
I. Alkotótábor 

Támogatás elnevezése: 4908/01523 - miniszteri különkeret Alkotótábor és évközi 
alkotásközpontú programok támogatása

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás időtartama: 2012.06.30-2012.12-31

Támogatás típusa:  /a megfelelő aláhúzandó/

· visszatérítendő
· vissza nem térítendő

Támogatás forrása  :  /a megfelelő aláhúzandó/

· központi költségvetés,
· önkormányzati költségvetés,
· nemzetközi, 
· vállalkozás, gazdálkodó.

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

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 ötven férőhelyes sátor egy 9x1o-es 
színpad a közösségi szoba és az Alkotóház helyszínein zajlottak a 3o művész, közel 5oo 
résztvevővel zajló egész napos események, melyek lebonyolításában a telep lakossága aktívan
részt vett.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:

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.



II. Közös film

Támogatás elnevezése:             1015/016 - Közös film

Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás időtartama: 2012.01.01-2012.12.31

Támogatás típusa:  /a megfelelő aláhúzandó/

· visszatérítendő
· vissza nem térítendő

Támogatás forrása:  /a megfelelő aláhúzandó/

Támogatási program forrása lehet

· központi költségvetés,
· önkormányzati költségvetés,
· nemzetközi, 
· vállalkozás, gazdálkodó.

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

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. Projektmunkáikban megtanulták a filmes nyelv lehetőségeit. 
Létrejött alkotásokat fesztiválokon, konferenciákon maga a csoport mutatta be interaktív, 
érzékenyítő beszélgetések keretében. A műhely azt a paradigmaváltó szemléletet hirdeti, hogy
a hátrányos csoportok ne tárgyai, hanem egyenjogú alkotói legyenek a társadalmi 
diskurzusnak. Létrejött alkotások: Közös film (a műhely munkájának bemutatása) Zordok 
földje kisjátékfilm.

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.


