,
tágabban értelmezve az egész magyar társadalom.

SZUBJEKTÍVÉRTÉKEK
ALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
Az előítéletes gondolkodást csökkentő, antidiszkriminációs műhelyfoglalkozások a
gyakorlatban
Programvezető neve: Henger Krisztina
Elérhetősége (telefon) : +36 70 253 0685
Elérhetősége (e-mail) : foundation@szubjektiv.org

A pedagógusok számára 30 kreditpontot nyújtó képzés olyan nevelési, oktatási
eszközöket kíván adni a résztvevőknek, melyekkel sikeresen küzdhetnek a rasszizmus,
intolerancia és diszkrimináció ellen. A képzés keretében megvalósul konkrét
módszerek bemutatása és megtanítása, tréninggyakorlatok és drámapedagógiai
gyakorlatok elsajátítása. A cél olyan tudásanyag átadása, mely érdemben segíti a
pedagógusok munkáját, különös tekintettel arra, hogy a témakör nagyfokú korrektséget
igényel, a vele való foglalkozás csak kellően átgondolt nevelési-oktatási terv esetén
ajánlott. A képzések Budapesten a IX. kerület, Ráday utca 18. szám alatt, igény szerint
más helyszíneken, elsősorban iskolákban, oktatási intézményekben érhetőek el. A

Cím: 1013 Budapest, Alagút utca 1 .
Tel./Fax: +36 70 253 0685
Honlap: www.szubjektiv.org
E-mail: foundation@szubjektiv.org
Kapcsolattartó: Lőrincz Marcell
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képzéseken eddig közelítőleg négyszáz fő vett részt.

A képzés fő tartalmi elemei:
• A képzési tematika hátterét jelentő társadalmi, szociológiai jelenségek

megismerése, vizsgálata és definiálása.
• A résztvevők műhelymunka keretében maguk is megismerik a kirekesztés,

rasszizmus, diszkrimináció fogalmát.
• A résztvevők módszertani szempontból is rálátnak a témára. Megismerik, hogy

az amúgy nehezen kezelhető kérdéskört milyen módszerek segítik feldolgozni.
Kiemelten foglalkoznak a drámapedagógiai és a vitamódszerekkel.

• Foglalkozás tervezése - cél, hogy a résztvevők képesek legyenek önállóan is
foglalkozásokat tervezni, a módszertant bővíteni, illetve új gyakorlatokat
készíteni, adaptálni.
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A szervezet küldetése:
Az Új Világ Egyesület hátrányos helyzetben lévő, nagycsaládban élő, főként roma
származású fiatalokkal foglalkozik. Küldetése a társadalomba való beilleszkedésük
elősegítése.

A szervezet ügyfélköre: 15-25 éves hátrányos helyzetben lévő, nagycsaládban élő, főként
roma származású fiatalok.

ÚJ VILÁG EGYESÜLET

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Ifjúsági Információs Iroda
Felelős neve: Papinot Ildikó
Elérhetősége (telefon) : 36 20 476 6370

Az Ifjúsági Információs Iroda Óbudán várja a munkaerő-piaci nehézségekkel
szembesülő fiatalokat, pályakezdőket.
Az Iroda kiemelt programja a fiatal nők szülés utáni munkaerő-piaci visszatérésének
elősegítése. Az elsősorban kismamák részére indított program azoknak szól, akik a több
éves munkából való kimaradás miatt, nehezen találják meg a számukra is és családjuk
részére is a legmegfelelőbb megoldást. Az Iroda kapcsolatban áll számos munkáltatóval.
Az Iroda a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányi előmenetelét, pályaválasztását is
elő kívánja segíteni. Ennek érdekében előadásokat szerveznek a pályaválasztási
időszakban. Ennek keretében a gyermekek/fiatalok részére egyéni beszélgetés után
olyan lehetőségeket vázolnak fel, amely közel áll az elképzelésükhöz. Iskolakezdésnél
segítik a hátrányos helyzetű fiatalokat, illetve családjukat ösztöndíjak felkutatásában,
megírásában, beadásban. Nyári szünetben a gyermekek elhelyezésében nyújtanak
segítséget a hátrányos helyzetű családoknak.

Cím: 1039 Bp., Hollós Korvin Lajos u. 4. 8/72
Tel./Fax: +36 1 784 3186
Honlap: ujvilagegyesulet.hupont.hu
E-mail: Ildiko1973@gmail.com
Kapcsolattartó: Papinot Ildikó
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A szervezet küldetése:
Az Egyesület elsősorban a Budapesten és Pest megye területén élő vak, aliglátó vagy
gyengénlátó személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és
problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel. Elméleti és gyakorlati szinten is
keresi azokat a lehetőségeket, eszközöket, amelyek a látássérült emberek számára a
vakságból eredő hátrányok leküzdését, a társadalomba való integrálását szolgálják.

A szervezet ügyfélköre: vak, aliglátó vagy gyengénlátó személyek, valamint a társadalom
egésze.

VAKOKÉS GYENGÉNLÁTÓK
HERMINAEGYESÜLETE

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlatok:
Szabadidős és kulturális szolgáltatás
Felelős neve: Németi Zsolt
Elérhetősége (telefon) : +36 1 273 0755

A szolgáltatás keretében a látássérült emberek számára elérhetőek olyan szabadidős és
kulturális programok, melyek akadálymentesen állnak rendelkezésre. A programokat a
Vakok Turista Szakosztálya, a Horizont Kultúrcsoport, a Nosztalgia Klub, a
Telefonosok Barátiköre, a Nagykőrösi Körzeti Csoport, Landyni Együttes, a most
alakuló Ifjúsági Klub, vagy az Egyesület rendezi. A szolgáltatással eddig közel 2500
embert sikerült elérniük.

Informatikai segítségnyújtás látássérülteknek
Felelős neve: Csák Attila
Elérhetősége (telefon) :+36 1 273 0755

Segítséget nyújtanak a számítógép megvásárlásában, beüzemelésében, összerakásában,
a programok installálásában, használatuk megtanulásában. Ha a segítségnyújtás nem

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 47.
Tel/Fax: +36 1 273 0755
Honlap: www.herminaegyesulet.hu
E-mail: elnok@herminaegyesulet.hu
Kapcsolattartó: Szombath Tiborné
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A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlat:
A látássérültek világa – érzékenyítő tréning gyermekeknek
Programvezető neve: Borai Botond
Elérhetősége (telefon) : +36 1 273 0755

Óvodákban és általános iskola alsó tagozataiban a gyermekeknek egy kalandos,
kifejezetten erre az oktatási célra íródott mesét ad elő az egyesület egy gyengénlátó és
egy vak tagja. A történetben a vak főhős problémákat old meg a többi érzékszervének,
és jó tulajdonságainak segítségével. A mese utáni beszélgetés során a történetet a
mindennapi életbe helyezik át. Emellett vakok által használt segédeszközöket mutatnak
be, melyek felkeltik a kisgyerekek érdeklődését (pl.: beszélő karóra, mérleg) .
Általános iskolák felső tagozatosai számára beszélgetés a látássérültek mindennapjairól.
Az egyesület részéről egy gyengénlátó és egy vak tagtárs tart előadást a vakokkal
kapcsolatos segítségnyújtás módszereiről, valamint segédeszközök segítségével
mutatják be mindennapjaikat. Interaktív beszélgetés, ahol a látássérültek személyesen
saját tapasztalataikkal tudnak válaszolni a gyerekek kérdéseire. A tréninggel eddig
körülbelül 500 gyermeket, tanárt, illetve szülőt értek el.

igényel személyes beavatkozást, telefonon, vagy internetes kommunikáció útján
nyújtanak segítséget. Egyéb esetekben személyesen mennek ki az ügyfélhez.
Segédeszköz vásárlásának ártámogatása
Programvezető neve: Németi Zsolt
Elérhetősége (telefon) : +36 1 273 0755
A projekt során pályázatot írnak ki tagjaik részére kisértékű segédeszköz, gyógyászati
segédeszköz, valamint tanulmányi támogatás céljából. Segítséget nyújtanak számukra a
pályázat megírásánál, mind a megírásban, mind a számukra legmegfelelőbb eszköz
kiválasztásában. A pályázatokat az Egyesület elnöksége bírálja el, előzetesen
meghatározott szempontrendszer alapján. A nyertes pályázókat segítik az eszközök
beszerzésében, használatuk elsajátításában.
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A szervezet küldetése:
Az Egyesület a Közép-Magyarországi Régióban élő vak és gyengénlátó emberek
érdekképviseletét, érdekeinek védelmét végzi, számukra a fővárosban és hat kistérségi
településen ügyfélszolgálati hálózat ügyfélszolgálatot tart fenn; támogatószolgálatot-
családkonzultációt biztosít. Emellett fontos küldetésük a társadalmi szemléletformálás,
szakértői munka akadálymentesítési kezdeményezésekben, információ nyújtása azoknak,
akik vak és gyengénlátó emberekkel kerülnek kapcsolatba.

A szervezet ügyfélköre: vak és gyengénlátó emberek, a velük foglalkozó szakemberek,
illetve a velük kapcsolatba kerülő emberek.

VGYKE
Vakok és GyengénlátókKözép-Magyarországi

Regionális Egyesülete

A szervezet által megvalósított jó érzékenyítő/képzési gyakorlatok:
Iskolai érzékenyítő program
Programvezető neve: Czagány Izabella
Elérhetősége (telefon) : +36 70 387 5261
Elérhetősége (e-mail) : erzekenyites@vgyke.com

Az érzékenyítő program célja a társadalom, azon belül is a diákok és tanáraik,
előítéletességének csökkentése, az ehhez szükséges információk nyújtása és a saját
élmény megszerzésének elősegítése. A programban a gyerekeket olyan helyzetekbe
hozzák, ahol látás nélkül kell feladatokat megoldaniuk, sokszor együttműködve
társaikkal. Emellett kipróbálhatják azokat a segédeszközöket, amelyeket a vak emberek
napi szinten használnak (fehér bot, Braille írógép, adaptált mindennapos eszközök,
ismereteket kapnak a vakvezető kutyával való közlekedésről) . Az érzékenyítő
programmal eddig közel ezer embert értek el.

Cím: 1146 Budapest, Hermina út 57.
Tel./Fax: +36 1 384 5541
Honlap: www.vgyke.com
E-mail: info@vgyke.com
Kapcsolattartó: Pozsik Réka



142

„Túloldalról” érzékenyítő tréning
Programvezető neve: Németh Orsolya
Elérhetősége (telefon) : +36 70 948 2823
E-mail: nemethorsolya@vgyke.com

A tréning célja a közszolgáltatásokban az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő munkatársak
érzékenyítése a látássérült emberek problémái iránt, hogy az ügyfélkapcsolatok során a
megfelelő kiszolgálás mellett valóban szakszerű és toleráns módon legyenek képesek
nekik információt, segítséget nyújtani. A tréningen részt vevők személyes tapasztalatot
szereznek a különbözőség elfogadásáról, a sokféleség tolerálásáról, átélik a segítő és a
segített szerepét, felelősségét és a kiszolgáltatottság élményét az emberi
kapcsolatokban. A látássérült trénerrel való interakciók alkalmával megtalálják a
kapcsolatot a fogyatékos emberekkel, félelmeik, aggodalmaik a háromnapi, napi hat
órás együttlét során oldódnak, feltehetik eddig kimondatlan kérdéseiket, ezáltal pedig
képessé válnak az ilyen és hasonló szituációk természetesebb kezelésére. A tréninggel
eddig közelítőleg 260 szakembert sikerült elérniük.
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A szervezet küldetése:
A Van Esély Alapítvány célja, hogy pályáztatás útján, az intézményi ellátás jellemző
lehetőségein és bevett gyakorlatán túl meghatározott célú anyagi forrásokkal és ehhez
kapcsolódó egyéni segítőmunkával támogasson otthon nélkül maradt embereket. Arra
törekszik, hogy hajléktalan ügyfelei kiútkeresésében azokat a máshogy nem
finanszírozható mozzanatokat támogassa, melyek mérhető lépést jelenthetnek a
hajléktalanság elhagyásában, illetve minőségi változást a hozzájuk fordulók életében.

A szervezet ügyfélköre: ügyfeleik közé azok a hajléktalan emberek tartoznak, akik még,
vagy már képesek arra, hogy maguk is hozzájáruljanak sorsuk jobbításához, ám a szociális
tömegellátásban nem áll rendelkezésükre olyan egyéni léptékű segítség és támogatás,
mellyel önálló egzisztenciájuk alapjait megteremthetnék.

VANESÉLYALAPÍTVÁNY

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Hajléktalanságból kivezető utak segítése
Felelős neve: Breitner Péter
Elérhetősége (e-mail) : vanesely@yahoo.com

A „Tégy az emberért!” Információs és Továbbképzési Központban, a Budapest VIII.
kerület, Szentkirályi utca 22-24. szám alatt biztosított szolgáltatás célja pályázati
rendszerben anyagi fedezetet illetve szakmai támogatást biztosítani hajléktalanságból
való kiutak segítéséhez.
A szolgáltatás meghatározó vonása az egyéni, "intézmény-független" jelleg. Egyszeri
támogatást nyújtanak a rászoruló számára, jellemzően valamilyen munkaerő-piaci vagy
lakhatási helyzet javítását célzó beruházáshoz, és általában hat hónapos program
keretében szakmai segítséget (konzultáció, és esetmegbeszélő csoport formájában) ,
valamint havi tiszteletdíjat a kliensével pályázó szociális munkás számára az intézmény-
független gondozómunkához. Az Alapítvány eddig huszonegy hajléktalan ember
pályázatát tudta támogatni.

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 41 .
Tel./Fax: +36 20 970 7590
Honlap: www.vanesely.hu
E-mail: vanesely@yahoo.com
Kapcsolattartó: Tatár Babett
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A szervezet küldetése:
A Város Mindenkié Csoport 2009 augusztusában alakult olyan hajléktalan emberek és
szövetségeseik részvételével, akik tenni akarnak egy egyenlőségen alapuló és igazságos
társadalomért. A Csoport célja, hogy lehetőséget teremtsen a hajléktalan embereknek arra,
hogy kiálljanak saját méltóságukért és küzdjenek a lakhatáshoz való jogért. Ezért a
szervezet minden tevékenységében vezető szerepet játszanak a hajléktalan emberek.

A szervezet ügyfélköre: hajléktalan emberek.

AVÁROS MINDENKIÉ
CSOPORT

A szervezet által megvalósított jó szolgáltatási gyakorlat:
Utcajogász Program
Felelős neve: Bende Anna
Elérhetősége (e-mail) : avarosmindenkie@gmail.com
Elérhetősége (telefon) : +36 30 984 4722

A hajléktalan emberek nap mint nap számos jogsértést szenvednek el, jogorvoslati
lehetőségeik azonban rendszerint erősen korlátozottak. Bár számos ingyenes, illetve
közvetlenül a hajléktalan állampolgárokat célzó jogsegélyszolgálat működik
Budapesten, az információhiány, valamint a szűk mobilitási és kommunikációs
lehetőségeik miatt a hajléktalan emberek ezekhez csak korlátozottan férnek hozzá.
A 2010 nyarán indult Utcajogász Program ezen a helyzeten kíván változtatni. A
jogklinika működése során A Város Mindenkié Csoport hajléktalan tagjai önkéntes
jogászok társaságában heti egyszeri alkalommal a város egy forgalmas csomópontjában
fogadják a panaszosokat. Céljuk a tanácsadás, az információnyújtás, valamint a
hajléktalan embereket érintő általános problémák összegyűjtése, illetve az ezek mentén
történő fellépés megszervezése.
Az Utcajogász elérhetősége: minden pénteken 15 és 17 óra között a Blaha Lujza téren.

Cím: 1073 Budapest, Kürt u. 4.
(minden kedden 17-18 óra között)

Tel./Fax: +36 20 449 9110
Honlap: avarosmindenkie.blog.hu
E-mail: avarosmindenkie@gmail.com
Kapcsolattartó: Vojtonovszki Bálint
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piktogramok:

egészségügy

kultúra

foglalkoztatás

oktatás

sport

szociális

háttérszínek:

piros: projektek

zöld: szolgáltatások

sárga: képzések
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