
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

 2o12 évben az alapítvány alkotásközpontú szociális és integrációs modellprogramja országszerte
mintákat adott  a szegregált telepek rehabilitációjában, és a leszakadó rétegek, elsősorban romák
integrációjában.  A  Hétes  telepen  zajló  modellprogramban  folyamatosan  alkalmaztuk  azt  az
alkotásközpontú módszertant, amely a magyarországi romatelepek többszintű fejlesztését lehetővé
tevő komplex beavatkozások sorát jelenti, a stigmatizáció, a nyomor, és a szegregáció fennmaradása
és újratermelődése ellen. Az Alapítvány szakpolitikai együttműködést alakított ki a kormányzattal,
hogy programjainak eredményére alapozva a tényeken alapuló szakpolitikai döntések meghozatalát
segítse. Az Alapítvány  folyamatos jelenlétet,  szükséglet  alapú szociális munkát, alkotásközpontú
oktatást, autonómia és közösség fejlesztést biztosított. A társadalom ismereteit formálta a közösségi
alkotásokkal,  az  Alkotóház  programjaival,  valamint  a  paradigmaváltó  filmes  média  műhely
gyakorlatával.

Közhasznú tevékenységek eredményei tevékenységekként:

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység:

Rendszeressé  vált  az  önkéntes  lakókörnyezet  takarítás,  rovarirtás,  egészségügyi  festés.  Havonta
settlement  szakorvosi  tanácsadás  biztosítása.  Ingyenes  kórházba  szállítás,  orvoshoz  kísérés,
receptkiváltás,  betegekkel  történő  kapcsolattartás,  a  gyógyulás  nyomonkövetése,  szakellátáshoz
való hozzáférés segítése, temetkezésben való segítség, pszichológiai segítségnyújtás folyamatosan
biztosítva.

Szociális tevékenység, családsegítés:

4oo ember számára a higiénés körülmények javítása érdekében átmeneti  megoldásként Napi 24
órában Közösségi Szolgáltatóházat működtettünk helyiek foglalkoztatásával (fürdő, vécék, mosoda,
közösségi/foglalkoztató  térrel,  szociális  iroda).  2  szociális  munkás  folyamatos  munkát  végzett.
Minden  lakásban  kártyás  villanyórát  kapott.  Kezeltük  a  korábbi  illegális  áramvételezésből
felhalmozott adósságokat.
 

Tudományos tevékenység:

A  módszertani  anyagok  és  esettanulmányok  valamint  cikkeket  elérhetővé  tesszük  a
cseppgyerek.blog.hu. Oldalon. Egy teleprehabilitációs módszertani könyv készült (2oo old.). 
Heti  2o  órában  fejlesztő  foglalkozáshoz  tematika,  egyéni  fejlesztési  terv,  a  fejlődés
nyomonkövetését  segítő  felmérések  és  a  foglakozások menetéről,  eredményéről  részletes  írásos
beszámoló készült fotó és filmes dokumentációval. 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

Iskolán kívüli fejlesztő foglalkozások: “Kisképző”Közel 2oo vázlat és gyakorlat, 5o kiállított anyag,
projektmunkák az interkulturális együttműködés fejlesztésére. Korrepetálás heti rendszerben igény
szerint,  iskolai hátrányok kezelésével.  Internetes foglalkozást és internet caféban közösségi háló
elérését biztosítottunk heti egy alkalommal az alkotóházban. 

Kulturális tevékenység: 

Settlement Alkotótábor -Kézműves foglalkozások, Média csoport, Élet-játék csoport: Zenés-filmes
csoport, Előadások: Margitai Ági verses-mesés foglalkozások kicsiknek, Bánky Gergő (színész) :



drámajátékok,  a  Rögtönzések  Színháza:  lakásszínházi  előadások.  Roma  sikertörténetek.  Cseh
András  és  zenekara:  koncert  Novák  Erik,  Séner  Juli  és  képzőművészek  falfestése  a  Hétes
festőcsoporttal.

Gyermek- és ifjúságvédelem:

Jelzőrendszert működtettünk az iskolával és gyermekvédelemmel, az iskolából kimaradók száma
jelentősen csökkent, a gondozásba vettek száma a megelőző, segítő szociális munka következtében
csökkent,  a mediáció következtében javult  a kommunikáció a hátrányos helyzetű családok és a
hivatalok között.

Emberi és állampolgári jogok védelme:

A  lakhatáshoz  való  jog  védelmében  két  kilakoltatást  vizsgáltattunk  felül,  a  kezdeményezés
következtében az önkormányzat a családsegítő, a gyermekvédelem szociális munkásait koordinálva
megelőző  programot  dolgoztunk  ki  és  indítottunk  el  a  lakhatásukban  veszélyeztetettek
támogatására, amelynek következtében 2o adósságkezelését segítettük, megelőzve kilakoltatásukat. 

Sport: 

Fociedzések  biztosítása,  focikupa  szervezése  és  sporteszközökkel  a  folyamatos,  szabadidős
sportolás  biztosítása.  Alkotóházban  ping-pong  lehetőség  biztosítása  heti  egy  alkalommal.  A
settlement nyári  Alkotótáborban sportesemények és játékos olimpiát szerveztünk, hozzájárultunk
külső edzések eléréséhez. Ösztöndíjjal támogattunk öt fiatalt profi tánctanulásban.

Bűnmegelőzés:

Preventív  ifjúsági  klubbot,  valamint  önsegítő  ifjúsági  csoportot  működtettünk.  Ezeken  a
foglalkozásokon biztonságos környezetben kaptak lehetőséget a fiatalok az ismeretszerzésre és a
szabadidő kreatív eltöltésére heti két alkalommal. 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

NKA: Közös film

A hátrányos helyzetű roma fiatalokból álló csoport  a heti foglalkozások során nem csak technikai
ismereteket szerzett, hanem elmélyítette az alkotás élményét, segítette a közösség és a személyiség
fejlesztését.  Proejktmunkáikban  megtanulták  a  filmes  nyelv  lehetőségeit.  Létrejött  alkotásokat
fesztiválokon,  konferenciákon  maga  a  csoport  mutatta  be  interaktív,  érzékenyítő  beszélgetések
keretében.  A műhely  azt  a  paradigmaváltó  szemléletet  hírdeti,  hogy  a  hátrányos  csoportok  ne
tárgyai, hanem egyenjogú alkotói legyenek a társadalmi diskurzusnak. Létrejött alkotások: Közös
film (a műhely munkájának bemutatása) Zordok földje kisjátékfilm.

NKA miniszteri különkeret Alkototóbor és évközi alkotásközpontú programok támogatása:

Ebben az évben ez volt a VI. Settlement Nyári Alkotótábor, ahol a hagyományok szerint (a bizalom
a  rehab.  munka  alapja)  alkotásközpontú  foglalkozások,  interkulturális  események:  előadások,
koncertek folynak. A tábor alatt  a családok élelmiszer ellátást  kaptak (4oo fő).  Iskolakezdéshez
tisztasági  csomagot  osztottunk.   3o  budapesti  és  25  helyi  önkéntes  vett  részt  a  foglalkozások



vezetésében és szervezésében. Egy ötvenférőhelyes sátor egy 9x1o-es szinpad a közösségi szoba és
az  Alkotóház  helyszínein  zajlottak  a  3o  művész,  közel  5oo  résztvevővel  zajló  egésznapos
események, melyek lebonyolításában a telep lakossága aktívan részt vett. 

NKA miniszteri különkeret Évközi alkotásközpontú programok támogatása:

A filmes  média  műhely bővítése  történt  meg.  Újabb csoport  alakult  nehezen kezelhető kamasz
fiatalokból,  akik projektmunkák során saját  történeteket meséltek el  képi formában, számukra a
filmezés és újságírás elsősorban a problémáik megfogalmazásának, feldolgozásának eszközeként
alkalmaztuk, miközben miniatűr alkotások születtek. A programot egy közösségépítő tanulmányút
zárta Visegrádon. A korrepetálás pedagógusait és az ifjúsági klub eszközigényét is ebből a keretből
támogattuk.

Vodafone főállású angyal 2o12 szeptemeberéig:

A lakhatási programelem vezetését végezte, melynek eredményeképpen Hétesi lakóépületen (45 db
önkormányzati lakásban és 5 db saját tulajdonú házban) javítási munkálatokat végeztek, a lakók
bevonásával  .  A bérlakásokra  fordított  munka  költségeit  a  bérbeadó  önkormányzat  jóváírta  a
lakbértartozásokból. 40 családnak megszunt az adóssága 1o család jogviszonyát sikerült tisztázni. A
villanyórák beszerelésének munkálatait vezette a villanyszereléstől a kérvényezésen át a feltöltések
koordinálásáig.  A  legális  fogyasztás  módját  és  körülményeit,  fenntartását,  a  folyamatos
teleprehabilitációs szociális és közösségi tevékenységgel biztosította. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

Az  egymásra  épülő  programok eredményeképpen  a  komplex  beavatkozási  folyamat  hatására  a
telepen  belül   olyan  közösség  szerveződött,  akik  többsége  már  nem  kizárólag  a  juttatások
rendszerére  hagyatkozik,  hanem  öngondoskodóvá  képes  válni.  A  fejlesztő  programok
eredményeképpen nullára  csökkent  az  évismétlők száma.  A szociális  munka már  a  fokozottabb
szociális támogatást igénylő családok és a kifejezetten deviáns személyek körére tudott fókuszálni.
A Szolgáltató  házban  és  az  Alkotóházban napi  szinten  zajlott  a  korrepetálás,  alkotásközpontú
fejlesztés, asszonykör, önsegítő kortárs sorstárs csoportok, filmes -médiamuhely, pályaorientáció és
internet  café.  Kialakult  a  telepen  azoknak  az  önkénteseknek  a  köre,  akik  saját  közösségükért
tesznek  a  szervezési  feladatokban.  A  kiskert  program  keretében  harmadik  éve  működnek  a
kiskertek, a közterületeket az önkéntes programok keretében szépítik a lakók. Önállóan üzemeltetik
a mosodát és a fürdőt is.
 


