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Az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 azonosító számú, „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt pro-
jekt keretében az Oktatási Hivatal nyújt szakmai és módszertani támogatást az EFOP-1.4.4-17 BARI 
SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ nyertes projektmegvalósítóinak.

A zárótanulmány célja az Oktatási Hivatal által végzett szakmai támogatás összefoglalása,  
az Oktatási Hivatal projektjének bemutatása, eredményeinek ismertetése, tapasztalatok terjesztése 
és módszertani segítség nyújtása azoknak, akik hátránykompenzáló mentori feladatot folytatnak 
vagy vállalnak a jövőben.

A 2017 márciusában kiírt és két évig tartó Bari shej pályázat kiemelt célja, hogy olyan mentor-
mentorált kapcsolatok alakuljanak ki, melyek eredményei a roma lányok jövőképét, énképét formálják. 

A beszámolók, a fókuszcsoportos vizsgálatok, a kitöltött kérdőívek és a jó gyakorlatok összegyűj-
tése alapján megállapítható, hogy ez a célkitűzés megvalósult.

A projektben 87 civil szervezet1 vett részt, 438 mentorral, akik közel 2000 roma lány mentorálását 
végezték a 10 és 18 év közötti korosztályból.

A mentoráltak kiválasztásánál szempont volt az igazolható hátrányos helyzet, a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a szociális háttér, a rászorultság, a veszélyeztető kör-
nyezet esélyének ismerete .

A mentoráltak véleményfelmérése alapján összességében megállapítható, hogy a lányok úgy ér-
tékelték, hogy hasznos volt a mentortevékenység, sok élménnyel gazdagodtak és ki is fejezték, hogy 
úgy érzik fejlődtek a projekt segítsége által.

A mentorok havi adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy leginkább az önismeret erősödése, 
a kommunikációs készségek fejlődése és a viselkedéskultúra területén mutatkozott pozitív változás.

Az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez a szemléletváltáson keresztül, a tanulás iránti igény 
megteremtésével, a motiváció erősítésével, új lehetőségek bemutatásával járultak hozzá a mentorok.

A mentorok megteremtettek egy újabb támogató, bizalmat élvező közeget – hasonlóan a biztonsá-
got nyújtó családhoz –, ahol a lányok személyisége tovább fejlődhetett.

A projektek sikerének kulcsát jelentették a szakmailag és emberileg jól felkészült mentorok.  
A szakmai vezetők legfontosabb elvárása velük szemben a bizalom kialakítása volt, illetve, hogy 
türelmesek, kitartóak, következetesek legyenek, és empátiát mutassanak. A szülőkkel való együtt-
működés szintén elengedhetetlen volt az eredményességhez. Az a mentor, aki nyitott, elfogadó, és 
szeretetteljesen fordul a mentoráltjaihoz, a legtöbb esetben követendő példává is válik. A hitelesség, 
a felkészültség, a helyi viszonyok ismerete, a hosszabb időtartamra tervezés és a problémák feltárása 
és közös megbeszélése is fontos tényező.

A mentorok kiválasztásának legfontosabb szempontja a szemlélet, a motiváció, a nyitottság, a ta-
pasztalat, a helyi kapcsolatok és ismertség megléte, valamint a magas iskolai végzettség volt. Fontos, 
de nem kizárólagos szempontként több szervezetnél megjelent a roma származás, és hogy nő legyen 
a mentor, továbbá a pedagógusvégzettség megléte.

A mentorálás célja az önismeret fejlesztése, reális jövőkép kialakulása, a pályaorientáció, a kommuni-
kációs készség fejlesztése, a tanulás segítése, a szociális kompetenciák fejlesztése, az életpályaépítés, 

1 A projektmegvalósításba bevont civil szervezetek projektkezdési és -zárási időpontja nem egységes.
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kultúra közvetítés, szabadidős tevékenységek ajánlása és még sok egyéb, ezekhez a területekhez 
kapcsolódó tevékenység.

Mindezek sok-sok beszélgetésen, játékos fejlesztésen keresztül valósultak meg. A mentorok fo-
lyamatosan motiválták a lányokat, biztosítva a segítségadást, a kérés, együttműködés, csoportépítés, 
élményátadás lehetőségét.

A mentorok mentorfelkészítés, mentorkézikönyv, műhelymunka formájában szakmai támogatást 
kaptak munkájukhoz. Ezeket a lehetőségeket hasznosnak ítélték meg – elsősorban a műhelymunkát, 
amelynek során a jó gyakorlatok cseréje valósult meg. 

Szakembereket kértek fel a mentorok, hogy olyan témákat tudjanak megbeszélni velük, amelye-
ket a lányok az életkörülményeik során tapasztaltak, és ez által szakszerű tanácsokat kaphassanak, 
továbbá hogy előadásokkal, csoportfoglalkozásokon való részvétellel segítsék a lányok fejlődését. 
Ezek a találkozók segítettek a mentoráltaknak eligazodni bizonyos élethelyzetekben, kiválasztani  
a helyes magatartást, továbbá ismereteik bővítésében.

Leggyakrabban egészségügyi, önismereti és prevenciós témakörökben pszichológus, védőnő, 
orvos, gyógypedagógus, szociális munkás, pap, továbbá mentálhigiénés szakember, családsegítő, 
romológus és pályaorientációs szakember, valamint művészetterapeuta, rendőrségi bűnmegelőzési 
tanácsadó és munkavállalási tanácsadó került bevonásra a projektmegvalósítás során. A fentieken túl 
önvédelmi oktatók, drogprevenciós előadók is találkoztak a lányokkal, valamint sportedző, táncoktató, 
öltözködési és kozmetikai tanácsadó meghívására is sor került.

A projekt eredményesebb megvalósítása érdekében különböző szervezetekkel léptek partneri 
kapcsolatba a mentorálást végzők. Együttműködésükkel több közös programot valósítottak meg, illet-
ve támogatást nyújtottak a Bari shej program megvalósításához.

A települési önkormányzatokkal elsősorban a civil szervezetek keresték a kapcsolatot, hogy  
a döntéshozókat tájékoztassák, illetve hogy lehetőséget kapjanak a projekt eredményeinek terjeszté-
sére és a helyi közösség érzékenyítésére. Az előzőeken túl több önkormányzat helyszínt biztosított  
a foglalkozásokhoz és a projektmegvalósítás részeként tartott rendezvényekhez.

A kisebbségi önkormányzatokkal többrétű együttműködés valósult meg, például közös roma napo-
kon, vagy főzéssel, alapanyagokkal és szakmai segítségnyújtással támogatták a projektmegvalósítást.

Családsegítő egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok segítségével például színházi elő-
adásokra kaptak meghívást a lányok, akiknek a szervezett programokra való eljutását (szállítás, 
busz) többen a helyi munkaerőpiaci szereplők bevonásával tudták biztosítani.

Felsőoktatási intézményekkel, roma szakkollégiumokkal a pályaorientáció miatt kerültek kapcso-
latba a mentorálást végző szervezetek. 

A védőnői szolgálatok és a rendőrség is hasznos segítséget nyújtottak.
A mentoroknak a projekt során sikerült jó kapcsolatot kialakítaniuk a lányokkal és családjaikkal. 

A lányok pályaorientációban hathatós segítséget kaptak, amelynek eredményeképpen tanulmányi 
eredményeik javultak, céltudatosabbá váltak, jövőképük erősödött és még a hiányzások száma is 
csökkent. Mind a lányok, mind a mentorok egyetértettek abban, hogy hasznosnak tartanák a program 
folytatását, szívesen vennének részt benne.

A mentorok az Oktatási Hivatal által működtetett elektronikus felületre havonta töltöttek fel informá-
ciókat a projektben végzett tevékenységükkel kapcsolatban. A mentorálás folyamatáról a mentorok 
naplót vezettek. A naplóba jegyzett főbb eseményeket – a személyes adatok védelmére is tekintettel 
a kiemelt projekt internetes felületének mentorrendszerében is rögzítették. 
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A zárótanulmány elkészítéséhez felhasználásra került2:
• a mentorok által havi rendszerességgel a mentorrendszerbe feltöltött adatok és az itt található 

nyitott kérdésekre érkezett válaszaik; 
• mentorok között végzett  két fókuszcsoportos vizsgálat eredményei;
• mentoráltak között végzett anonim kérdőíves felmérés;
• iskolaigazgatók és osztályfőnökök körében végzett anonim kérdőíves felmérés;
• a szakmai vezetők által - előzetesen kialakított sablonba - feltöltött jó gyakorlatok;
• a projektmegvalósítás szélesebb környezetéből érkező háttértámogatókkal (védőnő, gyógy-

pedagógus, iskolaigazgató, alpolgármester, Oktatási Hivatal főosztályvezető, Belügyminisz-
térium főosztályvezető) készített interjúk;

• portréinterjúk a mentorokkal.

2 Az idézőjelben közölt szövegrészeket is nyelvhelyességi lektorálás után közöljük.
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I . Projektbemutatás

 
 
I.1. A projekt rövid összefoglalása
A társadalmunk egyik legsérülékenyebb csoportját képező roma lányokat érintő, hátránykompenzáló 
programok céljaként a felzárkóztatásukat, a tehetséggondozást, a munkaerőpiaci, illetve társadalmi 
integrációjukat határozta meg a projekt. A szakpolitika megoldást kívánt keresni a roma lányok/nők 
iskolai lemorzsolódásának csökkentésére. 

A projektelem megvalósításának tapasztalatai azt mutatták meg, hogy a hátrányokkal küzdő, el-
sősorban roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a to-
vábbtanulási esélyeik növelését egy mentor helyi szinten és szinte napi jelenléttel tudja segíteni.  
A mentortevékenység alkalmas a lemorzsolódással veszélyeztetett lányok tanulási motivációjának és 
családjaik tanulást szorgalmazó magatartásának erősítésére, a családalapítás és a gyermekvállalás 
későbbi életkorra halasztásának elérésére, egészségi állapotuk javítására, valamint áldozattá válá-
suk esélyének csökkentésére.

Az Oktatási Hivatal 2017 áprilisa és szeptembere között szükségletfelmérést végzett, melynek 
célja az volt, hogy feltárja a mentorálás előnyeit annak érdekében, hogy az EFOP-3.1.7-16-2016-
00001 azonosító számú, „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt a lehető legmaga-
sabb szakmai színvonalú támogatást nyújtsa az EFOP-1.4.4-16-2016 azonosító számú, „BARI SHEJ 
– NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ” című pályázat (a továbbiakban: Bari shej) nyertesei számára.

Az Oktatási Hivatal a mentortevékenység támogatására elkészített egy Mentori Kézikönyvet, amely 
tudományos alapossággal járja körül a témát, ugyanakkor számos praktikus tanácsot is megfogalmaz. 

A szerzők nemcsak a szakirodalomban mélyültek el, hanem jól hasznosítható módon a gyakorlati 
tapasztalataikat is megosztják.

Az Oktatási Hivatal olyan komplex háttértámogatást nyújtott,
• amelynek eleme a módszertani, szakmai támogatás a mentoroknak;
• amelynek eredményeképpen a projektbe bevont szervezetek (az EFOP-1.4.4-16-2016 azono-

sító számú, „BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ” című pályázat nyertes civil szervezetei) 
között tartalmi partneri együttműködés alakult ki,

• és megtörtént a jó gyakorlatok megosztása, a tapasztalatok átadása, ösztönzése, támogatása.

A Bari shej projekt célja – mentortevékenységen keresztül – a hátrányokkal küzdő roma lányok isko-
lai lemorzsolódásának csökkentése, valamint továbbtanulási esélyeik növelése. A projekt hozzájárul  
az iskolai előrehaladás segítéséhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez és a későb-
bi foglalkoztathatósághoz, valamint a roma lányok életminőségének, egészségi állapotának javulásá-
hoz, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

A fenti célok elérése érdekében a projektmegvalósítóknak olyan lányokat kellett kiválasztaniuk, 
akik esetében jelen van valamilyen lemorzsolódási kockázat vagy tünet. Ez lehet például tantárgyi 
bukás, évismétlés, sok hiányzás, több testvér esetén a nagyobbaknál a lemorzsolódás lehetősége, 
a szülők alacsony – legfeljebb nyolcosztályos – iskolai végzettsége, az egyéni munkarend, a család 
rossz lakhatási és anyagi körülményei. 
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A projekt keretében a mentorok egyéni és családi mentorálást valósítottak meg. A mentorok sze-
mélyes támogatása lehetőséget biztosított a lányok esetében a tanulás iránti motiváció felkeltésére, 
illetve támogatta a családot a motiváltság fenntartásában. A mentorálás során megvalósult az önis-
meret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció. A mentorok személyes példája, a rendsze-
res csoportfoglalkozások, a szakemberek együttműködése, az önismereti tréningek, a prevenciós és 
pályaorientációs foglalkozások mind hozzájárultak a projekt céljainak eléréséhez.

A pályázati felhívás szerint egy mentor maximum öt lány mentorálását végezhette.
A mentor és mentoráltja minimum heti két alkalommal találkozott. A családi mentorálást szükség 

szerinti rendszerességgel végezték.
A pályázók maximum huszonnégy hónap megvalósítási időt jelölhettek meg.

I.2. Együttműködő szervezetek
Az együttműködő szervezetek között van egyesület, alapítvány, nemzeti kisebbségi önkormányzat, 
egyház által fenntartott szervezet, közhasznú szervezet, sportegyesület, köznevelési intézmény:

 1) „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület
 2) „A Mezőcsáti Középiskolásokért” Alapítvány
 3) Átányi Református Egyházközség
 4) Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület
 5) Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesület
 6) Cigándi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
 7) Civilek a Jövőért Alapítvány 
 8) Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
 9) CSÁCSÉ ROM Cigány Kulturális Egyesület
 10) Családok a Családokért Egyesület
11) Csereháti Roma önsegítő Egyesület
12) Cserháti Romákért Közhasznú Egyesület
13) Csillag-Ász Humán Európa Regionális Alapítvány 
14) Echo Innovációs Műhely
15) Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért
16) Együtt Európáért Alapítvány
17) Esély a Tanuláshoz Alapítvány
18) Esélyegyenlőségért Alapítvány
19) Észak Alföldi Régió-Magyarország Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet
20) Fábiánházi Cigány Nemzetiségi önkormányzat
21) Farkaslyuk Község Roma Nemzetiségi önkormányzat
22) Fiatal Romák Országos Szövetsége
23) Fiatalok Képzését Szervező, Polgári Nevelését Támogató Egyesület
24) Gyomai Evangélikus Egyházközség
25) Halmaj Községi Cigány Nemzetiségi önkormányzat
26) Hídfő Közhasznú Egyesület
27) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi önkormányzata
28) Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és óvoda
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29) Irisz Alapítvány
30) Jászberényi Cigányok Nyelv és Hagyományőrző Egyesülete Szolnok M. Tagegyesülete
31) Jászladányi Roma Nemzetiségi önkormányzat
32) „Jó tanács-jogtanács civil szolgáltató központ” Alapítvány
33) Kápolna Község Roma Nemzetiségi önkormányzata
34) Karcsa Község Roma Nemzetiségi önkormányzata
35) Karisz Kisebbségi Egyesület
36) Kelepele Kulturális Egyesület 
37) Kisködmön Alapítvány
38) Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi önkormányzata
39) Kistérségek Hátrányos Helyzetűekért Egyesülete
40) Kokadi Görögkatolikus Egyházközség
41) Könnyű Világ Alapítvány
42) Közös Esély Egyesület
43) Közös Jövő Egyesület
44) Lak Község Roma Nemzetiségi önkormányzat
45) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
46) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
47) Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió
48) Magyarországi Falusi Cigányok Mezőgazdasági Szövetsége
49) Magyarországi Református Egyház
50) Magyarországi Roma Galéria Egyesület 
51) Mátraverebélyi Roma Nemzetiségi önkormányzat
52) Mérföldkő Egyenlő Esélyekért Egyesület
53) MPE Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat
54) Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége
55) ópályi Görögkatolikus Egyházközség
56) összefogással a Társadalomért Egyesület
57) Pálháza Fejlődéséért Alapítvány
58) Parno Graszt Kulturális Egyesület
59) Perspektíva és Stúdium Alapítvány
60) Phralipe Független Cigányszervezet Országos Szervezete - Központi Szervezet Vizsolyi Tag-

szervezete
61) Piarista Rendház
62) Re-Gi-On Alapítvány
63) Roma Nemzetiségi önkormányzat Vilmány
64) RomaHang Alapítvány
65) Romákért és Szegényekért Egyesület
66) ROMNIBUS Egyesület
67) Salome Érzőszív Alapítvány
68) Sárrét Kincse Egyesület
69) Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület
70) „Sólyom Telep” Közhasznú Egyesület
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71) „Sokoróaljai Segítő Kéz” Egyesület
72) Somogy Megyei Minoritas Egyesület
73) Szanki Talentum Alapítvány
74) Szarvas Város Roma Nemzetiségi önkormányzata
75) Szent Pál Marista Általános Iskola
76) Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület
77) Sziti Szociális Egyesület
78) Szövetség Somogy Jövőjéért Alapítvány
79) Tamási Város Roma Nemzetiségi önkormányzata
80) Tiszakarád Községi Roma Nemzetiségi önkormányzat
81) Tiszavasvári Szakképzésért Alapítvány
82) Tutor Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért
83) Urbis Uno Alapítvány
84) Uzho Jilo - Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Egyesület
85) Vaja Város Roma Nemzetiségi önkormányzata
86) Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete
87) Zala Megyei Kórház Sportegyesülete
88) Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége
89) ZHUTIPE Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány

(A felsorolt nyolcvankilenc nyertes szervezetből két szervezet visszalépett, nem valósította meg  
a projektet.) 

A megvalósítás tizenhat megyét érintett, a legtöbb helyszín Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (21) és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (12) található. 
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1. ábra: A megvalósítás helyszínei (megye) 

Forrás: Oktatási Hivatal
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A megvalósítás helyszíneit az alábbi térkép szemlélteti:
 

1. térkép: A megvalósítás helyszínei

Forrás: Oktatási Hivatal
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II. A mentortevékenységről

 
 
A mentorok egyéni és csoportos mentorálást végeztek. E fejezet ezek formáit, tématerületeit, a ta-
pasztalt változásokat, a szupervízió és az esetmegbeszélés gyakorlatát, valamint a mentorok által 
igényelt egyéb segítséget mutatja be.

A mentorok az erre a célra kialakított informatikai rendszerbe összesen 177 220 egyéni és 20 012 
csoportos mentorálás adatait töltötték fel.3 A listák töltöttsége havi bontásban mindig elérte a 97-98%-ot, 
vagyis a mentorok eleget tettek adminisztratív kötelezettségüknek.

A mentorok túlnyomó többsége öt mentorálttal dolgozott egyszerre.
A legtöbb mentorálás időtartama 40 és 65 perc között volt, de a válaszadók megjelöltek 0 és 5, 

illetve 285 és 300 perc közötti ideig tartó egyéni mentorálást is.

II .1 . Egyéni mentorálás
Az egyéni mentorálás során csak a mentorált és a mentor volt jelen.

Az egyéni mentorálás főbb fórumai között leggyakrabban a személyes találkozó jelent meg (58%), 
amelyet kiegészítettek az elektronikus (24%) és közel azonos mértékben a telefonos (19%) eszköz se-
gítségével megvalósult mentorálási formák. (Elektronikus eszközökön értjük az e-mailt, a Facebookot, 
a Skype-ot, a Vibert, a WhatsAppot stb.)

Ezek az arányok nem mutatnak lényeges változást a projektmegvalósítás egyes időszakaiban. 
Legyen szó az őszi vagy a nyári időszakról, vagy ha adott hónapokat hasonlítunk össze, akkor is csak 
1-2%-os eltérések figyelhetők meg.

 
2. ábra: Az egyéni mentorálás fórumai (Forrás: Oktatási Hivatal)

Forrás: Oktatási Hivatal

3 2019. október 31-ig rögzített adatok.
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A mentorok az alábbi tématerületek közül választhatták ki, hogy melyek voltak a leghangsúlyosab-
bak az egyéni mentorálás során:

• a családok motivációjának erősödése;
• a mentorált motivációjának erősödése;
• a családok bevonása, elköteleződésének erősödése;
• életvezetés;
• kommunikáció;
• pályaorientáció;
• a szociális készség fejlesztése;
• a tantárgyi felkészülés támogatása;
• a viselkedéskultúra kialakítása;
• nem volt más.

Leginkább az életvezetés, a viselkedéskultúra és a kommunikáció témában folyt egyéni mentorálás, 
ezeknél valamivel kisebb mértékben a szociális készség, a tantárgyi felkészülés, a mentorált motivá-
ciójának erősítése jelent meg témaként, amelyet közel azonos számban követett a pályaorientáció. 
A legkevesebben a családok bevonásának erősödése és a családok motivációjának erősödése vála-
szokat választották.

2019. október 31-ig feltöltött adatok:
 

3. ábra: Az egyéni mentorálás leghangsúlyosabb területei (összadat) 

Forrás: Oktatási Hivatal
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II .2 . Csoportos mentorálás
A mentorok csoportos mentorálást is végeztek. A csoportos mentoráláson értelemszerűen többen 
vettek részt, és nem csupán a mentorral, hanem a csoporttagokkal is kapcsolatot alakítottak ki.  
A csoport tagjaként a mentoráltak a társas kapcsolataikat is tudták fejleszteni, jobban megértették  
a személy- és csoportközi folyamatokat, befolyást, és az odatartozás (csoportkohézió) érzése pozití-
vumként jelentkezhetett náluk.

A csoportos mentorálás főbb témái a következők voltak:
• az áldozattá válás megelőzése;
• családi és női szerepek;
• preventív célú (például drogmegelőzés);
• sport;
• kulturális;
• egészségügy, egészséges életmódéletmód;
• önismeret;
• pályaorientáció;
• nem volt más.

Az előre megadott válaszok közül a mentoroknak kettőt kellett választaniuk a csoportos mentorálás főbb 
témáiból. Ennek alapján a legtöbb csoportos mentorálásra önismeret témában került sor, majd a kulturális 
témák következtek a családi és női szerepekkel azonos mértékben. Ettől kissé lemaradva, de még mindig 
elég népszerű téma volt az összes adat alapján az egészségügy és az egészséges életmód.

Az áldozattá válás megelőzésének témája a mentorálás kezdetén még a második legnépszerűbb 
volt az összadatok alapján, azonban a projektmegvalósítás végére már kevésbé került elő.

 
4. ábra: A csoportos mentorálások főbb témái (összadat) 

Forrás: Oktatási Hivatal
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A csoportos mentorálás főbb témái időszakonként változást mutattak. A 2018. őszi és 2019. nyári 
adatok összehasonlításából megállapítható, hogy a preventív célú – például a drogmegelőzéshez 
kapcsolódó – témák gyakoribbá váltak, míg az idő előrehaladtával az önismereti foglalkozások helyét 
a családi és női szerepek témája kezdte átvenni.

 
5. ábra: Összehasonlító ábra a csoportos mentorálások főbb témáiról  

a 2018. őszi és 2019. nyári adatok alapján

Forrás: Oktatási Hivatal

II .3 . Segítség, szupervízió és esetmegbeszélés
A mentorok nyilatkoztak arról, hogy milyen területen igényeltek volna segítséget a munkájuk során. 

A projektmegvalósítás előrehaladtával egyre kevésbé jelölték meg, hogy igényeltek-e segítséget 
(2018 őszén még 68%, 2019 nyarán már csak 40%). Akik igen, azok körében a leggyakoribb kérés  
a módszertani segítséggel és a családok bevonásával kapcsolatban érkezett.
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 6. ábra: Mely területen igényelt volna segítséget? (összadat) 

Forrás: Oktatási Hivatal

Területek, ahol a mentorok segítséget igényelnének:
• módszertani;
• a mentorált motiválása;
• kommunikáció a mentorálttal;
• kommunikáció a mentorált családjával;
• kommunikáció a mentorálttal kapcsolatban lévő közintézményekkel, hatóságokkal;
• túl nagy nyomás, stressz;
• a tevékenységek rendszertelensége;
• a tevékenységek sokszínűsége;
• a családok bevonása.

A mentorok élhettek a szupervízió lehetőségével. Havonta rögzítették, amennyiben erre sor került. 
Az összadatok szerint kevesebb, mint 16%-uk vett igénybe szupervíziót, és a program vége felé 

került sor több alkalomra.
Az összadatok alapján a mentorok többsége (61%) részt vett esetmegbeszélésen. Ahol tartottak 

ilyet, ott általában havonta került rá sor. A 2018. őszi adatokhoz képest megháromszorozódott azoknak  
a mentoroknak a száma, akik arról számoltak be, hogy volt esetmegbeszélésük 2019 nyári időszakában. 
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II .4 . Pozitív változások
Jelentős mértékű azoknak a válaszoknak az aránya, amelyek szerint a mentorok tapasztaltak pozi-
tív változásokat a mentoráltaknál (91%). Az alábbi területek közül választhattak a mentorok, ha úgy 
érezték, történt pozitív változás:

• az önismeret erősödése;
• új személyes célkitűzések megjelenése;
• javuló tanulmányi eredmények;
• pozitív jövőkép, a tanulás előnyeinek tudatosulása, életvezetés;
• tantárgyi felkészülés;
• pályaorientáció;
• a mentorált motivációjának erősödése;
• szociális képességek; 
• viselkedéskultúra;
• kommunikáció;
• a családok bevonása, elköteleződésük erősödése;
• a családok motivációjának erősödése;
• nem volt más.

7. ábra: Kérdés a mentorokhoz: Mentorkérdés: Tapasztalt pozitív változást a mentoráltaknál? 

Forrás: Oktatási Hivatal

igen  – 91%

nem – 9%
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 8. ábra: Pozitív változások területenként (összadat) 

Forrás: Oktatási Hivatal
9. ábra: Szófelhő: pozitív változások 

Forrás: Oktatási Hivatal
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A mentorok lehetőséget kaptak, hogy szöveges válaszban fejtsék ki tapasztalataikat. A pozitív tapasz-
talatok közül az öt legtöbbször említett témakör: 

• a mentor-mentorált viszony erősödése; 
• a motiváció erősödése; 
• aktív részvétel a foglalkozásokon; 
• az iskolai eredmények javulása; 
• a kommunikációs készség fejlődése.

A pozitív válaszok az alábbi témák köré csoportosíthatók:
• aktív részvétel a foglalkozásokon;
•  általános fejlődés a mentoráltaknál;
•  bővült az aktivitások száma;
•  a családokkal való kommunikáció javulása;
•  családok részvétele a foglalkozásokon;
•  a csoportkohézió erősödése;
•  az együttműködési készség fejlődése;
•  eredményes foglalkozások;
•  a felelősségtudat kialakulása;
•  a helyi közösségi szerepvállalás erősödése;
•  iskolai eredményesség;
• jó hangulat a foglalkozásokon;
• a kommunikációs készség fejlődése;
• a konyhai aktivitásokban való sikerek;
• a magatartás javulása;
• a mentor-mentorált viszony erősödése;
• motiváció erősödése;
• motiváció fenntartása;
• művészetek iránti érzékenység kialakulása;
• nyílt kommunikáció;
• nyitott hozzáállás;
• az önismeret fejlődése;
• az önbizalom, önbecsülés erősödése;
• a pályaorientációs eredmények javulása;
• pozitív jövőkép kialakulása;
• pozitív személyiségfejlődés;
• proaktív témafelvetés a mentoráltak részéről;
• a rendszeresség kialakulása;
• a roma identitás erősödése;
• segítségkérés a tanulásban a mentoráltak részéről;
• sikeres szabadidős program megvalósulása;
• a személyes célkitűzések erősödése;
• a foglalkozásokon való részvétel szándékának erősödése;
• a szociális készségek fejlődése;
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• a szülői együttműködés erősödése;
• a tanulás fontosságának megértése;
• a tudatosság erősödése;
• új ismeretanyag elsajátítása;
• a viselkedéskultúra fejlődése;
• a szupervízió eredményessége.

A mentorok pozitív tapasztalatainak
• egy része a mentorprogramra vonatkozik (aktivitás, eredményes foglalkozások, a mentor-

mentorált viszony erősödése stb.); 
• másik része a mentoráltak személyes fejlődését tanúsítja (a kommunikációs, szociális készség 

fejlődése, a felelősségtudat kialakulása); 
• harmadik része az iskolai eredmények javulásában, pályaorientációs eredményekben jelent-

kezik; 
• negyedik része pedig a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolható (művészetek, kultúra, 

kirándulások, pénzügyi ismeretek, gyermekgondozás, idősek stb.).

II .4 .1 A mentorprogramra vonatkozó pozitív változások

A mentoráltak egyre aktívabban vettek részt a foglalkozásokon, ami abban is megmutatkozott, hogy 
a lelkesedés nőtt, együttműködők voltak, pozitívan viszonyultak a foglalkozásokhoz, feladatokhoz, 
motiváltabbak voltak, és várták a következő találkozót. Fontos előrelépés volt, hogy egyre közvetle-
nebbek lettek, és egyre többet kérdeztek, érdeklődők voltak, ami a kezdeményező hozzáállás erősö-
désének jele. Felszabadultan vettek részt a kommunikációs és kapcsolatteremtő játékokban. Nyitott 
hozzáállás jellemezte őket, proaktívan vetettek fel témákat, a segítséget szívesen fogadták, és hálá-
sak is voltak érte. Az aktivitás erősödése számos egyéb pozitív következménnyel járt, például javult  
a magatartásuk, nagyobb fokú lett az együttműködési készségük, fegyelmezettebbé váltak, és javul-
tak a tanulmányi eredményeik.

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a szülők is egyre érdeklődőbben és pozitívabban 
viszonyultak a programhoz. A családok körében is nőtt az aktivitás, támogatóbbak lettek a projekttel 
kapcsolatban. Egyre nagyobb lett az érdeklődés a meghirdetett programok iránt, a szülők szívesen 
engedték el a lányokat. A családtagok bevonódása, érdeklődésük megerősödése motiválta a lányokat 
jobb eredmények elérésére. Megjelent annak igénye, más családok is bekerüljenek a programba.  
A család mellett a barátok támogatása is erősödött.

Az aktivitás mellett a mentor-mentorált viszony erősödése is jellemző volt, amit a mentorok úgy fe-
jeztek ki, hogy egyre mélyülő kapcsolat alakult ki, nőtt a bizalom, egyre személyesebbé vált a kapcsolat,  
a mentoráltak őszintén meséltek a mindennapjaikról, a személyes, családi problémáikat is megosz-
tották. Pozitívumként említik a mentorok a barátságos hangulatot, továbbá hogy a mentor-mentorált 
viszony barátságosabbá, nyitottabbá vált, tisztelet és őszinteség jellemezte, ami a szülők részéről is 
érezhető volt. Mások családias légkörről számoltak be. Sikerült megteremteni azt a környezetet, amely-
ben a mentoráltak felszabadultnak érezhették magukat, és szívesen vettek részt a foglalkozásokon . 

A mentoráltak érdeklődők, nyitottak voltak, nem késtek, örömmel mentek a foglalkozásokra, ame-
lyeket hasznosnak találták, érdeklődtek, hogy mikor lesz a következő csoportos foglalkozás, közvet-
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lenebbé váltak. Ők vetettek fel témákat, nehéz kérdésekről is lehetett velük beszélgetni. Igényelték és 
szerették is a velük való törődést.

A csoportkohézió is egyre erősebbé vált, ezt főként az új feladatok és közös célkitűzések meg-
jelenéséből lehetett leszűrni. A lányok egyre jobban összekovácsolódtak, barátságok alakultak ki, ez-
által sokat szelídültek, és őszintébbé vált a kommunikációjuk. Szívesen vettek részt a csoportfoglal-
kozásokon, társas kapcsolataik ezzel erősödtek, kevésbé volt tapasztalható magányos tevékenység.

A motiváció erősödése és fenntartása szintén gyakran említett pozitív témája a mentori beszá-
molóknak. A nagyobb motiváció kihatott az önértékelés javulására, és a tanulással, iskolakezdéssel 
kapcsolatban is megjelent. A mentoráltak új ismeretek szerzésébe is kevesebb félelemmel vetették 
bele magukat. A részvételi szándék erősödött, szívesebben mentek a programokra, és az együttmű-
ködés is magasabb fokú lett, jobban figyeltek egymásra. Az alábbi két idézet mentorok beszámolóiból 
került a tanulmányba:

„Mivel a mentoráltak közül ketten az idei évet már középiskolában folytatták, a többiek részéről 
nagy volt az érdeklődés, hogy milyen az új iskola, milyenek a követelmények. Két társuk sikere nagy-
ban motiválja a többieket is a továbbtanulásra.”

„A mentoráltak igen motiváltak. Van kialakult jövőképük, céljaik. Minden téma érdekli őket, szíve-
sen beszélgetnek az őket érintő mindennapi dolgokról.”

II.4.2 Pozitív személyiségfejlődés

Számos mentor hoz példát a pozitív személyiségfejlődésre. Megállapítják, hogy a mentoráltak nyitot-
tabbá váltak mások iránt és új ismeretek befogadására is; egyre több témáról tudtak beszélgetni; mertek 
kérdezni, őszintébbek, kommunikatívabbak, nyugodtabbak lettek, és pozitív jövőképpel rendelkeztek.

Az önismeret fejlődése szintén a pozitív példák közé került: a pozitív énkép, reális testkép kialaku-
lása és a készségek fejlődése tartozik ide, továbbá hogy jobban elfogadják magukat, magabiztosabbak 
lettek. A saját érdekeik mellett jobban ki mernek állni. Felismerték erősségeiket és gyengeségeiket; 
nagyjából tisztába kerültek azzal, hogy mely területen/területeken kell fejlődniük. A mentoráltak képessé 
váltak saját problémáik felismerésére és segítség igénybevételére, kritikusabbak lettek magukkal szem-
ben. Elkezdték értékelni a magukban rejlő lehetőségeket, önbizalmuk, önbecsülésük fejlődött.

A mentorált lányok érzékenyebbé váltak egymás problémái iránt is, igyekeztek segíteni egymást. 
Együttműködési készségük nőtt, egymásra figyelésük erősödött. A felnőttekhez és a társaikhoz való 
viszonyuk javult. Nagyobb tiszteletet mutattak a mentor iránt. Igyekeztek betartani a mindennapos 
általános viselkedési szabályokat. Szociálisan is fejlődtek, tiszta és rendezett ruhában érkeztek  
a találkozásokra és egyre pontosabban is.

Viselkedéskultúra javulásáról is beszámoltak a mentorok, mely abban mutatkozott meg, hogy  
a mentorált lányok köszöntek, meghallgatták egymást, és türelemmel kivárták egymás mondanivaló-
jának befejezését. Segítőkészebbé, toleránsabbá váltak, érdeklődőek voltak, tisztelték a másik érzé-
seit. összességében javult a beszélgetések modora.

Pozitív változás volt tapasztalható a kommunikációs készség fejlődésében, hiszen a mentoráltak 
bátrabban kommunikáltak, kifinomultabb lett a társaikkal való kommunikáció, egyre jobban tudták kifejezni 
magukat, szókincsük bővült, jobban elsajátították a magyar nyelv használatát. A tanulók egyre magabiz-
tosabban nyilatkoztak az egyes témákról, volt saját véleményük. Képesek voltak egymás véleményét 
figyelmesen végighallgatni, kritikájukat kulturáltan megfogalmazni. Könnyebben tudtak kommunikálni egy-
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mással és idegenekkel is, sokkal segítőkészebbek lettek. Már fesztelenebbül viselkedtek a számukra nem 
megszokott, idegen közegben is. A mentoráltak interakciói is fejlődést mutattak, mind egymás között, mind 
a mentorokkal szemben. Az egymással szembeni bizalom is erősödött, vitakultúrájuk fejlődött.

A felelősségtudat kialakulása is megjelenik a mentorok jelzései között. Az alábbiakat említették példaként: 
• felelősségteljesebb lett a gondolkodásuk; 
• tanulási kötelezettségeiket felismerték; 
• komolyabban vették a közös munkát; 
• nagyobb számban tartották be az ígéreteiket; 
• kötelességtudóbbá váltak; 
• nagyobb fokú önállóságot mutattak az életvezetésben; 
• nagyobb felelősséget vállaltak a döntéshozatalban.

II.4.3 Iskolai eredményesség, pályaorientációs eredmények

A projekt tevékenységei között elsősorban nem a korrepetálás, a tanulmányi felzárkóztatás áll, a mentor-
tevékenység megvalósulása mégis hozzájárul a mentoráltak iskolai eredményességének javulásához. 

A tanítási órákon jobban figyeltek, könnyebben ment nekik a tanulás, segítséget kértek. Több fel-
adatban és közösségi munkában, valamint versenyen vettek részt.

A mentoráltak hiányzásainak száma csökkent. A mentoráltak körében nőtt a tanulás iránti motivá-
ció, megértették a tanulás fontosságát, a jövőbe és tanulásba vetett hitük erősebb lett, határozottabb 
és pozitívabb jövőkép alakult ki.

A továbbtanulási szándék is megerősödött, a pályaválasztással kapcsolatban rengeteg kérdésük 
merült fel, és a pályaválasztás/továbbtanulás fontossága nőtt, ahogy a továbbtanulási igény is. Emiatt 
előtérbe került az egyéni képességek, erősségek megbeszélése. Személyes célkitűzések, új egyéni 
tervek keletkeztek, illetve egyértelműbbé váltak az elképzeléseik. 

A tanulók továbbtanulás iránti érdeklődése nőtt, szívesen vettek részt az ezekkel kapcsolatos 
megbeszéléseken. A pályaválasztás témájában változatos programokat sikerült biztosítani, amelyek 
során erősíteni tudták a mentoráltak pályaválasztási elképzeléseit. A meghívottakkal való találkozá-
sok és a látogatások jól sikerültek, sikeres programok valósultak meg. A pályaorientációs foglalkozá-
sok alkalmával a mentoráltak nagyon érdeklődő és tisztelettudó magatartást tanúsítottak.

II.4.4 Szabadidős programok

Sikeres szabadidős programok valósultak meg, a mentoráltak olyan helyekre is eljutottak, ahova  
a szülők nem tudnák elvinni őket. Várokozással telve készültek a programokra, amelyek hatottak  
az önbecsülésükre, fejlesztették viselkedési kultúrájukat.

A programok megvalósulásával a roma identitás erősödött, a művészetek iránti érzékenység nőtt, 
a szociális készségek fejlődtek. 
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Néhány példa a programokra: 
• kézműves- és gasztronómiai foglalkozás; 
• mentálhigiénés előadás; 
• színházi előadás; 
• kirándulás (Budapest, Balaton, Erdély, Tropicarium); 
• kiskertépítő verseny; 
• csecsemőápolás témában kirándulás; 
• találkozó idősekkel; 
• sportfoglalkozás; 
• munkahelylátogatás a pályaválasztással kapcsolatban; 
• „Szelet a vitorlába” pályaválasztási kiállítás.

„A hónap folyamán kirándultunk. A lányok ezt már nagyon várták, ennek ellenére rendkívül sok 
időt vett igénybe a szervezés, az egyeztetés a szülőkkel, mert nem szokták meg a felelősségteljes 
gondolkodást.”

„Mindig nagy élmény, ha egész napos kiránduláson tudunk részt venni, ilyenkor más szemszögből 
is megismerhetjük a mentoráltakat. Nagy kihívást is jelent egy ilyen megszervezése, lebonyolítása. 
örömünkre szülők is csatlakoznak hozzánk.”

„Élvezték a lányok a wellnessezést, a mozgást, az aerobikot és a játékos formában elsajátított 
tanulás elősegítését.”

„A Határtalanul Pályázat keretében egy egész hetet együtt éltünk a lányokkal. Nagyszerű alkal-
mak adódtak beszélgetésekre, együtt átélt élményekre. Nagyon pozitívan hatott az együttműködésre 
nézve ez az öt nap.”

„A színházlátogatás jó alkalmat adott arra, hogy sok minden másról is beszélni tudjunk, pl. viselke-
dés a színházban, az utazás során, öltözködés a színházban.”

„Az idősek napja előtt sokat beszélgettünk az idősek tiszteletéről, szeretetéről, a saját családban 
élő idősekről, és a lányok szeretettel és tisztelettel beszéltek erről a témáról. Szépen szerepeltek  
az idősek napi rendezvényen.”

„Október végén fantasztikus tréningen vehettünk részt, Kardos Melinda roma pszichológus veze-
tésével. Erősödött az önismeret, az önbecsülés, előkerültek rejtett értékek. Melinda életútja példa volt 
a lányok számára.”

„A csoportos foglalkozáson a Romani Design ötletgazdája, Varga Heléna mutatta be ruháit a lá-
nyoknak. A Roma Ki mit tud?-on első és második helyezést értek el a lányok.”

A fentieken túl a mentorok megemlítették, hogy a lányok felismerték az áldozattá válás veszélyeit, 
tudták, hogyan kerülhetik el, illetve hogyan kérhetnek segítséget szükség esetén.

Erősödött a mentoráltak higiéniai kultúrája, ismereteik gyarapodtak, a női szerepek erősítésé-
ről ismereteket szereztek, a hagyományőrzés egyre nagyobb szerepet kapott az életükben. Minden 
mentorált megtanulta az újraélesztés technikáját. A lányok számukra új ismereteket szereztek a pu-
bertáskor jellemzőiről, ezen belül a szexualitás, párkapcsolat, menstruáció, fogamzásgátlás témájá-
ban is bővült a tudásuk a csoportos foglalkozások keretein belül. 

A mentoráltak egyre aktívabbakká váltak a közösségi életben, ami elvezethet a helyi közösségi 
szerepvállalás erősödéséhez.
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II .5 . Negatív tapasztalatok
A mentoroknak a havi adatrögzítésük során lehetőségük nyílt arra, hogy szövegszerűen a negatív 
tapasztalataikról is beszámolhassanak. A válaszok közül a legtöbb a motiválatlanságra, a szülőkkel 
való kapcsolattartás nehézségeire, a tanulási nehézségekre és az eredmények elmaradására vonat-
kozott, továbbá magatartási problémák vetődtek fel.

A negatív tapasztalatok nagy része a szülőkkel való kapcsolattartás nehézségeiről szól. A kommuniká-
ció nehézkes volt velük, nem voltak motiváltak, nehéz volt bevonni a családot, a szülők nem mutattak együtt-
működési készséget. A lányokra negatívan hatottak a családi háttérproblémák is. A szülői támogatás hiánya 
többször említésre került, továbbá, hogy nem segítik, illetve nem tudják segíteni gyermeküket a tanulásban.

Megjelenik a negatív tapasztalatok között a késés, a pontatlanság, a hiányzás, a lemorzsolódás és 
a rendszertelenség. A család anyagi nehézségei is negatívan befolyásolják a mentortevékenységet.

A mentoráltak tulajdonságaival (például a türelem hiánya) és magatartásával (például trágár beszéd) 
kapcsolatban szintén akadtak nehezítő tényezők. Az önismereti hiányosságok, a szorgalom, a kitartás és 
a fegyelem, a felelősségteljes viselkedés hiánya, a lelkesedés ingadozása, a zárkózottság mind-mind 
kihívást jelentett számos mentornak. A passzivitás a mentoráltak részéről, az érdeklődés fenntartásának 
nehézségei, a mentoráltak egymáshoz való negatív viszonya adott pluszfeladatot több mentornak, szük-
séges volt továbbá az együttműködés készségének kialakítása és a viselkedéskultúra fejlesztése.

Külső körülmények is akadtak, amelyek az eredményes mentorálást hátráltatták: betegség, ha-
láleset feldolgozásával kapcsolatos nehézségek, kamaszkor problémái, és egyéb egyéni esetek.

A tanulmányokkal összefüggő problémák között a mentorok jelzik, hogy a mentoráltak iskolai 
eredményei elmaradtak a megfelelő szinttől, teljesítményingadozások jelentkeztek, a lányok tanulási 
nehézségekkel küzdenek, előfordultak iskolai hiányzások, amelyeket nem tudtak csökkenteni, illetve  
az iskolai sikerélmények és a tanulási motiváció hiánya is érzékelhető volt. Az otthoni és az önálló tanu-
lás hiánya, valamint a pályaválasztás bizonytalanságai szintén negatív tapasztalatokként jelentkeztek.

A mentorok beszámoltak a munkavégzéssel kapcsolatos negatív tapasztalatokról is, ilyenek a következők: 
• komoly témák feldolgozásához rövid az idő; 
• az adminisztráció; 
• hiányosak a felszerelések; 
• a jogszabályi keretek nehezítik a hatékony segítségnyújtást; 
• ügyintézési nehézségek.

Egyéb megjelenő negatív tapasztalatok: 
• alsó-felső tagozat közötti váltás nehézségei; 
• hosszabb, több napos programokra nem engedték el a lányokat; 
• nem megfelelő az otthoni fűtés; 
• higiéniai problémák; 
• nehezen kezelhető a mentoráltak leterheltsége; 
• nehezen tudják megoldani az otthon maradó gyerekek felügyeletét; 
• káros szenvedélyek megjelenése; 
• legrosszabb anyagi helyzetben lévő családok lemorzsolódása.
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III . Mentoráltak véleménye

 
 
A mentortevékenység értékelése érdekében a mentoráltakkal készítettünk online alapon kitölthető ano-
nim kérdőívet 2019 novemberében, amelynek során 431 válaszadó mentorált véleményét dolgoztuk fel.

A válaszok alapján összességében megállapítható, hogy a lányok úgy értékelték, hasznos volt  
a mentortevékenység, sok élménnyel gazdagodtak, és ki is fejezték, hogy úgy érzik, fejlődtek ez által 
a segítség által.

 
10. ábra: A mentoráltak kérdőíve: elégedettség

Forrás: Oktatási Hivatal

Arra a kérdésre, hogy összességében hogyan érezték magukat a mentorprogram résztvevőjeként, 
nem érkezett negatív válasz. A skála alsó értékét képviselő 1 és 2 pontot egyetlen válaszadó sem 
jelölte meg. A mentorok munkáját a lányok elismerték, segítőkésznek tartották őket, akiket el lehetett 
érni akár elektronikus felületeken (e-mail, facebook, skype, viber stb. is), és telefonon is rendelke-
zésre álltak . 

A mentorok érdekessé tudták tenni a találkozókat, eredményes volt a mentortevékenység abból  
a szempontból is, hogy el tudták gondolkodtatni a lányokat a továbbtanulás fontosságáról, új ismere-
teket szereztek a család és a női szerepekről, továbbá sok új dolgot tanultak a roma kultúráról.

 

5  nagyon jól éreztem magam  
65,7%

4 – kellemesen éreztem magam 
30,2%

3 – nincsenek se negatív, se pozitív 
tapasztalataim 
3,9%

2 – nem éreztem jól magam 
0%

1 – nagyon rosszul éreztem magam
0%

nem tudom 
0,2%
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11. ábra: A mentoráltak kérdőíve, elégedettségskálázás 

Forrás: Oktatási Hivatal
 

0 50 100 150 200 250 300 350

Személyes találkozókon rendelkezésre állt és
segítőkész volt a mentorom.

Telefonon is tudtunk beszélni a mentorommal.

Elektronikus felületen (e-mail, facebook, skype,
viber, stb.) is tartottuk a kapcsolatot.

Érdekessé tudta tenni a mentor
a találkozóinkat.

Kérdéseimre mindig kaptam választ és
iránymutatást.

El tudott gondolkodtatni a továbbtanulás
fontosságáról a mentorom.

Sok új dolgot tanultam a roma kultúráról, ami
büszkeséggel tölt el.

Sok új ismerettel bővültem a családi és női
szerepekről.

Több barátom lett, könnyebben beszélgetek 
a társaimmal.

Otthon, a családtagjaimmal is beszélgettünk
 a mentorfoglalkozások témáiról.

Javult a tanulmányi eredményem, sikeresebb
vagyok az iskolában.

Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal? 

0 – nem tudom 1 – egyáltalán nem igaz az állítás 2 – inkább nem igaz az állítás

3 – inkább igaz az állítás 4 – igaz az állítás 5 – teljes mértékben igaz az állítás
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Arra a nyitott kérdésre, hogy „mi volt a legemlékezetesebb élményed a mentorfoglalkozásokkal kap-
csolatban, amiért hálás vagy, vagy elgondolkodtatott, vagy meglepett”, összesen 317 válasz érke-
zett. A válaszok túlnyomó többsége a kirándulásokkal, a szabadidős tevékenységekkel volt kapcso-
latban, és megjelentek olyan témák is, mint a közös beszélgetések, a pályaválasztás, a roma kultúra 
és hagyomány megismerése is.

A mentorprogramnak kifejezett célja volt a kommunikációs készségek fejlesztése, a személyiség-
fejlesztés, aminek eredményességét igazolja az is, hogy erre a kérdésre nagy számban érkeztek 
válaszok: a válaszadók háromnegyede fejtette ki a véleményét.

 
12. ábra: Mentoráltak kérdőíve: a legemlékezetesebb élmény 

Forrás: Oktatási Hivatal

Számos élményről számoltak be, a kedvenc tevékenységek között többször szerepelt a szépség-ta-
nácsadás és a ruhavásárlás.

További figyelemfelkeltő válaszok:
„Étel.”
„Sokat beszélgetnek velem, figyelnek rám, úgy érzem, fontos vagyok.”

1

1
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egymás elfogadása

életvezetési ismeretek, gazdálkodás

felvilágosítás, higiéniai ismeretek

javult a szülőkkel való kapcsolat

kirándulás, táborozás, közösség

közös főzés

mentor bizalma mentorálja felé, személyes beszélgetések

önismeret fejlődése

pályaválasztási, tanulási segítség

roma kultúra, hagyomány megismerése

roma példakép megismerése

szereplés

természetbeni juttatások, ruhavásárlás

nem volt ilyen

Mi volt a legemlékezetesebb élményed a mentorfoglalkozásokkal kapcsolatban, 
amiért hálás vagy, vagy elgondolkodtatott, vagy meglepett? 
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„Olyan kérdésekre is kaptam választ, amiket senkivel nem tudtam megbeszélni. Pl. a menstru-
áció, a szex.”

„Facebookra feltöltött fotók hatásairól beszélgetés; majd ezt követően a családdal is átbeszéltük.”
„A roma himnuszt itt hallottam először, és a roma holokausztról.”
„Mentoromban megbízhattam, sok jó programot biztosítottak nekünk.”
„Sok figyelmet és szeretetet kaptam.”
„Édesanyámmal többet beszélgetek.”
„Mindig csináltunk valamit a beszélgetés közben, így feloldódtam. Jólesett, hogy sok mindent megtudtam 

magamról, a kamaszviselkedésemről, és végre nem kiabáltak velem. Otthon sokat veszekednek velem.”
„Ha a mentorom nem erősködik, már valószínűleg nem is járnék iskolába. Végül is hálás vagyok 

azért, hogy ezt nem engedte nekem.”
„Sok olyan felnőttel találkoztam, akik megosztották velünk eddigi életük eredményeit. És megerő-

sítettek abban, hogy tanuljunk tovább.”
„A roma példaképek, akik ugyanonnan indultak, mint mi, és kemény munkával elérték a céljukat.”
„A legemlékezetesebb és legmeghatározóbb pillanat az volt, amikor cigány egyetemista fiatalok 

látogattak el hozzánk, mint példaképek. Akkor gondolkodtam el igazán arról, hogy igenis érdemes 
tanulni, és én is szeretnék egy ilyen közösség tagja lenni a későbbiekben.”

„Nőtt az önbizalmam, motiváltabb lettem. Van elképzelésem a jövőmmel kapcsolatban. Rávilágí-
tott arra, hogy ugyanolyan vagyok, mint a korombeliek, nincs miért szégyenkeznem.”

„Meglepő volt, hogy milyen sok mindenben ügyes vagyok.”
„Motivált, hogy igenis meg lehet csinálni, el lehet érni az álmunkat.”
„Lábatlan tyúkot sütöttem a mentorommal.”

A mentorprogramról jó véleménnyel voltak a mentoráltak, és szívesen vennének részt a folytatásban, 
amennyiben erre lehetőségük nyílna.

 13. ábra: A mentoráltak kérdőíve: a mentorprogram értékelése 

Forrás: Oktatási Hivatal 

5 – 78,1% 4 – 19,8% 3 – 1,6% 

2 – 0% 1 – 0% nem tudom – 0,5%

Összességében milyennek értékeled a mentorprogramot egy ötös skálán, 
ahol 5 jelenti a legjobb értéket és 1 a legrosszabbat? 
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14. ábra: A mentoráltak kérdőíve: folytatás 

Forrás: Oktatási Hivatal

A válaszadóknak több mint a harmada (38%) gondolta úgy, hogy van még mondanivalója, amelyet 
szívesen leírna. Erre a kérdőív végén biztosítottunk lehetőséget (egyéb). A válaszok többsége a leg-
jobb élménnyel volt kapcsolatos, a szabadidős programok, a kirándulás, táborozás, színház, mozi, 
étteremben étkezés pozitívumairól szóltak, továbbá arról, hogy kaphattak ajándékokat, tanszereket, 
ruhákat. Sok segítséget kaptak a tanulásban, pályaválasztásban. Ezeken túl megjelentek egyéb vá-
laszok is, ezek közül néhány:

„Köszönjük a sok programot.”
„A program során lettek barátaim.”
„Olyan helyekre jutottam el, ahova nem jutnék el soha.”
„Rájöttem, milyen kreatív vagyok, kicsiny dolgok szebbé tehetik a környezetemet.”
„Figyelnek rám.”
„Hiányozni fog a mentorom.”
„Én is lennék ilyen mentor.”

Többen jelezték, mennyire szerették a programot, és sajnálják, hogy vége. Feltettek kérdéseket is: el-
sősorban arról érdeklődtek, lesz-e folytatása a mentorprogramnak, és hogyan vehetnének részt benne.

 

Amennyiben lenne lehetőség folytatni a mentorálást, 
részt vennél-e továbbra is ilyen programban?

Igen – 90% Nem tudom – 8% Nem – 2%
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IV. Mentorok véleménye – fókuszcsoport

 
 
MENTORÁLÁST VÉGZŐ CIVIL SZERVEZETEK KöZöTT VÉGZETT FóKUSZCSOPORTOS  
VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

A mentorálást végző szervezetek között két fókuszcsoportos vizsgálatot végeztünk. Az első 2019 áp-
rilisában irányított kérdésekkel, a második 2019 szeptemberében csoportos megbeszéléssel, egymás 
tapasztalatainak megtárgyalásával zajlott a jobb megértés érdekében. 

Kiderült a fókuszcsoportos interjúk során, hogy a szervezetek a Bari shej programot elsősorban 
azért pályázták meg, mert a projekt célja a szervezetek profiljába tartozik, és minden lehetősé-
get igyekeznek megragadni a településükön a sok hátrányos helyzetű tanuló esélyeinek növelése,  
a szegénység csökkentése érdekében, a továbbtanulás elősegítése céljából, valamint a családok 
még teljesebb körű támogatása érdekében. A szervezetek arról számoltak be, hogy jó az együttmű-
ködésük a roma önkormányzattal, segítik egymást, és van lehetőségük roma mentorok bevonására, 
akik példaképek lehetnek a célcsoport számára.

A civil szervezetek között volt olyan, amelyiknek volt korábbi tapasztalata hátrányos helyzetűek 
segítésében és iskolai továbbtanulási mentorrendszer működésében, ezt kívánták a Bari shej prog-
ramban is érvényesíteni .

Mások újítani akartak tevékenységükön a projekt által nyújtott lehetőségekkel, és elsősorban nem 
felzárkóztatási feladatként tekintettek a projekt megvalósítására, hanem kifejezetten más szemlé-
let nyújtásaként fogták fel. Olyan perspektíva megmutatására nyílt lehetőségük a mentorálás által, 
amellyel még nem találkoztak a mentoráltak, és amely különbözik a szülői mintától (például kirándu-
lás, másik iskola lehetősége).

Volt olyan szervezet, amelyik az iskolai programok alapján állította össze saját javaslatát, igazo-
dott az adott iskola addigi tapasztalataihoz, elért eredményeihez.

A mentorok kiválasztásának szempontjai között az alábbiak jelentek meg:
• pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos gyakorlottság; 
• a továbbtanulással, SNI, hátrányos helyzetű tanulókkal való előzetes tapasztalat;
• roma gyerekekkel foglalkozó pedagógusok;
• érettségizett roma nő;
• fiatal legyen;
• a helyi roma közösségből származzon;
• helyi legyen, és/vagy jól tájékozódjon a településen;
• rendelkezzen nevelőszülői tapasztalattal.

A mentorok jelentkezhettek önként, a szervezetek megszólítottak oktatási intézményekben dolgozó 
pedagógusokat, intézményvezetőket, és szociális munkásokat is megkerestek.

A projekt kezdetekor a mentoroknak is össze kellett szokniuk, meg kellett ismerniük egymást, hogy 
megfelelően tudjanak együtt, csapatban dolgozni.



32

A ROMA LÁNYOK VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAELHAGYÁSÁNAK MEGELŐZÉSE PROGRAM ZÁRóTANULMÁNYA

33

A mentorok munkájának támogatására a szervezetek szupervíziót tartottak, amit szükséges-
nek és hasznosnak ítéltek meg. A szupervízión számos témát meg tudtak osztani, vitatni egymással  
a mentorok, amelyeket sikeresnek vagy problémásnak éreztek. Előfordult, hogy ezt összekapcsol-
ták a havi zárásokkal, feladat ütemtervek megbeszélésével, máshol 3 havonta került szupervízióra 
sor. Más szervezetek inkább az esetmegbeszélést tartották hasznosnak és ha túlnőtt egy probléma  
a mentoron, akkor eseti jelleggel tartottak szupervíziót, vagy vontak be pszichológust.

Egyre szorosabbá vált a kapcsolat a lányok és a mentorok között. A lányok számos problémával for-
dultak a mentorokhoz, akik számára azonban nehéz volt meghatározni, meddig terjed a hatáskörük.  
A családok mindennapjain nem tudtak változtatni, de szerették volna, ha a mentoráltak ki tudnak törni ab-
ból a közegből, amelyben élnek. Szinte minden mentoráltjuk családja problémás volt, valamilyen válsággal 
küzdöttek otthon: pl. nem foglalkoztak velük a szüleik, sok mindennek ki voltak téve (sok mindent hallottak, 
láttak otthon, ami nem a gyerekre tartozik). A mentor ilyen esetekben csak annyit tehetett, hogy elmondta  
a véleményét a szülőknek, felhívta a figyelmüket a problémákra, amelyeken szükséges változtatni.

A gyermekvédelmi ügyek lelkileg megviselték a mentorokat.
A mentoráltak kiválasztása sok esetben adott volt, vagy úgy nyilatkoztak róla a civil szervezetek, 

hogy „adta magát”. Más szervezetek arról számoltak be, hogy a tanárok javaslatát vették alapul, vagy 
maguk a mentorok választottak mentoráltat, hiszen ismerik a lányokat, korábban is napi kapcsolatban 
voltak a rászorulókkal. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a szülői motiválatlanság és az együttműkö-
dés hiánya nehézséget jelentett a mentoráltak kiválasztásában.

Vannak olyan mentoráltak, akik 30–50 kilométerre laknak a megvalósítás helyszínétől. A mentorok-
nak ilyen esetekben egy nap szabadságot is ki kellett venniük, hogy eljussanak mentoráltjaik szüleihez. 

A nagy távolság miatt nincs közvetlen kapcsolatuk a családokkal, nem látják a mindennapjaikat, 
csak akkor tudnak betekintést nyerni az életükbe, amikor kimennek hozzájuk. 

Több mentor úgy nyilatkozott, hogy a klasszikus családlátogatás kevésbé jellemző, a mentor ké-
nyelmetlennek, feszültnek érezte azt a szituációt, amikor az otthonukban kellett beszélgetni a szülők-
kel. Ennek ellenére a mentorok minden családot meglátogattak legalább egyszer. Az volt a jellemző, 
hogy ha az utcán találkoztak, akkor megbeszélték az aktuális problémákat. Amennyiben nem találkoz-
tak, és valamilyen probléma állt fenn, felkeresték a családot. Ehhez kitaláltak valamilyen ürügyet (pl. 
„hoztam valamit” vagy „hallottam valamit”), és nem azonnal a problémával indították a beszélgetést.

Volt olyan mentor, aki helyzeti előnnyel indult, hiszen a szociális és gyámügyi igazgatás területén az ön-
kormányzatnál dolgozott, így az érintett családokat, az élethelyzetüket jól ismerte. Családi rendezvénye-
ken, foglalkozásokon megjelentek a szülők, vagy ha problémájuk adódott, szintén bementek a mentorhoz.  
Ez fordított esetben is igaz volt: ha a mentor szeretett volna valamit megbeszélni a szülőkkel, felkereste őket.

A szülők bevonása azonban nehezen valósult meg. Jellemzően a cigány hagyományok és étke-
zés köré csoportosuló programokkal tudták bevonni őket, vagy a szülők által űzött cigány mestersé-
gek bemutatójával. Jó gyakorlatnak bizonyult, hogy a közösségben központi szerepet betöltő szülőt 
nyerték meg az ügynek, az ő sikeres bevonódását, elköteleződését követően többen csatlakoztak. 
A szülőket külön is felkeresték. Egyes esetekben viszont az bizonyult hatékonyabbnak, ha ez nem 
történt meg, hanem inkább megvárták, amíg a szülők érdeklődtek vagy kértek valamit.

Számos alkalommal felmerült az a probléma, hogy a lányokat sem az egynapos, sem a többnapos 
kirándulásokra nem engedték el a szülők. Túlságosan védték őket a roma babonák miatt (pl. a busz-
balesettel kapcsolatos félelem miatt), úgy vélték, biztonságosabb otthon.
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Nemcsak a lányok, hanem a családjaik életvitelében is meglátszódtak a program pozitív hatásai  
(pl. a tisztálkodással kapcsolatban). Mentálhigiénés szakemberek tartottak előadást a lányoknak külön-
böző témákban (pl. tisztálkodás, szexuális élet, védekezés). A lányokkal óvatosan kellett erről beszélni, 
a családok nem világosítják fel őket, így nagyon zárkózottak voltak. A mentorok először féltek is, hogy 
milyen visszhangja lesz ennek, hiszen a roma kultúrában ez tabutéma, azonban nem jött visszajelzés 
azzal kapcsolatban a szülőktől, hogy ilyen jellegű előadásokra nem szeretnék elengedni a lányaikat.

Általában sikerült elérni, hogy a szülők megértsék: az ő és a gyermekük érdekét szolgálja a prog-
ram, és megnyugtatta őket a gyermekükről való gondoskodás. Megbeszélték a mentorral, hogy 
mire lenne szüksége a gyermeknek, mit vegyenek neki, és sokszor ezek a tárgyak tartották bent  
a mentoráltat és a családját a programban.

Néhány családot nehéz volt rávenni az együttműködésre. Egyes családokkal sikerült mély bizal-
mat kiépíteni, más családokkal ez kevésbé sikerült. Utóbbiak félreértelmezték a projekt lényegét.  
Azt gondolták, csak a tanulmányi eredmények javítására fognak fókuszálni a mentorok.

Az iskola nyitott volt a Bari shej programra, az osztályfőnökök és a többi pedagógus is gyakran 
érdeklődött a lányoknál, hogy milyen kirándulásokon, tréningeken vettek részt, motiválták őket, hogy 
rendszeresen járjanak. A pedagógusok sokkal elfogadóbbá váltak, örültek ennek a projektnek – úgy 
gondolták, hogy „végre csinálnak is valamit ezek a kislányok” –, együtt dolgoztak a mentorokkal, cél-
juk volt, a lányok továbbtanulásának támogatása. Volt a mentoráltak között olyan lány is, aki tovább-
tanult, ráadásul abba az iskolába jelentkezett, ahová iskolalátogatásra vitték.

Nem volt jellemző a lemorzsolódás, a programban maradtak a mentoráltak, mert szívesen vettek részt 
benne. Ahol előfordult lemorzsolódás, annak oka költözés, családi problémák, gyámság alá helyezés volt. 

A mentorok remélik, hogy a program a mentorált lányok gyermekeire is pozitív hatással lesz azál-
tal, hogy az itt tanultakat át fogják adni nekik, és aszerint nevelik majd őket.

A fiúk folyamatosan érdeklődtek, hogy számukra mikor lesz ilyen program.

Az első felmérés során kérdésként megfogalmazódott, hogy a mentorok hogyan képzelték el előzete-
sen a mentorálást. Az alábbi válaszok születtek:

• biztonságot nyújtó személynek képzelték el a mentort, akit bármikor megszólíthatnak;
• a mentoráltak lelkivilágával kell majd foglalkozni, hogy könnyebb legyen lavírozni a roma ha-

gyomány és a többségi társadalom elvárásai között;
• a feladat a szociális kompetencia fejlesztése, a tanulási motiváció erősítése, tipikusan a szoci-

ális munkáshoz tartozó ügyek (pl. segítség a szülőknek a segélyek igénylésében);
• a csoportkohézió erősítését, a közösségépítést szorgalmazzák a programok, emellett minden-

féle egyéni ügy gondozását jelentik;
• a mentorok szakkollégiumban is tutorálnak
• többen a tanulás fontosságának hangsúlyozását, az iskolai ügyekben való segítségnyújtást kép-

zelték a mentor feladatának; ehhez képest mély vízbe kerültek, máshogy alakult a helyzet a kézi-
könyv elkészülte és a felkészítés után; elsősorban az volt a cél, hogy érzelmileg kiegyensúlyozot-
tak legyenek a mentorok, mert akkor lehetséges a megfelelő segítségnyújtás a mentoráltaknak;

• a FÉK programhoz hasonló tevékenységeket jelent (csoportos programokat), amelyek az önis-
meret, a kapcsolatrendszer fejlődését teszik lehetővé.
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A záráshoz közeledve néhány mentor megosztotta a válaszát, hogy szerinte mit kapott mentorként 
a programtól:

György: Burnout-szindrómát fedezett fel magánál. A program által új lendületet kapott. Látva a lányok 
fejlődését, és a tudat, hogy hasznos, amit csinál, újra megszerettette vele a munkáját. 

Bianka: Mivel ő is még csak huszonegy éves, az ő személyisége is sok változáson ment keresztül.  
Ő is motiváltabbá vált, erősödött az a meggyőződése, hogy ki kell törniük abból a környezetből, 
amelyben élnek, és ez leginkább a tanulás/továbbtanulás által érhető el. A motivációt, ami benne is 
megvan, csak egy lánynál tapasztalta. Jó érzés volt segíteni másoknak. A Bari shej program által Bi-
anka is eljutott olyan helyekre, programokra, amelyeket különben ő sem engedhetne meg magának.

László: Szemléletmódváltás – mennyivel másabbak a nők, mint a férfiak. A női mentorok teljesen 
másképp bánnak a lányokkal, mint a férfiak. Csodálta női mentortársai tevékenységét, és hogy milyen 
szoros kapcsolatot sikerült kialakítaniuk a lányokkal. Úgy gondolja, neki nehezebb dolga volt férfiként, 
hisz máshogyan szemlélik a világot. Ő inkább olyan volt a csapatban, mint egy igazgató bácsi. Feltöl-
tődés a lányok bizalma által.

Ildikó: Nagyon jó érzés számára, hogy a lányokat jó irányba tudta terelni, felelősséget érzett irántuk. 
Iskolaigazgatóként jó volt másfajta tevékenységben is részt venni. Sok olyan értékes emberrel ismer-
kedhetett meg, akiket eddig csak hallomásból ismert. 

Melinda: A személyiségfejlődés mellett szakmai fejlődést is jelentett számára a program. Nemcsak 
mentorként vett részt benne, hanem az adminisztráció és a szakmai irányítás is hozzá tartozott. Ne-
héz volt ezen a számára ismeretlen terepen elérni azt, hogy minden rendben legyen (pénzügyileg, 
szakmailag, úgy, hogy közben a lányok érdekét kellett szem előtt tartania). Nagyon hálás azért, hogy 
a megfelelő időben mindig olyan embereket sodort az útjába az élet, akik segítették tevékenységét.

Marianna: Sikeresnek véli tevékenységét, attól függetlenül, hogy először dolgozott mentorként.  
A mentoráltjait szinte a saját gyerekeinek tekintette, ezért úgy gondolkodott, hogy öt gyereke van (otthon 
van két kisgyermeke). Kihívást jelentett számára, hiszen belecsöppent három kamasz lány életébe és 
családjába, akikre teljesen más életvitel jellemző. Véleménye szerint sikerült egyfajta bizalmi kapcsola-
tot kialakítania a szülőkkel, mert a látogatás során megosztották vele, hogy milyen problémákkal küz-
denek. Hálás, hogy részt vehetett a programban. örül, hogy mentortársai befogadták kezdőként. Sokat 
tanult tőlük, mindig számíthatott rájuk. 

Nikolett: Új tapasztalatokat szerzett – van egy nyolcéves kisfia, de a programban tizenéves lányokkal 
foglalkozott, és mivel más körülmények között nőtt fel, számos újdonsággal találkozott (teljesen más 
helyzet az, amikor az ember csak hall valamiről, mint amikor látja, és részt is vesz benne).

A mentorokkal készített további portréinterjúkat a tanulmány melléklete tartalmazza. 
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V. Iskolaigazgatók, osztályfőnökök véleményei

 
 
2019 novemberében online kérdőívvel kerestük meg a mentorprogramban részt vevő lányok iskolái-
nak igazgatóit és osztályfőnökeit. Az anonim kérdőívet 106-an töltötték ki, a válaszadók közel azonos 
arányban iskolaigazgatók és osztályfőnökök voltak (egy válaszadó nem jelölte be egyiket sem).

 
15. ábra: Stakeholder-kérdőív: munkakör 

Forrás: Oktatási Hivatal 

A kérdőív elején megkérdeztük, ismerte-e korábban is a mentorprogramot, vagy csak a megkereső 
levélből értesült róla. A válaszadók 91,5%-a (97 fő) ismerte a programot, az a 8,5% (9 fő), amely  
azt válaszolta, hogy korábban nem volt tudomása róla, a további kérdésekre már nem tudott választ 
adni. Ezzel biztosítottuk az adatgyűjtés valódiságát.

16. ábra: Stakeholder-kérdőív: a Bari shej ismerete

Forrás: Oktatási Hivatal

Osztályfőnök – 57% Igazgató – 43%  

Milyen munkakörben dolgozik az iskolában?

Igen – 92% Nem – 8%  

Volt-e korábban tudomása a Bari shej programról, vagy csak most, 
ebből a levélből értesült róla? 
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17. ábra: Stakeholder-kérdőív: felkeresték-e? 

Forrás: Oktatási Hivatal

A programban részt vevő civil szervezetek felkeresték az érintett iskolák igazgatóit és osztályfőnökeit, 
akiknek tudomásuk volt arról, hogy mely diákok vesznek részt a programban. Egyöntetűen pozitív 
változást tapasztaltak az érintett diákok viselkedésében.

 
18. ábra: Stakeholder-kérdőív: tudomás a mentoráltakról

Forrás: Oktatási Hivatal

Igen – 94% Nem – 6%  

Felkereste Önt a programban részt vevő civil szervezet tájékoztatás 
vagy segítségkérés céljából?  

Igen – 99% Nem, nincs tudomásom – 1%  

Van tudomása arról, melyik diákok vesznek részt a programban? 
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 19. ábra: Stakeholder-kérdőív: a mentoráltak viselkedésének változása 

Forrás: Oktatási Hivatal 

A válaszadók szerint a mentoráltaknak leginkább a magatartásuk változott jó irányba, fegyelmezet-
tebbé váltak, nagyobb tisztelettel viselkedtek osztályfőnökeikkel, intézményvezetőikkel szemben, to-
vábbá a szociális készségük és a kifejezőkészségük is javult.

Az már nem ennyire egyértelmű a pozitív változással kapcsolatban, hogy a tanulmányi eredmények 
javulása vajon a mentorprogramnak köszönhető-e, mivel ez a program csak közvetve tudott hozzájárul-
ni a tanulási eredmények javulásához, hiszen nem volt kifejezett célja a korrepetálás. Az iskolaigazga-
tók és osztályfőnökök ezzel együtt is elismerik, hogy a program hozzájárult a lemorzsolódás csökkenté-
séhez, és a lányokat sokkal jobban érdekli a továbbtanulás, mint a mentorprogram előtt.

Tapasztalt-e bármilyen változást a diákok viselkedésében? 
(több válasz is megjelölhető)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

igen, nagyon pozitív változást tapasztaltam

igen, kisebb pozitív változásokat tapasztaltam

nem tapasztaltam semmilyen változást

igen, kisebb negatív változásokat tapasztaltam

igen, nagymértékű romlást tapasztaltam

nem tudom

44,8%

54,2%

5,2%

1%

0%

0%



38

A ROMA LÁNYOK VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAELHAGYÁSÁNAK MEGELŐZÉSE PROGRAM ZÁRóTANULMÁNYA

39

20. ábra: Stakeholder-kérdőív: skálázás

Forrás: Oktatási Hivatal
 

0 – nem tudom 1 – egyáltalán nem igaz az állítás 2 – inkább nem igaz az állítás

3 – inkább igaz az állítás 4 – igaz az állítás 5 – teljes mértékben igaz az állítás
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A program hozzájárult a lemorzsolódás
csökkentéséhez.

A mentortevékenység hatására a mentorált 
lányokmagatartása sokat javult.

A mentortevékenység hatására a lányok sokkal 
inkább érdeklődnek a továbbtanulás iránt.

A mentortevékenység hatására a lányok 
szociális készsége javult.

A mentorprogramban részt vevő lányok 
magatartása fegyelmezettebb.

A mentorprogramban részt vevő lányok 
nagyobb tisztelettel viselkednek.

A mentorprogramban részt vevő lányok 
kifejezőkészsége javult.

A mentorprogramban részt vevő lányok 
tanulmányi eredménye javult.

Az Ön tapasztalatai alapján mennyire igazak 
az alábbi állítások egy ötös skálán, ahol az 5 a leginkább igaz, 

az 1 a legkevésbé igaz állításnak felel meg? 
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A válaszadók kétharmada állítja azt, hogy az alábbi módok valamelyikén bevonódott a projektmeg-
valósításba:

• közös programok megvalósítása, ennek segítése;
• egyeztetés, véleménykérés, tapasztalatcsere;
• partnerként, hiszen ő maga is a megvalósítók egyike (részese a mentorprogramnak);
• a mentorált személyiségfejlesztése (túlzott zárkózottság esetén);
• magatartási problémák kezelése miatt;
• tehetséggondozás;
• az igazolatlan hiányzások csökkentése;
• megismerni a civil szervezet által alkalmazott módszereket, technikákat;
• egyéb együttműködés céljából.

 
21. ábra: Stakeholder-kérdőív: bevonódás

Forrás: Oktatási Hivatal

22. ábra: Stakeholder-kérdőív: kapcsolat 

Forrás: Oktatási Hivatal

Igen – 24% Nem – 76%  

Be van vonva (bármilyen módon) Ön is a projektmegvalósításba?  

Igen – 53% Nem – 47%  

Próbált-e Ön a projektmegvalósító szervezettel kapcsolatba lépni? 
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A válaszadóknak egyéb információt is lehetőségük nyílt megosztani, amit harmincnégyen meg is 
tettek. Ők pozitívan értékelik a programot, mert élményként élték meg a bevont lányok, és segítette 
a programban részt vevő tanulók iskolai előrehaladását, a szabadidő hasznos eltöltésének megis-
merését, magatartási problémák enyhülését, illetve a lemorzsolódás csökkentéséhez is hozzájárult.

Megállapították, hogy a Bari shej projekt azokra is hatással volt, akik nem vettek részt a program-
ban, példaként szolgált a többi tanuló számára. A projektmegvalósítás során egyre többen szerettek 
volna bekapcsolódni vagy hasonló programban részt venni.

Negatív vélemény nem volt, szeretnék, ha folytatódhatna a projekt.

Néhány vélemény:
„A projekt az iskola életét is színesítette, példaként szolgált a többi tanuló számára. A projektmeg-

valósítás során egyre többen szerettek volna bekapcsolódni vagy hasonló programban részt venni.”
„A program a roma lányoknak nagyon hasznos volt, a roma kultúra megismerése és az önismere-

tük szempontjából is. A mentorok személyisége nagyon jól illeszkedett a programhoz.”
„A Roma lány program nagyban segítette az intézményben folyó munkát, hiszen a mentorok célja 

és feladata a lányok szociális kompetenciáinak, önismeretének fejlesztése és a helyük megkeresése 
volt a helyi társadalomban, a mikroközösségben, amivel nagyban hozzájárultak az iskolában folyó 
munka sikerességéhez is.”

„Nagyon sok olyan élményt nyújt a program a benne részt vevőknek, amit a szülők nem tudnának 
biztosítani gyermekeiknek. A probléma ott van, hogy nem minden szülő tartja ezt értéknek a gyereke 
számára .”

„Jónak tartom a programot, mert valóban sok roma származású kislány nem folytatja a tanul-
mányait az általános iskola után, és elkallódnak. A program segítségével nagyobb figyelem kíséri  
az életútjukat, ezt eredményesnek tartom.”

„Véleményünk szerint a programot folytatni kellene, mert akkor lesz eredménye az elmúlt idő-
szaknak. A tanulóink közül többen 4., 5. és 6. osztályba járnak, a folytatás még jobban befolyásolná  
a lányok továbbtanulását.”

„Érdekelne, hogy a fiúknak miért nincs ilyen program!?”
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VI . Támogató szervezetek véleménye

 
 
Annak érdekében, hogy minél több szempontból tudjuk értékelni a mentortevékenységet, fontosnak 
tartottuk megvizsgálni azt is, hogy a mentorok felkészültsége és helyismerete mellett milyen tényezők 
befolyásolták a sikeres szakmai megvalósítást. Megkerestünk olyan szakembereket, akik helyi szintű 
szerepvállalásukból, szakmai szerepkörükből, valamint az oktatási, felzárkóztatási területen végzett 
munkájukból adódóan valamilyen formában érintettek voltak a projektben. Megismertette velünk vé-
leményét

• Babák Mihály polgármester (Szarvas); 
• Gyuris Lászlóné védőnő, egészségnevelési tanácsadó (Nagyecsed);
• Lacza Zoltánné, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola intézményve-

zetője (Gyulaj);
• Merklné Kálvin Mária főosztályvezető (Oktatási Hivatal, Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások 

Koordinációs Főosztálya);
• Sörös Iván főosztályvezető (Belügyminisztérium, Gyerekesély Főosztály); 
• Szél Petronella Éva gyógypedagógus („ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület, Nagybajom).

Az érintettek különbözőképpen vonódtak be a projektbe.
Szarvas Város Roma Nemzetiségi önkormányzata megkereste a város polgármesterét azzal  

a kéréssel, hogy pályázni szeretne a programra. A roma önkormányzat ilyen nagy összegű pályázatot 
korábban még nem valósított meg, ezért a város segített nekik a pályázat beadásában. A nyertes el-
bírálás után jelezték azt is, hogy a pályázat koordinálásában és pénzügyi vezetésében is segítségre 
van szükségük, így a város biztosította számukra a projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői felada-
tok ellátásához szükséges szakembereket.

Az együttműködés sikeres volt, bebizonyosodott, hogy a két önkormányzat egymás segítségére 
tud lenni, ami példaként szolgálhat más önkormányzatok számára is.

A Belügyminisztérium Gyerekesély Főosztályának feladata a program megvalósításában elsősor-
ban a döntés előkészítése volt, hogy a program elindulhasson. A Főosztály gondozta az előzmény-
programokat is. A hátránykompenzációban dolgozó szakemberek visszajelzései, tereptapasztalatai, 
a különböző tanulmányok alapján, valamint a 2011-ben megjelent európai szintű ajánlás és a ke-
retstratégia is kimondta a fókuszált intézkedések szükségességét, mégpedig azt, hogy a roma lá-
nyok, nők célcsoportjával külön is szükséges foglalkozni. A 2015-ös pilotprogram megtervezése után  
a Főosztály azon dolgozott, hogy forrást különítsen el, felső vezetőkkel egyeztetve képviseljék  
a témát, becsatornázzák a szakmai véleményeket, és előkészítsék a hatályos jogszabályoknak meg-
felelő pályázati dokumentációt, s így megszülethessen az EFOP-kiírás. Ilyen mértékű projektre (közel 
kilencven szervezet, mintegy kétezer lány bevonása) korábban nem volt példa, ezért is kiemelt fon-
tosságú a támogató funkció. 

Az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya figyelemmel 
kísérte azokat a tevékenységeket, amelyek a projekt lezárását követően beépíthetők a pedagógi-
ai-szakmai szolgáltatások rendszerébe, hogy az ilyen típusú – a tanulókat támogató, a szülőkkel 
szorosan együttműködő – a köznevelési rendszeren kívüli, de annak működését jelentősen támogató 
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programban részt vevők továbbra is támogathatók lehessenek. Ehhez szükséges, hogy azok a szer-
vezetek, intézmények, amelyekkel a projekt együttműködött, a fenntartás évei alatt kapcsolatba ke-
rülhessenek a pedagógiai oktatási központokkal. Ezáltal a pedagógiai-szakmai szolgáltatási rendszer 
gazdagodhat a fejlesztés eredményeivel, és szakmai támogatást tud nyújtani ahhoz, hogy az érintett 
fiatal lányok ne válhassanak korai iskolaelhagyókká, hanem végzettséggel a kezükben lépjenek ki  
a köznevelési rendszerből. 

Amennyiben egy mentorprogram iskolához kapcsolódóan valósul meg, vagyis az iskolaigazgató, 
esetleg az osztályfőnök is mentorként vesz részt a projektben, annak számos előnye, ugyanakkor 
hátránya is lehet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskolájának (Gyulaj) in-
tézményvezetője arról számolt be, hogy nagy előnye ennek a helyzetnek, hogy a lányok családjaival 
kialakult kapcsolatrendszer és bizalom már létezik, elfogadják és tisztelik a mentort, kirándulásokra, 
utazásokra is csak velük engedték el a lányokat. Ugyanakkor nehézséget jelentett, hogy el kellett 
különíteni a két szerepet, hiszen más a funkció tanárként, és más mentorként.

A projekt megvalósításában érintett szereplők kiemelték, hogy a projekt legfontosabb célja, hogy 
a lemorzsolódás csökkenjen, a lányok folytassák tanulmányaikat, és magasabb iskolai végzettséget 
szerezzenek. Sikerült felkelteni a lányok tanulás, tudás iránti vágyát, pozitív példákat és mintákat 
kaptak, emellett támogató közösséget is. Új célok jelentek meg, egyéni motivációk erősödtek, nőtt  
a bátorságuk, önbizalmuk, gyarapodott a tudásuk. 

A projektnek köszönhetően a bevont lányok olyan helyekre juthattak el, olyan rendezvényeken 
vehettek részt, ahol olyasféle ismereteket, magatartásformákat, viselkedésmintákat sajátítottak el, 
amilyenekre addig megszokott környezetükben nem volt lehetőségük. A projekt lehetőséget adott 
arra, hogy segítsék megvalósítani a lányok elképzeléseit, továbbá tárgyi eszközöket (ruha, táska, 
könyv, társasjáték, irodaszerek), élelmiszereket és tisztálkodási szereket is kaptak támogatásként.

A projektmegvalósítást támogató szereplők felhívták a figyelmet, hogy mennyire fontos a szülők 
bevonása, egészségügyi és nevelési kérdésekben is segítve őket, továbbá lényeges, hogy a men-
torok ismerjék a családtagokat, rendszeresen kerüljenek közvetlen kapcsolatba velük, különösen az 
apákkal. Hangsúlyozták továbbá annak fontosságát, hogy milyen szakemberek dolgoznak a projekt-
ben, azaz hogy a szakembereknek milyen végzettséggel, tudással, tapasztalattal kell rendelkeznie  
a hátránykompenzáció területén, a fiatal célcsoporttal való kapcsolatteremtésben, kapcsolatápolás-
ban a lányokkal, és kifejezetten a roma lányokkal. Fontos, hogy legyen felkészült a terepen dolgozó 
szakember, és az is lényeges, hogy mit tudással rendelkeznek a mentorok, szakmai vezetők.

Fontos az is, hogy a megvalósítók között legyenek romák, helyi és központi szinten is. A prog-
ramban azt tapasztalták a megvalósítók, hogy egy kifejezetten roma program akkor tud hitelesen 
működni, ha roma szakemberek (pl. nők, példaképek) is részt vesznek a projekt megvalósításában.

A válaszokat a 9. számú melléklet teljes egészében tartalmazza.
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VII . Jó gyakorlatok

 
 
A jó gyakorlatok gyűjtésének célja a tapasztalatok megosztása, a megvalósítás során bevált megol-
dások népszerűsítése és a nehézségek feltárását követő teendők ismertetése. A projektmegvalósí-
tásban részt vevő szervezetek képviselőit kérdőívvel kerestük meg. 

Az alábbiakban a közreműködő mentorok, szakmai vezetők és projektmenedzserek – a terepen 
dolgozó kollégák tapasztalatainak integrálásával – foglalták össze a tevékenységükhöz kapcsolódó-
an, hogy mennyiben járultak hozzá a program céljainak megvalósításához.

VII.1. A Bari shej projekt jó gyakorlatainak gyűjtése 
során megfogalmazott célok
Az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez a szemléletváltáson keresztül, a tanulás iránti vágy megte-
remtésével, a motiváció erősítésével, új lehetőségek bemutatásával kívántak hozzájárulni a mentorok.

Fontos megállapítani, hogy a mentoráltak újabb támogató, bizalmat élvező közegbe kerültek, ha-
sonlóan a biztonságot nyújtó családhoz, ahol személyiségük tovább fejlődhetett.

Kiemelt feladat volt, hogy a roma lányok ne tartsák egyedüli útnak a korai családalapítást a to-
vábbtanulás helyett, hogy megismerjék a továbbtanulásban rejlő lehetőségeket. A tanulás iránti mo-
tiváció megszerzésével nagyobb eséllyel tudjanak felzárkózni, munkát és megélhetést találni. Fon-
tos cél volt az önismeret, a szociális kompetenciák fejlesztése. Meg kell ismerniük magukat, saját 
kultúrájukat,illetve társaik kultúráját.

összegezve tehát a mentortevékenység céljaként megfogalmazható a szemlélet- és gondolko-
dásmód változásának elérése, amelyen keresztül a mentoráltak motiváltak lesznek, hogy önmagukért 
és a családjukért tudatosan felelősséget vállaló felnőttekké váljanak.

A mentorok a legtöbbször pályaorientációs foglalkozásokat, prevenciós foglalkozásokat, önisme-
reti tréninget, az áldozattá válást megelőző médiaismereti tréninget tartottak. A szabadidő hasznos 
eltöltése érdekében kirándulásokat, táborozást, sporttevékenységet, önvédelmi sporttal kapcsolatos 
és kreatív foglalkozásokat, közös főzést, cigány táncot, strandolást, kulturális eseményeket, színház-
látogatást, túrákat, egészséges életmódot támogató programokat szerveztek a mentoráltaknak. 

A mentorok meghívott előadókkal is együtt dolgoztak, többek között pszichológussal, mentőtiszttel, dok-
tornővel, kézművesoktatóval, roma származású vendégekkel, akik pozitív életmintát nyújtottak a lányoknak .

A fentiek szélesítették a lányok látókörét, fejlesztették műveltségüket és szociális készségeiket, 
csapatként élték meg az élményeket, emellett olyan lehetőségeket ismertek és tapasztaltak meg, 
amelyek a további életük alakulására is hatással lesznek. Több városba, sok-sok rendezvényre el-
jutottak, amire a pályázat nélkül nem lett volna lehetőségük. E projekt által a mentorált lányok kom-
munikációs, szociális készségei nagymértékben javultak, beszédkészségük fejlődött, amelyeket jól 
hasznosítottak a tanulásban és társas kapcsolataikban.

A lányokkal való foglalkozás során sok olyan téma felszínre került, amelyet a családon belül nem 
tudtak vagy nem akartak megbeszélni. Különösen a szexualitás, a fogamzásgátlás témaköre volt az, 
amit családon belül talán tabuként kezelnek. A pénzzel való gazdálkodás és a takarékoskodás jelen-
tőségére is számos program és workshop irányult, akár közös vásárlással egybekötve.
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A pályázat segítségével a mentoráltak hangszert, tabletet, füzetcsomagokat, könyveket kaptak, 
ruhához, biciklihez juthattak, amivel a tanulás iránti érdeklődésük is erősödhetett.

Az egyéni és a csoportos mentorálások alkalmasak voltak arra, hogy a lányok a személyes prob-
lémáikat, tanulási nehézségeiket megbeszélhessék, segítséget, tanácsot kérhessenek.

A családok bevonásának is fontos szerep jutott a mentortevékenység során. Közös rendezvé-
nyeken vehettek részt, családi napot szerveztek számukra. A mentoráltak családjaira jellemző  
az egyszülős, illetve a többgyermekes modell, illetve sok a többgenerációs és a munkanélküliség 
miatt veszélyeztetett család is. Számos mentoráltnál a családfenntartó is munkanélküli, vagy köz-
munkában foglalkoztatott, és előfordul az analfabetizmus is. Egy lakásban sokszor több nemzedék 
él együtt, magánszféra nem teremthető meg. Előfordult elítélt bűnelkövető a családban, és számos 
mentorált is bűncselekmény áldozatává vált.

A mentorok tevékenységük során élmények és tapasztalatok segítségével járultak hozzá a lányok beil-
leszkedési, kommunikációs, pályaválasztási, életvezetési, konfliktuskezelési és motivációs készségeinek 
fejlesztéséhez. Ezek az élmények és tapasztalatok rámutattak, milyen lehetőségeik vannak az életben.

Előzetesen milyen célt fogalmazott meg, mit kívánt elérni a projektmegvalósítással?
„Senki sem önmagának való sziget… Nem lehetünk szigetek, mert a társadalom ezt várja tőlünk. 

Attól, hogy a cigányságtól ezt várják, nem kénytelenek beletörődni… A célunk egy élhetőbb társada-
lom kialakítása.”

„Az önismeret elsajátításán túl a projekt célkitűzése a lányok önmegvalósításának megtanítása, 
melynek elsődleges alapja a tanulás, új ismeretek szerzése.”
„Célom: a lányok segítőtársának lenni, bizalmas, személyes beszélgetéssel segíteni őket, lelkileg is 
támogatni, ha nehézségekkel küzdenének, ezek mellett a tanulásra buzdítás, céltudatos, célratörő 
fiatalok nevelése.”

„Ne maradjanak ki a lányok az iskolából! A látókörük táguljon, ismerjék meg a továbbtanulással 
kapcsolatos lehetőségeiket! A két év alatt érje őket sok pozitív élmény.”

„Prevenció a külterületen, a hátrányos helyzet kompenzálása, közvetlen, személyre szabott segít-
ségnyújtás.”

„Megmutatni, hogy másképpen is lehet élni, mint a családja. Ehhez tanulásra van szükség. Elérni, 
hogy mindenki továbbtanuljon, és végezzen is. Legalább egy szakma legyen a kezében. Segíteni  
a beilleszkedésben, megelőzni a rájuk leselkedő veszélyeket.”

„Elsődleges célunk, hogy a programban részt vevő lányok sikeresen befejezzék az általános isko-
lát, és pályát válasszanak, szakmát szerezzenek. Tanulási motivációjuk erősödjön, a családalapítás, 
gyermekvállalás halasztódjon későbbre.”

„Pályázatunk célja, hogy a bevont lányok életvezetése, jövőképe kirajzolódjon és megerősödjön 
számukra, a társadalmi helyzetük javuljon. Programjainkon keresztül a résztvevőknek új szokások, új 
viselkedési minták megismerésére nyílik lehetőség, így képessé válnak változtatni élethelyzetükön, 
tudatosabbá válik életvezetésük. Projektünk keretében az egyéni fejlesztés mellett a családok fej-
lesztésével is kiemelten foglalkozunk, hiszen a változások fenntartása és beépülése így biztosítható.” 

„A program keretében igyekeztünk elérni a lányoknál, hogy a lehetőségekhez képest kinyíljon 
számukra a világ. Kaphassanak képet az őket körülvevő lehetőségekről. Felhívjuk a figyelmüket  
a továbbtanulás fontosságára. Könnyebbé tenni beilleszkedésüket a társadalomba, az osztályba. 
Igyekeztünk elfogadtatni önmagukat másokkal és saját magukkal.”
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„Alternatívát nyújtani egy másfajta életmódhoz, motiválni őket a tanulásban, továbbtanulásban. 
Tanuljanak szakmát, törjenek ki abból a helyzetből, amelyben élnek, lássanak meg új lehetőségeket 
és utakat.” 

„A roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan továbbta-
nulási esélyeik növelése.
Célunk volt, hogy a mentorált lányok tudatosan alakítsák úgy az életüket, hogy minél tovább járjanak 
iskolába, szerezzenek szakmát, legyen lehetőségük arra, hogy a tehetségüket kibontakoztathassák. 
Szeressék majd a munkájukat, és ez ugyanolyan fontos életcélt jelentsen számukra, mint a leendő 
gyermekeik nevelése. A mentorált lányok bátran vállalják önmagukat, és ne szégyenkezzenek szár-
mazásuk, hovatartozásuk miatt.
További cél volt előmozdítani a romák felemelkedését, integrációját a roma populáció minden rétegé-
ben, tehetségek felfedezése a kézműves-foglalkozás, a zene-, a tánc és a sport terén.”

VII.2. A lemorzsolódás csökkentésének támogatása
Az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez a tanulással kapcsolatos pozitív attitűd mélyítésével já-
rultak hozzá a mentorok, továbbá segítő hozzáállással, hátránykompenzálással, ami tanszerek-
kel, irodaszerekkel, ruházattal való ellátást jelent. A tantárgyi korrepetálás ugyan nem volt elvárt 
feladata a mentoroknak, de a mentorálás során több esetben szaktantárgyi felkészítéssel is kel-
lett foglalkozniuk. Többen hívtak meg a csoportos foglalkozásokra előadókat, hogy példaképként 
szolgáljanak, illetve élményekkel kívánták gazdagítani a lányok tapasztalatát, és alátámasztani  
a tanulás fontosságát. Amennyiben előfordult lemorzsolódás, annak költözés és gyermekvállalás volt 
a legfőbb oka.

Tömören foglalja össze, hogy a projekt megvalósítása hogyan járult hozzá a hátrányokkal küz-
dő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentéséhez.

 „Egy mondat, melyet egy osztályfőnök fogalmazott meg: »Már látom a változást… Van tartá-
suk…« A mi fejünkben nem a tantárgyak lebegtek, hanem a hozzáállás, a személyiség megerősítése, 
a hovatartozás…”

„A tanuláshoz szükséges könyvek és eszközök segítettek a családoknak az iskoláztatásban,  
a mentorok révén folyamatos kapcsolat alakult ki a családokkal, ezek szintén hozzájárultak a lemor-
zsolódás csökkentéséhez. A tanárokkal való folyamatos kapcsolattartás szintén segítette a felmerülő 
akadályok csökkentését…”

„A célcsoport tagjai a projekt előrehaladásával egyre motiváltabbá váltak a tanulás iránt, megér-
tették, miért fontos a tanulás, s megpróbáltak jobban teljesíteni az iskolában. Többségük új, szemé-
lyes célokat tűzött ki magának, amelyek megvalósításának mentoraik segítségével neki is kezdtek. 
összességében a projekt a tanulással kapcsolatos pozitív attitűd mélyítésével járult hozzá az iskolai 
lemorzsolódás csökkentéséhez.” 

„Mivel a mentorált lányokat végig kísérte a mentoruk, az odafigyelés hatására talán kevesebb volt 
az iskolai mulasztás, az iskola otthagyása. A szülő is jobban motivált volt, hogy figyelemmel kísérje 
gyermeke előrehaladását, az iskolai hiányzás csökkentését.”

„Mivel a mentorok folyamatosan biztatták a gyermekeket, hogy tanuljanak, számos jó példát hoz-
tak fel a tanulás előnyeiről. A gyermekeknek többféle őket érdeklő témát (pl. főzés, szépségápolás) 
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szakmaként is bemutattunk, aminek eredményeként már többen választott szakmájukban tanulnak 
tovább (szakács, fodrász).” 

„A program során az önbizalmuk erősödött, magabiztosabbak lettek, beszédük, megjelenésük 
megváltozott. Tanulási kudarcaik csökkentek.”

„A projekt megvalósítási helyszínén is jellemző az országos statisztika, miszerint a hátrányos helyze-
tű lányok iskolai lemorzsolódása tizennégy éves korban nagyon magas számú. A projekt megvalósítása 
során minél korábban megkezdtük a projekt résztvevőinek az egyéni és családi támogatását, s ezáltal 
elősegítettük a tartós szemléletformálást. Ehhez járult hozzá az egyénre szabott fejlesztési tervek ké-
szítése, az egyéni és családi készségfejlesztések, szabadidős programok és a tanácsadások.” 

„Példákkal, roma életutak bemutatásával arra ösztönöztük a lányokat, hogy a tanulást fontosnak tekint-
sék az életükben, céljukká váljon egy jó szakma elérése, és tervezzék meg az életüket, a mindennapjaikat.” 

„A szervezetünk az iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében több megoldást is talált. A pro-
jektidőszak során minden hónapban olyan, főként roma nőket vontunk be, akik pozitív életútjukkal, 
történetük elmesélésével példát mutathattak a mentorált lányoknak. Tematikus foglalkozások, sok mély 
beszélgetés volt arról, hogy mi az arany középút az életük megtervezése során. Az iskola befejezésé-
hez kapcsolódó motivációjuk erősítése érdekében szintén a pozitív példák voltak segítségünkre.”

„A folyamatos mentori figyelem, a szülőkkel való kapcsolattartás segítette a lányok iskolai életét, 
tanulmányait. A társas és szociális kompetenciák fejődése segítette a mindennapjaikat az osztálykö-
zösségben. Ezzel együtt csökkent a hiányzásuk is. Ez összességében a tanulási tevékenységükre is 
pozitív hatással volt. Míg az első év végén évismétlés is volt a körükben, ez a második évre megvál-
tozott. Mindenki tovább tudott lépni, és magasabb évfolyamon folytatja tanulmányait.” 

„Nagyon fontos tényezők:
 – a lányok fontosnak érezhették magukat, így motiváltabbá válhattak; 
 – mentoraik révén folyamatosan követtük az iskolába járást;
 – a tanuláshoz szükséges könyvek és eszközök, egyéb természetbeni hozzájárulások segítet-

tek a családoknak az iskoláztatásban;
 – a tanárokkal való folyamatos kapcsolattartás szintén hozzájárult, hogy a pedagógus és  

a bevont lány fontosnak érezze az iskolát, mindkét félben elmélyülhessen a közös munka, 
siker élménye;

 – a csoportos foglalkozásokon szerzett élmények fokozták a közösség megtartóerejét;
 – a pályaorientációs foglalkozások hozzájárultak a továbbtanuláshoz szükséges tapasztalatok 

megszerzéséhez, így nyilvánvalóvá vált számukra az iskolai végzettség megszerzésének 
fontossága;

 – a horizontális tanulás révén és a segítő-felzárkóztató foglalkozások segítségével erősödtek 
kognitív, manuális és szociális képességeik, amelyek a tanulmányi munkában is éreztették 
hatásukat.”

„Egyik végzős diákunk így fogalmazott: »Ha nem lett volna ez a program, és nem lett volna a men-
torom, akkor már nem járnék iskolába.«”

„Új ismereteket szereztek a lányok. Sikerült növelni az önbizalmukat. Megérezték, hogy bennük is 
vannak értékek. Sikerélményekre építettük a foglalkozásokat. Az odafigyelés, a gyakori kapcsolattar-
tás sokat segített. A bizalmi kapcsolat lehetőség volt arra, hogy a nagyobb bajokat időben elkerüljük.” 

„Az előzetes igényfelmérés alapján a célok eléréséhez nemcsak tantárgyi fejlesztésekre, külön-
órákra volt szükség, hanem személyre szabott segítségnyújtásra, sok esetben az elsődleges támo-
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gatórendszer, a család számára is. Ezt a célt szolgálta a család bevonása, motiválása és a családi 
mentorálás is.
Fontos emellett a felmérés szerint a közösségi aktivitás kialakítása, megerősítése, ezért a projektben 
közös programokat, tábort, közös főzéseket, fűszerkert kialakítását valósítottuk meg.
Mentoráltjaink nagyon kevés közös élményt szerezhettek eddig, jellemzően csak az iskola által ingye-
nesen szervezett programokra jutottak el. Ennek bővítésére valósítottuk meg a színházlátogatásokat, 
kirándulásokat. Igényeiket ebben a témában kevésbé tudják konkrétan megfogalmazni, mert a lehe-
tőségeiket sem igazán ismerik, ezért igyekeztünk minél szélesebb palettájú programokat szervezni 
számukra. Ha felfedezik önmagukat, a világot, a lehetőségeiket, akkor értékesebb lesz számukra  
a tanulás, az iskolai részvétel is.”

„A folyamatos kapcsolattartással a lányok támaszt és bizalmat kaptak, de felelősséget is, melyet 
kezdetben nehezen kezeltek. Mára igénylik a támogatást, a segítséget, büszkék elért sikereikre. Pá-
lyaorientációjuk határozott irányt vett a megismert lehetőségek révén. Felismerték, hogy az egyetlen 
út a szakmaszerzés, a tanulás az előrejutáshoz.”

Volt-e a mentoráltjai között olyan, aki idő előtt hagyta abba az iskolát (lemorzsolódás)?  
Tudja-e, hogy ennek mi volt az oka?

„Igen, költözés miatt, valamint volt, aki nem kívánt tovább részt venni a programban, mert a tanul-
mányait is félbehagyta, pl. családvállalás, munkavállalás miatt.”

„Volt, igen. Sajnos két lány is, mindketten az első félévben kiléptek a programból. Egyikük gyerme-
ket szült a napokban, a másik pedig párkapcsolata miatt hanyagolja el az iskolába járást és a tanulást. 
Mindkettejük oka feltehetően az, hogy a családjaikban mindenkinek alacsony iskolai végzettsége van, 
nincs pozitív példaképük, és a szexualitás komoly szerepet tölt be az életükben.”

„A mentorált lányok közül egy hagyta el idő előtt az iskolát, aminek az oka családi krízis volt. A szü-
lők válása, illetve a velük megromlott kapcsolat miatt egyre rosszabbul tanult, míg végül szeptember 
elején nem ment vissza az iskolájába. Jelenleg felnőttoktatásban tanul, szociálisgondozó-képzésen.” 

„Igen, elköltözött a városból, tudomásunk szerint az új lakóhelyén nem iratkozott be iskolába.”
„Igen, sajnos volt egy fő, aki lemorzsolódott, nem folytatja a középiskolát. Időközben élettársi 

kapcsolatot alakított ki, emiatt morzsolódott le. Sokat beszélgettünk a családdal, az élettárssal is, egy 
ideig úgy tűnt, sikerül az iskolát folytatni, de sajnos nem így alakult.”

„Egy tanulónk nem kezdte el a középiskolát, mert gyermeket szült tizenhat évesen.”
„Az iskolai tanulmányait két tanuló fejezte be, mivel leérettségiztek, és nem folytatják a tanulmá-

nyaikat. Sajnos ők minden meggyőzési kísérlet ellenére inkább elhelyezkedtek dolgozni. Mi ezt is 
kudarcként éljük meg, mivel nagyon bíztunk a tanulmányaik folytatásában.” 

„Jelen projekt során négy mentorral dolgozunk/dolgoztunk együtt. Volt olyan csoport, ahol idő 
előtti lemorzsolódás történt. Két lányunk elhagyta az iskolát, és családot alapított. Ezt nem fogtuk fel 
csalódásnak, sokkal inkább megoldandó feladatnak vagy tapasztalatnak, hiszen nem tudjuk meg-
változtatni minden lány, minden család sok év alatt kialakult hagyományait. A két lány nem nyomás 
hatására döntött így, szívesen mentek férjhez és szültek gyermeket. Sok esetben a szülői fészekből 
való kikerülés pozitív irányt adhat az életüknek, ugyanis a nehéz körülmények között élő családok 
esetében megváltás lehet a fiatal lányok számára egy tehetős családhoz való elkerülés, még abban 
az esetben is, ha az a férje családját jelenti.”
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VII .3 . A továbbtanulás támogatása
A mentortevékenység egyik fő célja a továbbtanulás ösztönzése, a lányok jövőképének formálása 
volt. Ennek a célnak az elérése érdekében a szülőket is meg kellett győzni, ami nehezebb feladatnak 
bizonyult, mint a lányok szemléletformálása.

Pályaorientációs foglalkozásokat szerveztek a lányoknak, elvitték őket különböző rendezvények-
re, ahol különféle szakmákkal találkozhattak, illetve iskolalátogatásokon vettek részt középiskolák-
ban, felsőoktatási intézményekben és szakkollégiumokban, ahol különböző életutakkal ismerkedhet-
tek meg, választási lehetőségek nyíltak meg előttük.

A projektmegvalósítók túlnyomó többsége úgy értékelte, hogy sikerrel közvetítették azt az üzene-
tet, hogy megéri tanulni.

Tömören foglalja össze, hogy a projekt megvalósítása hogyan járult hozzá a hátrányokkal küz-
dő roma lányok továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.

„Voltak szülők, akik a beszélgetések és a program hatására elkezdték buzdítani gyermeküket  
a tanulásra, és a szülő-gyermek kapcsolatuk erősödött. A lányok roma emberek pozitív példáiról hal-
lottak, személyesen is kérdezhették a vendégeket, akik ugyanabból a közegből indultak, mint ők, de 
sok szorgalommal és kitartással sikereket értek el az életben.”

„A projektben többször, többféleképpen támogattuk a lányok pályaorientációját. Ez a csoportfog-
lalkozásokon a témák között szerepelt, és az érdeklődők részt vehettek egyéni pályaorientációs ta-
nácsadáson. Ellátogattunk óvodába, szociális intézménybe, ahol az óvodához köthető s a szociális 
szakmákkal ismerkedhettek, beszélgethettek óvónőkkel, szociális gondozókkal, ápolókkal. Így mé-
lyültek ismereteik az egyes szakmákról, ami segíti őket abban, hogy olyan szakmát legyenek képesek 
választani, melyet később szeretni fognak.” 

„öt alkalommal vittük el a harminc lányt különböző iskolákba, ebből kettő roma szakkollégium volt. 
A felnőtt roma fiatalok elmondták, hogy milyen nehéz családi és anyagi körülmények közül törtek ki. 
Ezek a beszélgetések hitet adtak sok lánynak.” 

„A rendszeres találkozók, csoportfoglalkozások, táborok olyan összefüggő rendszert alkotnak, ami 
kiegészíti a gyermek napi szinten használt kapcsolati hálóját. A mentorok nem egy esetben közvetí-
tettek az iskola és a család között, így egyetlen általunk mentorált gyermek sem bukott meg. Jobban 
megértették, hogy mit kell tanulni, hogyan kell felkészülni a dolgozatokra vagy adott esetben a záró-
vizsgára. Csökkent a hiányzások száma is.” 

„Sok szabadidős program irányult a szakmák bemutatására, az önismeret fejlesztésére, ami segí-
tette a középiskolák kiválasztását.”

„A szociális kompetenciák fejlesztése révén. Találkozásainkkor mindig megbeszéltük az aktuális 
problémákat. Szállóigénkké vált a »nem adhatom fel« kifejezés.”

„A folyamatos meggyőzés, a pozitív életminta bemutatása, a pályaorientációs foglalkozások mind 
hozzájárultak a hátrányokkal küzdő roma lányok továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.”

„Több olyan előadót, vendéget hívtunk a csoportos találkozókra, akik kellő motivációt jelenthettek 
a lányok számára.”

„A program kapcsán részletesebben megismerkedhettek szakmákkal. A példaképek olyanok vol-
tak számukra, akik sok esetben szintén telepről indultak. Ez is közelebb hozta őket a vendégekhez. 
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Engedtük, hogy kérdezzenek. Ezek a beszélgetések interaktívak legyenek, és mindig oldott környe-
zetben valósuljanak meg.” 

„A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációjával kapcsolatban a legnagyobb hiányos-
ságok a tájékozottság, a realitások és az információ területén jelentkeznek. Ennek kezelésére háromfé-
le programelemet valósítottunk meg. Két pályaorientációs csoportfoglalkozást, két alkalommal működő 
munkahelyek meglátogatását, valamint a „Szakmák éjszakája” elnevezésű programon vettünk részt. 
Ezek hozadékaként a pályaválasztásban vagy önmagukban bizonytalan, határozatlan résztvevők pá-
lyaismerete bővült. Segítséget kaptak pályaválasztási döntésük meghozatalában, céljaik megvalósítá-
sa további lépéseinek megtervezésében. Megismerték képességeiket, fejlesztendő területeiket, ezáltal 
fejlődött az önismeretük. A megfelelő pályaválasztáshoz szükséges a munkaerőpiac, valamint az egyén 
adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, erőforrásainak, korlátainak ismerete. 
Ezzel párhuzamosan mindig megjelent a továbbtanulás témája az egyéni mentorálások alkalmával is, 
a mentoráltak igényeinek megfelelően.”

„A projekt folyamán számos olyan programot szerveztünk, amely által a lányok különböző szak-
mákra, szakterületekre láttak rá. Felmértük, hogy milyen felvételi tárgyakból kell segítséget nyújtanunk  
a tanulóinknak, hogy jobb eredményekkel felvételizzenek. Nemcsak a középiskolai tanulmányokat mu-
tattuk be, hanem a felsőfokú intézmények tanulmányi rendszerét is megismertettük a mentoráltakkal.” 

„A szubkultúrájukban hagyományos nézeteik módosultak, megértették, hogy a roma családokban 
a nők miért nem tanultak tovább, miért nincs az anyáknak valamilyen végzettségük, szakmájuk. Meg-
értették, hogy a mai generációk számára fontos a tanulás, a szakmai végzettség megszerzése.
A lányok közül többen maradtak az iskolában, egy részük azért, hogy érettségit szerezzen, más 
részük pedig hogy valamilyen szakmát tanulhasson. Ezek a lányok a program elején még úgy gon-
dolták, hogy nincs szükségük a tanulásra, azonban ez a gondolatuk nagyon hamar megváltozott. 
A lányok között van olyan, aki céljának tekinti, hogy tanulmányait felsőfokú oktatási intézményben 
folytassa. A programba bevont roma lányok »mintaként« szolgáltak a többi roma lány számára is,  
a program során szerzett tapasztalatokat megosztották egymással, így többen döntöttek a továbbta-
nulás mellett.”

VII .4 . A mentorok kiválasztásának módja
A legfontosabb szempont a mentorok kiválasztásánál a szemlélet, a motiváció, a nyitottság, a tapasz-
talat, a helyi kapcsolatok és ismertség megléte, valamint a magas iskolai végzettség volt. Fontos, de 
nem kizárólagos szempontként több szervezetnél megjelent a roma származás, és hogy nő legyen  
a mentor, továbbá a pedagógusi végzettség.

Milyen szempontok alapján választották ki a projektben részt vevő mentorokat?
„A mentorok között vannak roma származásúak, valamint pedagógusok, kollégiumi nevelők, akik 

már eddig is ismertek voltak a lányok számára, így a bizalom kialakítása is könnyebben ment.”
„A mentorok mindegyike ismerte már a célcsoport tagjait. Fontos volt az előzetes személyes kap-

csolat a családokkal. A roma származású mentorok jelentős szerepet töltöttek be, példaképnek tekin-
tették őket.”

„Olyan mentorokat választottunk, akik szívesen vettek részt a programban, és felkészült, módsze-
rekben gazdag tárházzal rendelkező, elkötelezett pedagógusok voltak.”
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„Nyitott személyiség, segítőkészség, kitartó a munkáját illetően, jó emberismerő, kiváló pedagó-
gus, sokoldalú, megértő.” 

„Kizárólag női mentorokat választottunk, akik többsége helyi pedagógus vagy szociális szakem-
ber. Olyan tanítókhoz, tanárokhoz ragaszkodtunk, akik jól ismerik a helyi viszonyokat, a családok 
helyzetét, és bizalmas kapcsolatot tudtak kiépíteni a szülőkkel.”

„Törekedtünk arra, hogy a mentor és a tanuló között már legyen egy elfogadó kapcsolat, amit  
a közös munka tovább erősített. Igyekeztünk olyan mentorokat is keresni, akik a múltjukban fontos 
szerepet töltöttek be. A választások sikeresnek mondhatók, mert egyetlen esetben sem volt mentor-
váltás, és a tanuló-mentor párok hatékonyan működtek együtt.
Mivel egy mentorhoz csak két mentorált tartozott, szorosabb kapcsolat tudott kialakulni a szülőkkel, 
a családdal is, ami a további együttműködés és az utánkövetés alapja, és a továbbtanulási esélyt, 
valamint a szakmához jutási lehetőséget is növeli.”

„Szociálisan érzékeny, türelmes, sok szabadidővel rendelkező mentorokat kerestünk, valamint ko-
rábban szerzett tapasztalatok domináltak a kiválasztás során. Meghallgattuk a lányok véleményét 
is. Ahol az volt szükséges, fiatal roma mentort kerestünk, illetve a szülői szerep bizonyos részeinek 
átvállalására alkalmas személyt. Fontos volt, hogy a családok elfogadják a mentor személyét.”

VII .5 . A mentoráltak kiválasztása
A mentoráltak kiválasztásánál szempont volt az igazolható hátrányos helyzet, a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogosultság, az információ a szociális háttérről, a rászorultság mértéké-
ről, a veszélyeztető környezetről. Az önkéntesség alapelvnek számított, tehát a mentorált és a szülők 
beleegyezése alapvető követelmény volt. Ahol ismerték a családokat, meg tudták állapítani, volt-e 
korábban iskolaelhagyó szülő és/vagy testvér, ami szintén jelezte, hogy az adott lánynak szüksége 
van a projekt támogatására. A nehéz sorsúak is kiemelt figyelmet kaptak, például ahol a szülő(k) el-
vesztése vagy a szülők életvitele nem megfelelő környezetet biztosított a lányoknak.

Volt olyan szervezet, amely kifejezetten általános iskolásokat célzott meg a programmal, más pe-
dig az idősebb korosztályt kereste, illetve a pályaválasztás előtt állókat.

A kiválasztásnál a tehetségesek felkutatása is szempont volt, például aki korábban is aktív volt  
a település programjain.

Szakembereket, osztályfőnököket is bevonta a kiválasztáskor, továbbá segítséget nyújtott a roma 
nemzetiségi önkormányzat, védőnők, családsegítők.

Hogyan történt és milyen szempontok alapján választották ki a mentoráltakat?
„Előzetes tapasztalataink alapján a motiváltságot tekintettük elsődleges szempontnak. Természe-

tesen felmértük az egyéb képességeiket, a családi és szociális kapcsolataikat, a szociális helyze-
tüket, ám meghatározó szempont az egyéni motiváció, illetve a mentor személyes benyomása volt.  
A kérdőívek pontszáma, illetve a mentor által adott pontszám szerint rangsort állítottunk fel, amelynek 
alapján az első húsz lány került a programba. A motivációs pontok az összpontszám felét tették ki, 
tehát bármilyen szempont érvényesülni tudott a válogatás során, amennyiben együttműködési hajlan-
dóságot mutatott a fiatal.”

„A mentoráltak kiválasztásánál az elsődleges szempont az volt, hogy azokról a nagyon hátrányos 
helyzetű településekről kerüljenek be, ahol a lemorzsolódás veszélye nagy, a szülők iskolai végzett-
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sége alacsony, és nagycsaládból származnak. Fontos szempont volt, hogy roma származású lányok 
bekerüljenek. Természetesen olyanok is részesei a programnak, akik mindezeknek a feltételeknek 
nem felelnek meg. Pozitív mintaként, megerősítésként szükséges a jelenlétük.”

„Elsősorban általános iskolás korú lányokat választottunk, akiknek a többsége a szegregátumban 
él. Úgy gondoltuk, hogy ezekre a lányokra kiemelten kell figyelnünk az iskolai lemorzsolódás elkerü-
lése érdekében .” 

„Egyesületünk már két hasonló programot eredményesen megvalósított, és aktívan jelen van  
a környező településeken, ismeri a családok élethelyzetét, rendszeres kapcsolatot tart a helyi iskola 
igazgatójával és a pedagógusokkal, így a lányok bevonása a programba nem okozott nehézséget.  
A lányokat a család helyzete alapján választottuk ki. A halmozottan hátrányos, roma lányokat válasz-
tottuk ki, akiknek a leginkább segítségére lehet a program.” 

„A projektet megelőző programokba legaktívabban bekapcsolódó romák közül választottunk.  
A másik fontos szempont az volt, hogy a városi  »oláhcigány« gyermekek éppúgy be legyenek vonva, 
mint a szegregátumban élő »romungró« gyermekek.” 

„A családsegítő munkatársak és pedagógusok ajánlásával kerestük meg a családokat, ahol  
a hátrányos helyzet komplexen jelentkezik. Ezután az otthonukban látogattuk meg a családokat, és 
tájékoztattuk őket a projekt tartalmáról. A kezdetkor kis tájékoztató füzetet is készítettünk. Előfordult 
olyan eset is, amikor a lányok a barátnőjüket is ajánlották a programba. Az ismerkedés után állapotfel-
mérést készítettünk, majd a mentorális tervet a gyermekkel kapcsolatban álló felnőttekkel konzultálva 
készítettük el.”

„2018. januárban a célcsoport körében megtörtént a toborzás. A helyi közösségek, az oktatási intéz-
mények tanulói, a hátrányos helyzetű családok tájékoztatást kaptak a projekt nyújtotta lehetőségekről 
Tamási valamennyi romák által lakott körzetében. A jelentkező családoknál családlátogatás keretében 
a mentorok interjút készítettek, kérdőívet, jelentkezési lapot töltettek ki, majd a kiválasztás szempontja-
inak figyelembevételével a projektbe felvett lányokkal együttműködési megállapodás köttetett.
A leányok kiválasztásának szempontjaként jelentek meg a kiemelt lemorzsolódási kockázati tényezők:

 – tantárgyi bukás;
 – évismétlés;
 – magas hiányzási óraszám (igazolt és igazolatlan egyben);
 – egy idősebb testvér abbahagyta vagy nem kezdte meg középiskolai tanulmányait, alapfokú 

iskolai végzettséggel vagy anélkül hagyta abba tanulmányait;
 – a szülők alacsony iskolai végzettsége (legfeljebb nyolc osztály);
 – a család lakhatási hátránnyal, illetve rossz anyagi körülmények között él, alacsony a szociális 

státusz, szegregált lakókörnyezetben élnek.”
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VII .6 . A mentorálás
A mentorálást előzetes terv alapján végezték, a mentorálási tervezet egyénre szabottan készült el.  
A találkozókra a lányok otthonában, a közösségi házban és egyéb helyszíneken került sor.  
A mentorálás folyamatáról a mentorok naplót vezettek.

A mentorálás folyamatának elemei:
• toborzás;
• kiválasztás; 
• ismerkedés a bevont családokkal; 
• állapot- és szükségletfelmérés a munkafolyamat eleje;
• a mentorálás kereteinek kialakítása, a közös szabályok lefektetése;
• kölcsönös bizalom kialakítása;
• kapcsolattartás elektronikus módon is;
• konfliktuskezelés.

Nagyobb kihívás esetén segítő szakembert is bevonhattak a tevékenységbe.
A mentor hivatalos ügyek intézésében is segítséget nyújtott a lányoknak és szüleiknek.
A csoportos foglalkozásokon – a lányok fejlődését elősegítő közösségi programokon túl – megbe-

szélték az aktuális problémákat is.
A mentorálás célja az önismeret fejlesztése, reális jövőkép kialakítása, a pályaorientáció,  

a kommunikációs készség fejlesztése, a tanulás segítése, a szociális kompetenciák fejlesztése,  
az életpályaépítés, a kultúra közvetítése, szabadidős tevékenységek ajánlása stb.

Mindezek sok-sok beszélgetésen, játékos fejlesztésen keresztül valósultak meg. A mentor folya-
matosan motiválta a lányokat, biztosítva a segítségadás és -kérés, az együttműködés, a csoportépí-
tés és az élményátadás lehetőségét.

A mentorok általában rendszeres – leginkább heti, kétheti vagy havi – találkozókon osztották 
meg egymással tapasztalataikat. Emellett elektronikus úton is tartották a kapcsolatot.

A találkozók témája a tapasztalatcsere, a felmerülő problémák közös kezelése, a jövőbeni prog-
ramok kialakítása, a felelősök meghatározása, a koordináció volt. A stábmegbeszéléseken túl több 
szervezetnél esetmegbeszélésre is sor került, közös megoldások keresése céljából.

A mentorok munkájukhoz szakmai támogatást kaptak mentorfelkészítés, mentorkézikönyv ren-
delkezésre bocsátása, műhelymunka formájában. Ezeket a lehetőségeket hasznosnak ítélték meg, 
elsősorban a műhelymunkát, ahol a jó gyakorlatok cseréje is megvalósult. 

A mentorfelkészítés során a hangsúly inkább az érzékenyítésen volt, míg a műhelymunkák so-
rán sok hasznos tapasztalatot szerezhettek a mentorok: egymástól tanulva, egymás jó gyakorlatait 
megismerve tudták később a helyi viszonyok közt hasznosítani a megszerzett ismereteket. A Mentori 
Kézikönyv összefoglalta a mentorálással kapcsolatos alapfogalmakat, szerepeket és a módszertant.

A Mentori Kézikönyv tartalmát hasznosnak ítélték meg a mentorok. 
Elsősorban esettanulmányokkal egészítenék ki annak tartalmát. Konkrét gyakorlatok, játékok leírá-

sa, csoportfoglalkozások forgatókönyvmintái, feladatbank-javaslatok fogalmazódtak meg igényként. 
Az általános tudnivalók mellett tehát gyakorlati tanácsokra számítanak segítségként a mentorok,  

a mentorálás során előforduló szituációk, problémahelyzetek bemutatására, az ezek során követendő 
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helyes, illetve a kezelendő helytelen magatartás leírására. További konkrét igény, hogy a mentoráltak 
fejlesztendő területeihez kapcsolódó feladat- és játékgyűjtemény online forrásokra hivatkozással le-
hetne hasznosabb.

Röviden foglalja össze, hogyan zajlott a mentorálás folyamata!
„A projekt végéig a következő foglalkozások valósulnak meg: 

 – helyi közösségek érzékenyítése (workshop külső szereplők számára): 24 alkalom;
 – csoportfoglalkozás: összesen 24 alkalom (ebből a prevenció 6 alkalom);
 – prevenciós foglalkozás: 6 alkalom;
 – sport, kulturális foglalkozás: 40 alkalom;
 – tábor: 2 alkalom;
 – egészséges életmódra nevelés: 12 alkalom;
 – önismereti foglalkozás: 12 alkalom;
 – pályaorientációs foglalkozás: 12 alkalom;
 – családi nap: 8 alkalom.”

„Fontos volt a mentorálás folyamatában, hogy a felmerült problémákat teljes egészében körüljár-
juk, a legkisebb gondokat is megbeszéljük, és megoldást keresünk a nehézségekre. 
Mentorálásainkat a kölcsönös bizalom, segítés és a nyomon követés jellemezte.” 

„Programunkat két fő csoportra építettük fel: a mentorált lányokra és a szülőkre. 
Kétféle mentorálási módot használtunk.
Az egyéni mentorálás az egyén szükségleteire és tulajdonságaira épít az egyéni mentorálási terv-
nek megfelelően (hátránykompenzáció, beszélgetés, célok, feladatok kitűzése, tapasztalatok átadá-
sa, az önismeret, önbizalom erősítése).
Családi mentorálás: több szintéren zajlik (programok, családlátogatások, egyéni, telefonos, interne-
tes beszélgetések). A folyamat eredménye, hogy a gyermek és a szülő kapcsolata szorosabbá válik. 
A szülő motíváltabb lesz, a gyermeke tanulmányait jobban követi, távolabbi célktűzései lesznek. 
Csoportos mentorálás havonta több alkalommal zajlik. Célja: kultúraközvetítés, hagyományápolás, 
közösségépítés, a szabadidő helyes eltöltése. Veszélyhelyzetek elkerülését célzó programok (rend-
őrség, családok átmeneti otthona, átmeneti szálló).”

„A célcsoport speciális élethelyzetéből, kulturális szokásaiból adódóan a nők, lányok helyzete  
a családban önmagában kevésbé hoz fenntartható eredményeket, tényleges változásokat. Azok  
a változások, amelyeket programelemeinkkel kívántunk elérni, olyan léptékűek, hogy tartós fenntar-
tásuk akkor lehetséges, ha nemcsak egyéni, hanem családi színtéren is elérjük az érintetteket. Ezért 
volt szükséges a programban az egyéni és a családi mentorálás is. Tekintve, hogy egy-egy mentor 
maximum öt főt mentorálhat, a szakmai vezető (aki egyben mentor is) mellett három további mentort 
alkalmaztunk. A mentorok szakmai felkészítésére is kiemelten nagy figyelmet fordítottunk, számukra 
a projekt elején közös szakmai felkészítést tartottunk.”

„Minden egyéni mentorálást időpont-egyeztetés előzött meg. A mentor és a mentorált megbeszélte 
a mentorálás helyszínét és idejét. Ezek a találkozások általában hatvanpercesek, és heti két alkalom-
mal került sor rájuk. Témáik között többek között a következők szerepeltek: iskolai tanulmányi ered-
mény, barátságok, kortárskapcsolatok, önismeret, a tanulás fontossága, motiváció. Mindig közösen 
döntöttük el, hogy az aktuális napon miről lenne szükséges beszélgetnünk.”
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„A mentorok egyénileg és teamben dolgoztak, stábüléseken, esetmegbeszéléseken folyamatosan 
tartották a kapcsolatot egymással is. Meghatároztuk a feladat- és a felelősségi köröket.
A mentorok a célok elérése érdekében a következő feladatokat kapták:

 – tervezés és folyamatos értékelés a közös és az önálló munka egészére nézve, figyelemmel  
a bevont lány fejlődésére, feladattartására, motivációjára, valamint a tanulási és egyéb kör-
nyezetre vonatkozóan;

 – kommunikáció a családdal és a projekt közvetlen és közvetett szereplőivel;
 – informálás;
 – érdeklődés;
 – megbeszélés a lányok és a stáb felé;
 – a saját készségek fejlesztése;
 – munkatársak bevonása, ahol szükséges

 ▪ gazdálkodás az »erőforrásokkal«; 
 ▪ kapcsolatok teremtése, fenntartása;
 ▪ világos és jól működő információcsere;
 ▪ a feladatok optimális sorrendjének kialakítása;
 ▪ hatékony minták közvetítése;
 ▪ a feltételek biztosítása;
 ▪ minőségbiztosítás (folyamatos ellenőrzés, mérés, értékelés, korrekció).”  

„Hetente két óra, egyéni, 16-tól 18-ig
csoportos szerdai nap 16-tól 18-ig
a szülőkkel szerda, változó időpontban, kéthetente
iskolai kapcsolat, délelőtt, kéthetente.”

Adott szervezet mentorai milyen rendszerességgel találkoztak, és hogyan osztották meg a ta-
pasztalataikat?

„A mentorok »napi kapcsolatban« álltak egymással, de általában negyedévente »szakmai meg-
beszélést« tartottak. A foglalkozások után is alkalmat kerítettek megbeszélésekre. Akinek nehézsége 
támadt, bármikor segítséget kérhetett a másik mentortól.” 

„Az egy településen dolgozók legalább heti, a különböző településen dolgozók kb. havi rendsze-
rességgel találkoztak. A telefonos, személyes megbeszélések voltak a legjellemzőbbek, de az írásos 
(e-mail) egyeztetés is gyakran előfordult.” 

„Havonta két-három csoportfoglalkozást tartottunk. Az egyik ilyen foglalkozás után mi, mentorok még 
maradtunk, és megbeszéltük a hónap történéseit, illetve a következő hónap programját, és azt is, hogy 
konkrétan ki szervezi és ki felel érte. A megbeszéléseink témája a felmerülő problémák megoldása,  
a másik mentornak nyújtott tanácsadás, programok tervezése volt. Az egyéni mentorálással kapcsolatban 
is tartottunk megbeszéléseket a mentorokkal, ahol szintén a problémákat, megoldásokat beszéltük át.” 

„A mentorok napi kapcsolatban állnak egymással. A felmerülő problémákat, feladatokat közösen oldják 
meg. A csoportos foglalkozásokat közösen szervezik, közösen ötletelnek a programokról. Jó a csapatszel-
lem a mentorok között. Csodálatos környezetben, egy közösségi házban dolgozunk, minden rendelkezé-
sünkre áll a feladatvégzéshez, az épület az iskola mellett van, ideális hely a lányok fogadására.”

„A mi mentoraink napi rendszerességgel találkoztak, beszélgettek, havonta együtt értékelték  
az eltelt iőszakot.”
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A projektidőszak alatt nyújtott szakmai támogatásból, úgy mint mentorfelkészítés, Mentori  
Kézikönyv, műhelymunka mit és hogyan tudtak hasznosítani a mentorálás során?
(Kérjük, hogy fogalmazza meg tömören válaszát!)
„A mentorfelkészítés nagyon alapos volt, sok gyakorlati dologgal ismerkedtünk. […] Műhelymunkán 
nem kaptam hasznos információt.”

„A mentorfelkészítésen két kolléga vett részt, hazatérve átadták tapasztalataikat, irányt mutattak  
a kezdeti időszakban. Műhelymunkákon sok új tapasztalatra tettünk szert. Különösen azok a foglalko-
zások voltak hatékonyak, melyek a pályázat első felében voltak elérhetők számunkra. Az ott elhang-
zottak sokat segítettek a munkánkban.”

„Leginkább a műhelymunkákat tartottuk hasznosnak, ahol megismerhettünk számos más megva-
lósító szervezetet és jó gyakorlatot.”

„A műhelymunkák sok segítséget nyújtottak. Megkönnyebbülés volt számomra, hogy mások is 
hasonló problémákkal küzdöttek, mint mi. Sokat segített, hogy megosztották velünk tapasztalataikat, 
így annak sikerességét kihasználva mi is kipróbálhattuk a saját projektünkben.”

„A látottakat-hallottakat megbeszéltük közösen. Megbeszéltük, hogy mit alkalmazunk, mit teszünk 
magunkévá. örültünk a jó gyakorlatoknak, mert színesebbé tudtuk tenni a programjainkat általuk. 
Pl. a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek hogyan tudunk segíteni, az egyszerű szövegek 
kimondásához, értelmezéséhez, megértéséhez adtak segítséget.”

„A mentorfelkészítés a legjobb dolog, ami egy mentorral történhetett… köszönet érte. A kézikönyv 
az induláshoz nagyon hasznosnak bizonyult, de napi szinten nem használták mentoraink. A műhely-
munkák a kitekintés, ötletgyűjtés és kapcsolatépítés miatt elengedhetetlenek. Külön öröm, hogy ezek-
ben házigazdaként is részt vehettünk.” 

„Mire megkaptuk ezeket a dokumentumokat, addigra elkészítettük a saját útmutatóinkat a pályá-
zati felhívás szerint.” 

„A programunk 2017. november 1-jével indult. Jó lett volna, ha a mentori kézikönyvet és a kép-
zéseket hamarabb megkaptuk volna. Természetesen a képzéseken hallottak és a mentori kézikönyv 
hasznosan kiegészítette az elképzelésünket a mentorálási folyamatról.”

„Hasznos volt. Kiegészítettük még két helyi képzéssel is. Az egri szociális tanszék mentori felkészíté-
se nagyon jó gyakorlatnak bizonyult, tudjuk javasolni mindenkinek. Nagyon jól profitáltunk belőle szak-
mailag. A szolnoki szakértői képzés pedig megerősített bennünket helyi gyakorlatunk helyességében.”

„Nagyon jónak, gyakorlatiasnak tartottuk a mentorfelkészítést. Bárcsak minden továbbképzés 
ilyen lenne! Műhelymunkák során betekintést nyertünk egy másik iskola mentoráltjainak életébe, jó 
gyakorlatokat szereztünk, amelyeket beépítettünk a munkánkba.” 

„A mentorfelkészítésen részt vevők jónak ítélték a programot, és átadták tapasztalataikat a töb-
bieknek. A műhelymunkákon való részvétel leginkább abban erősített meg minket, hogy mindenütt  
a szülők, a családok bevonása a legnehezebb feladat.”

„Nagyon hasznos volt a mentorfelkészítés. Megtanultuk, hogy a mentorálás hosszabb folyamat, 
amely beszélgetésekkel kezdődik, és az értékek érvényesülésének pozitív és negatív példáinak bemu-
tatásával folytatódik. A mentorfelkészítést tartó trénerek szakmailag nagyon felkészültek voltak, hasznos 
tanácsokkal láttak el minket, amelyeket később, a mentorálás során eredménnyel tudtunk alkalmazni.
A műhelymunkák alkalmasak voltak arra, hogy betekintést nyerjünk más megvalósítók programjai-
ba. Tapasztalatot tudtunk cserélni, új kapcsolatokat építettünk ki, tanácsokkal tudtuk ellátni egymást  
a későbbiek során is.”
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A Mentori Kézikönyvet a jövőbeni felhasználók számára mivel egészítené ki tartalmilag, ami 
hasznos lehet a terepen végzett munka során?

„A mentorkézikönyv tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyek az induláskor szükségesek. 
A program maga az adott színtereken realizálódik. Egy-egy jó gyakorlat, konkrét probléma megoldása 
sokat segítene, gondolatébresztő lehetne mindenki számára.” 

„Részletes esettanulmányokkal, jó gyakorlatokkal lehetne kiegészíteni, amelyek segítenének  
a problémák gördülékeny megoldásában.”

„A mentorkézikönyv rendkívül hasznos és kiváló szakmai segítséget nyújt azoknak a mentorok-
nak, akik ilyen típusú programban még nem vettek részt. Részletes, valamint könnyen értelmezhető.  
A jövőbeni felhasználók számára a kézikönyv használata mellett a már lezárult programok beszámo-
lóit, tapasztalataik megosztását javasolnánk.”

VII.7. A szülők bevonásának megvalósítása
A Bari shej program megvalósításakor nagy hangsúly helyeződött arra, hogy a szülők bevonásához 
minél több támogatást kapjanak a terepen dolgozók. Mivel ez különösen nehéz feladat, ugyan-
akkor kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy a mentorálás eredményes legyen, kiemelt jelentőségű  
az e téren szerzett tapasztalatok megosztása. A válaszokból is egyértelműen megállapítható, hogy 
a mentorok számára nagy kihívást jelentett a szülők bevonása. Többször előfordult, hogy a szülők, 
bár meghívást kaptak nem egy eseményre, nem kívántak részt venni rajtuk. Kezdetben bizalmat-
lanok voltak mind a mentorral, mind a szülőtársaikkal szemben. Sok esetben a tárgyi juttatások 
jelentették az elsődleges motivációt.

A mentorok úgy gondolják, hogy a program sikerességéhez elengedhetetlen volt a szülői háttér-
támogatás, a pozitív hozzáállás. Ezt végül sikerült elérniük, amiért keményen meg kellett dolgozniuk. 
Elmentek a családokhoz, megismerkedtek a szülőkkel, többször családlátogatást is végeztek. Mások 
a szülők bevonását a közös rendezvényeken keresztül tudták elérni, esetenként egészségügyi szűré-
sek lehetőségének megteremtésével, kulturális rendezvények és egyéb események szervezésével, 
amelyekre az egész család meghívást kapott.

Hogyan valósult meg és mit gondol a szülők bevonásáról?
„A szülők bevonása nagyon fontos tényező, hiszen nem elég a gyermeket motiválni, nagyon fontos 

a szülőnek is közvetíteni a tanulás jelentőségét. A szülő-gyermek programok ezt erősítették a prog-
ram alatt .”

„Családlátogatások, családi napok alkalmával, közös programok, vásárlások során, valamint  
a mentorok többször beszélnek telefonon a szülőkkel. A visszajelzések és tapasztalatok alapján 
együttműködők a családok.”

„Voltak, akik teljes mértékben bevonhatók voltak, akiknek fontos a gyermekük jövője. A szülők 
többsége nehezen szakad ki az otthoni közegből, ezért az ő motiválásuk sokkal nehezebb volt. Van, 
aki a munkája miatt nem tudott részt venni a szülőknek szervezett programon, és volt, aki kifogást 
talált, csak hogy ne kelljen eljönnie.”

„A szülők bevonását elengedhetetlennek tartom a projekt sikeres zárása szempontjából. Azonban 
nagyon nehezen tudtuk bevonni őket a projekt bármelyik fázisába. Előfordult, hogy szerettük volna, 
ha eljönnek egy közös csoportfoglalkozásra. Előzetesen tizennyolc szülő jelezte a részvételét, azon-
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ban ténylegesen csak nagyon kevesen érkeztek meg a programra. Sajnos a szülőket nem sikerült 
olyan mértékben bevonni a projektbe, amilyen mértékben szükségesnek láttam.” 

„A kezdeti nehézségek után a családlátogatások, a folyamatos mentorálás a szülők véleményét 
is megváltoztatta. Megjelentek, aktívan részt vettek a programjainkon. Természetesen nem minden 
család esetében értünk el eredményt. Őket megpróbáltuk más csatornákon elérni: gyerekházas fog-
lalkozásokon, kihelyezett programokon, interneten és telefonon.”

„A szülők kezdetben fenntartással fogadták a programot, de később rájöttek, hogy mi a lányok 
segítségére vagyunk. Sok szülővel nagyon jó, bizalmas kapcsolatot tudtunk kialakítani. Ők is fordul-
hatnak kérdéseikkel a mentorokhoz, azok bármiben segítségükre vannak. Sok esetben a lányokon 
keresztül kicsit a családot is mentoráljuk. Szerveztünk olyan rendezvényeket, ahová barátokat, szü-
lőket, testvéreket is el lehetett hozni.”

„Eleinte passzívnak bizonyultak, de fokozatosan rájöttek, hogy a lányok jól érzik magukat egy-egy 
találkozó alkalmával. Személyes találkozásaikkor a mentorok gyakran beszélgettek a lányok fejlődé-
séről a szülőkkel.” 

„A lányok bevonását megelőzte a családok felkeresése, majd a mentorálás során végig, rendsze-
resen zajlott a családi mentorálás is. Ezt egészítették ki a családi és női szerepekkel foglalkozó cso-
port, a „Családok motiválása, családterápiás tréningek” és az „Egészséges életmódra való nevelés, 
tanácsadás a szülők számára” elnevezésű programok, ahol nagy számban csatlakoztak a lányokhoz 
a szüleik is. A roma önkormányzat segítségével a program keretében megvalósuló kirándulásokhoz 
és táborokhoz nagy számban csatlakoztak szülők is, aminek nagyon komoly kohéziós hatása volt.” 

„A szülőket nagyon nehezen lehetett bevonni. Egyrészt nem érezték közösségnek egymás tár-
saságát, hiszen azelőtt nem vagy csak részben voltak kapcsolatban. Néhány családi ellentét is nap-
fényre került. Bizalmatlanság jellemezte őket egymás és a projektmegvalósítók iránt is, csak azért 
akartak részt venni, mert juttatások voltak kilátásba helyezve. Szülői értekezletre invitáltuk őket, ahol 
megismerkedhettek egymással, információt kaptak a projektről. Bevontuk őket a döntésekbe. Sajnos 
ezekre az alkalmakra nem jött el mindenki. Egészségügyi előadás-sorozatot tartottunk számukra.  
A legsikeresebb azonban a személyre szóló mentorokkal való kapcsolattartás volt.”

„Kifejezetten az édesanyákra helyeztük a hangsúlyt. Voltak olyan csoportfoglalkozások, amikre 
meghívtuk őket. Rendeztünk anyák napi eseményt, amelyre készültek a lányok. Szerveztünk olyan 
előadásokat, amelyeken az édesanyák is jelen voltak, majd a feldolgozásban is együtt vettek részt  
a lányokkal. A családdal való kapcsolatot családlátogatásokon is mélyítettük.”

„Ez a terület a legkevésbé sikeres. A legtöbb lány más településről jár be. A szülők még a szülői 
értekezletekre sem jönnek el minden esetben, nem érdeklődnek gyermekük iskolai előmenetele iránt. 
Nehéz volt a kapcsolattartás, nem szívesen engednek be a lakásukba »idegent«. Egyébként valóban 
nehézkes egyes településekről a közlekedés.”

VII.8. Szakemberek közreműködése
Szakembereket kértek fel a mentorok, hogy előadásokkal, csoportfoglalkozásokkal segítsék a lányok 
fejlődését. Fontos célként kezelte a projekt, hogy a bevont lányok olyan témákat tudjanak szakem-
berekkel is megbeszélni, amelyekkel az életkörülményeik következtében találkoznak, és szakszerű 
tanácsokat kaphassanak. Ezek a találkozók segítettek a mentoráltaknak eligazodni bizonyos élet-
helyzetekben, megválasztani a helyes magatartást, és bővíteni ismereteiket.
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A leggyakrabban egészségügyi, önismereti és prevenciós témákban pszichológust, védőnőt, or-
vost, gyógypedagógust, szociális munkást, papot, továbbá mentálhigiénés, családsegítő, romológus 
és pályaorientációs szakembert, valamint művészetterapeutát, rendőrségi bűnmegelőzési tanácsadót 
és munkavállalási tanácsadót vontak be a projekt megvalósításába. A fentieken túl önvédelmi oktatók 
és drogprevenciós előadók is találkoztak a lányokkal, illetve sportedző, táncoktató, öltözködési és 
kozmetikai tanácsadó meghívására is sor került.

Bevont-e a projektmegvalósítás során egyéb szakembereket (pl. pszichológus, mentálhigié-
nés szakember, sportedző, tánc- vagy önvédelmi oktató)? Mi volt ennek az oka, és milyen 
eredményekre vezetett?

„A csoportfoglalkozásainkra rendszerint szakembereket hívtunk meg előadást tartani. A tanulók 
mások szemszögéből hallhattak más látásmódot, új információkat, melyeket az életben felhasznál-
hatnak. Minden vendég előadó nyitott volt a gyerekek felé, buzdították őket, hogy bátran tegyék fel 
kérdéseiket, érthetően fogalmaztak, és projektoros előadásokkal készültek. Játékos formában tanul-
hattak a gyerekek, élményeket szerezhettek, melyek emlékezetesek maradnak.”

„Igen – pszichológust, tánctanárt, mentálhigiénés szakembert, orvost. A tánctanár a roma kultúra 
ápolását segítette elő, pszichológus, mentálhigiénés szakember segített a lányok önértékelésének 
fejlődésében, egyéni problémák megoldásában, az orvoshoz kiscsoportban és egyénileg is fordulhat-
tak (igen sok lány élt a lehetőséggel).”

„Táncoktatót. A lányok igen tehetségesen mozognak, ezért táncoktatót bíztunk meg a képzésük-
kel, valamint a pályázó szervezet másik projektjében is javasoltuk, hogy az ifjúsági klub keretében 
modern-, illetve romatánc-oktatót is alkalmazzanak.” 

„A program megvalósításába bevontunk védőnőt, aerobik-, cigánytánc-oktatót, a rendőrség bűn-
megelőzési csoportját, pályaorientációs szakembert, öltözködési és kozmetikai tanácsadót. A gyer-
mekek önértékeléséhez, önismeretük kialakulásához pozitívan járult hozzá, magabiztosabbak lettek, 
megtanulták, hogyan kerülhetők el azok a veszélyek, amelyeket az internet és a drog fogyasztása 
okozhat. Többet és hatékonyabban foglalkoztak a pályaválasztással, döntésük megalapozottabbá és 
céltudatosabbá vált.” 

„Az áldozattá válásról szóló foglalkozásokhoz a legközelebbi rendőrkapitányság egyik főhadna-
gyát hívtuk meg, aki szintén roma származású nő. Azért rá esett a választásunk, mert szakember, nő 
és roma származású, ami pozitív életmintát is jelentett.”

„Természetesen igen. A megvalósítás során kétheti rendszerességgel szerveztünk a lányoknak 
csoportos foglalkozásokat, amikor is különböző szakemberek segítségével dolgozhattunk együtt. Elő-
ször színészek, drámapedagógusok oldották a hangulatot, így segítve a meghívott előadók munkáját. 
A kezdetektől fogva egy pszichológus kolléganő van a segítségünkre, aki elkísér/elkísért minket, 
hogy a mentorok és a mentoráltak közti kapcsolatot segítse, valamint a lányok megbeszélhessék vele  
a felmerülő nehézségeiket.”

„Igen, széles partneri együttműködést építettünk ki a város szervezeteivel és munkatársaikkal. Szí-
vesen dolgoztak a lányokkal az előadóink. Az elmúlt időszakban megismerték egymást, és rendszere-
sen jelen voltak a projekt idején. A zárórendezvényen ők is elmondhatták pozitív tapasztalataikat, és 
bíznak abban, hogy ez a két év jelentősen befolyásolja majd a lányok előmenetelét. Részt vettek a pro-
jektben pedagógusok, a nevelési tanácsadó munkatársai, pszichológus, mentálhigiénés szakemberek, 
orvos, ápoló, mentőtiszt, táncpedagógus, szociális munkás, népi játszóházi oktató, rendőr stb.”
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„A program kezdetétől folyamatosan együttműködtünk olyan szakemberekkel, akiknek a segítő, 
példaadó munkáját fontosnak tartottuk. Védőnő tartott az egészségügyi és személyi higiéniával, va-
lamint a fogamzásgátló eszközök alkalmazásával kapcsolatos előadást és személyes konzultációt 
a lányok számára. Ez utóbbival a korai gyermekvállalás megelőzése volt a célunk. Drogprevenciós 
foglalkozást a rendőrség munkatársa tartott. Ennek során az áldozattá válás elkerüléséhez és az in-
ternetes oldalak etikus használatához is kaptak tanácsokat a mentoráltak. Egyéni esetkezelések so-
rán szükséges volt a pedagógiai szakszolgálat pszichológusának a segítségét kérni. Egy jógaterápiás 
szakember segítségével a napi stressz leküzdésében kaptak segítséget a lányok. Az aerobikoktató 
az élvezetes testmozgást ismertette meg velük. Csoportos foglalkozásaink keretében járt nálunk fod-
rász, pincér, műkörmös, varrónő, divattervező, zenész, önkormányzati referens, akik a saját szakmá-
jukhoz szükséges eszközöket és kompetenciákat mutatták be. 
Hírességeket is fogadhattunk, mint a Romani Design alapítóját, Varga Helénát, Orsós Zsuzsanna 
rákkutató biológust, Oláh Annát, a ferencvárosi önkormányzat esélyegyenlőségi referensét, Kunhe-
gyesi Ferenc festőművészt, Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművészt és Kalányos Richárd 
orvostanhallgatót. Állandó vendégünk volt az európai hírű Khamoro Budapest Band zenekar.
Szerettük volna megértetni a családokkal és a mentoráltakkal, hogy életük nem determinált. Célok 
kitűzésével saját maguk számára és kitartó munkával környezetük és a társadalom elfogadott, elis-
mert tagjaivá válhatnak. Úgy gondolom, ezen a vonalon a ráhatások eredményeként sikerült változást 
elindítani a családok szemléletében.” 

„A projekt során szervezett programokba, tréningekbe bevontunk szakembereket: orvost (belgyó-
gyászt, nőgyógyászt), mentálhigiénés szakembert, táncoktatót, gyógytornászt, önvédelmi oktatót 
(rendőr), pályaválasztási tanácsadót. Az áldozattá válás megelőzéséről szóló tréning célja az volt, 
hogy szakemberek bevonásával felhívja a mentorált lányok figyelmét a mindennapok során jelent-
kező veszélyekre, a jellemző bűncselekményekre. A cél annak megismertetése a mentoráltakkal, 
hogyan kerülhető el, hogy bűncselekmények áldozataivá váljanak, s megtanulják a biztonságos 
internethasználatot. A lányok körében kiemelkedő sikert ért el ez a program, aktívan részt vettek  
a tréningeken, megértettek, milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk.
A gyógytorna és a táncprogramok a szabadidő hasznos eltöltésére hívták fel a lányok figyelmét. Sze-
rettek járni ezekre a foglalkozásokra. 
Az egészséges életmódra nevelés, az ezzel kapcsolatos tanácsadás, az egészségügyi szűrővizs-
gálatok szervezése is kedvelt volt a lányok körében. Ennek célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet  
az egészséges táplálkozás fontosságára, az egészség megőrzésére.”

VII.9. A segítő partnerszervezetek közreműködése
A projekt eredményesebb megvalósítása érdekében különböző szervezetekkel léptek partneri kap-
csolatba a mentorálást végzők. Együttműködésük során több közös programot szerveztek, illetve e 
szervezetek támogatást nyújtottak a Bari shej program megvalósításához.

A települési önkormányzatokkal elsősorban a civil szervezetek keresték a kapcsolatot, hogy  
a döntéshozókat tájékoztassák, lehetőséget kapjanak a projekt eredményeinek terjesztésére és  
a helyi közösség érzékenyítésére. Több önkormányzat helyszínt is biztosított a foglalkozásokhoz és 
a projektmegvalósítás részeként tartott rendezvényekhez.
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A kisebbségi önkormányzatokkal többrétű együttműködés valósult meg, ők például közös roma na-
pokon, főzéssel, alapanyagokkal és szakmai segítségnyújtással támogatták a projekt megvalósítását.

Családsegítő egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok segítségével például színházi elő-
adásra kaptak meghívást a lányok. A szervezett programokra való eljutáshoz az autóbuszt többen  
a helyi munkaerőpiaci szereplők bevonásával tudták biztosítani.

Felsőoktatási intézményekkel, roma szakkollégiumokkal a pályaorientáció témájában kerültek 
kapcsolatba a mentorálást végző szervezetek. A védőnői szolgálatok és a rendőrség is hasznos se-
gítséget nyújtottak.

A projekt megvalósítása során kapcsolatba kerültek-e olyan szervezettel, intézménnyel, önkor-
mányzattal stb., amely elősegítette a projekt eredményesebb megvalósítását, hasznos segítsé-
get nyújtott? Amennyiben igen, milyen típusú együttműködés valósult meg?

„Közéleti Roma Nők Egyesület, Színes Gyöngyök Egyesület, Vöröskereszt. A munkájukat mutat-
ták be a csoportnak, a »pozitív életmintával élen járó nők« program keretében mutatkoztak be, illetve 
szűrővizsgálatokon vehettünk részt.”

„Munkánkat segítette az általános iskola, ahonnan a célcsoportot kiválasztottuk. Kölcsönösen tá-
jékozódtunk a mentorált tanulásával, magatartásával kapcsolatban. Több közösen szervezett prog-
ramunk volt (pályaorientáció, hagyományápolás). A helyi kisebbségi önkormányzat az identitástudat 
erősítésében vett részt (közös roma napok, főzések). A helyi önkormányzat a tanulók kirándulásának 
szervezésében, valamint a lányokat és családjaikat érintő problémák megoldásában segített. 
Felvettük a kapcsolatot a pécsi roma szakkollégiummal, valamint a Gandhi Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskolával. Ők a pályaorientációs munkát, a pályaválasztást segítették, valamint 
pozitív mintát mutattak a lányoknak. A »Még jobb adni« projekt támogatásával a családi kapcsola-
taink, programjaink erősödtek. Az Almáskert Gyermekház a közösen mentorált családok problémáit 
segített megoldani.”

„A toborzás előtt, valamint annak megkezdésekor felvettük a kapcsolatot a helyi családsegítő köz-
ponttal, ahol több kolléga is segítette a munkánkat. Nagyobb helyismeretüknek köszönhetően olyan 
intézmények, épületek falára is kikerülhettek szórólapjaink, ahol a célcsoport tagjai gyakran megfor-
dulnak. A projekt során több segélyszervezettel is kapcsolatba léptünk, amelyek többek között drog- 
és alkoholprevenciós előadásokat tartottak a csoportnak.”

„1. Kiskunfélegyháza Város önkormányzata a TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 számú, »Kiskun-
félegyháza-Bankfalu újjászületik« elnevezésű és a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 számú, »Új csillag 
születik« című programját egyeztette a Bari shej projekt megvalósítójával, így a lányok nagy számban 
vettek részt a fent említett projektek fiataloknak szóló rendezvényein. 
2. Az EFOP-1.8.19-17-2017-00006, »Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járás-
ban« elnevezésű projekt keretében együttműködtünk az iroda szakembergárdájával, akik előadóként 
többször is részt vettek a rendezvényeken . 
3. A területileg illetékes védőnő és a helyi családsegítő szakembereinek bevonása.”

„Igen. Fontosnak tartottuk egészségügyi szervezetek (gyerekorvos, fogorvos, védőnő, dietetikus), 
a rendőrség (drogmegelőzés, veszélyhelyzetek), sportegyesületek (túrák, kirándulások) és az önkor-
mányzatok (kisbuszokkal való szállítás a rendezvényekre) bevonását.”
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VII .10 . Sikerek
A mentorálást végző szervezetek a legkiemelkedőbb eredménynek azt tartják, hogy nem volt le-
morzsolódás sem a mentorprogramból, sem az iskolából, a lányok tovább akartak tanulni, javultak  
az iskolai eredményeik, sikeresen teljesítették a pótvizsgát.

A mentorok sikerként élték meg, hogy a lányok szociális készségei fejlődtek, csökkentek a beil-
leszkedési és viselkedési problémáik, barátságok születtek, tisztelettudóbbá váltak. Mertek segítsé-
get kérni a problémáik megoldásához. A kommunikációjuk területén is egyértelműen látszott a pozitív 
változás, az önbizalmuk nőtt, magabiztosabbak, nyitottabbak lettek. 

Tágulhatott a lányok érdeklődési és látóköre, új gondolkodásmódokat, értékeket sajátíthattak el. 
Tanulmányi, tánc- és sporteseményeken versenyeztek, sikereket értek el.

Két-három év távlatában a mentorok elsősorban arra számítanak, hogy a lányok nem fognak 
kimaradni az iskolából, továbbtanulnak. Ezen túl a szemléletváltás kialakítása miatt további pozitív 
hatásokban bíznak, amelyek a szociális készségek fejlesztése miatt tudnak majd kibontakozni.

A szervezetek túlnyomó többsége tervez nyomon követést, ennek módjáról is többen írtak, igaz, 
nem kérdeztük rá erre.

Mit tart a projekt legkiemelkedőbb eredményének? Mit él meg sikerként? Amennyiben lehetsé-
ges, konkrét példával szemléltesse .

„Anyának szólít az egyik mentoráltam.”
„A projektnek vannak mérhető és nem mérhető eredményei. Mérhető eredmény, hogy a fiatalok 

iskolai teljesítménye javult. Nem mérhető eredmény, hogy a szemléletük változott. Felismerték, hogy  
a családon belüli szerepeknek módosulniuk kell, hogy a családban élők sikeres, társadalmilag hasz-
nos életutat fussanak be. Felismerték, hogy a munka az egyetlen olyan tényező, ami képes integrálni 
őket a társadalomba, és aminek az eredményeként emberibb életet élhetnek. Felismerték továbbá, 
hogy a a nő megfelelő hozzáállása az egész család életére pozitív hatással van.
Ugyancsak sikerként értékelhető, hogy számukra a sikeres életnek nem az a perspektívája, hogy 
hamar férjhez mennek, hanem inkább az, hogy dolgoznak, és a gyerekeiket is e szerint az elv sze-
rint nevelik .”

„A lányok nyitottabbá váltak a világ dolgaira, bátrabban vállalják fel önmagukat. Néhány szülő is 
nyitottabbá vált a gyermeke felé (elengedte bentlakásos táborba, megbízott benne). A szervezett 
táncoktatásnak köszönhetően fellépéseken vettek részt – komoly sikerekkel.”

„Minden gyermeknek van pozitív elképzelése a jövőjével kapcsolatban. Reálisan látják a lehetősé-
geiket. önbizalmuk, identitástudatuk erősödött. A vásárlások alkalmával jól gazdálkodtak a pénzük-
kel, céltudatosabban, meggondoltabban vásároltak.”

„Szervezetünk számára a legnagyobb sikert a lányok boldogsága, elégedettsége és fejlődése jelenti. 
A Bari shej programban részt vevő mentoráltak és mentorok együtt véve olyan élményekkel gazda-
godhattak, amelyek az életük során tapasztalatként is remekül szolgálhatnak. A program sikeressége 
a lelkesedésben és a kitartásban rejlik, valamint az önzetlen segítségnyújtásban. Ezek együttesével 
fantasztikus eredményeket érhetünk el a hátrányos helyzetű gyermekek, családok életében. 
Egy konkrét eset: egy alkalommal, amikor a szervezet motiváló jelleggel ruhavásárlást szervezett  
a lányoknak, pizsipartival zártuk az estét, ahol kiteljesedhetett a mentorok és a mentoráltak kapcsolata.
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Személyes kedvenc, inkább vicces példám az egyik színházi látogatás a Nemzeti Színházba, ahova 
egy-két főnek most először adódott alkalma eljutni. Az egyik mentoráltam nehezen tudott uralkodni 
az örömén, és ennek hangot is adott. Kedves, szívmelengető érzés volt, hogy ezt az élményt úgy 
tapasztalták meg, hogy mi is a részesei lehettünk.” 

„Sokat fejlődött a szociális kompetenciájuk. Az egyik lány nagyon rossz körülmények között él, 
szülei nem támogatták a tanulásban. A program és a mentor hatására segítséget kért a rokonságból, 
így egy nagynéni támogatásával kezébe vette a sorsát. Nyáron gyümölcsöt szedtek, és az így szer-
zett pénzből ruhát vásároltak neki. Rendszeresen tartják az iskolával a kapcsolatot, és a többi lánnyal 
is jobb viszonyban van. Most került fel a felső tagozatba, a központi iskolába, ahol nagyon gyorsan 
be tudott illeszkedni.”

„A város különböző részeiről és eltérő kulturális (oláh, illetve romungró) közegből érkező lányok 
között szoros barátság szövődött, pedig valószínűleg soha nem álltak volna szóba egymással.”

„A megszületett és működő bizalmi kapcsolatokat tartom eredménynek mentor és mentorált között. 
A lányok megnyílását egymás felé is. Az ébredező és erősödő motivációt. A mosolyokat és az örömöt. 
A barátságokat és az erősödést. A bizakodást, hogy van értelme az életnek, még ha nem is könnyű.”

„A bevont nagylányok különböző városrészekben laknak, különböző cigány csoportokhoz tartoz-
nak. A program kezdetén nagyon bizalmatlanok voltak egymással, elhúzódtak, nem álltak szóba az-
zal, akit nem ismertek, vagy előítéletesek voltak egymással. Ez a csoportfoglalkozások hatására, 
sok együtt töltött idő alatt szépen lassan megváltozott, ahogyan megismerték egymást, és már nem  
az előítéletek működnek közöttük. Tudnak csapatban, együtt tevékenykedni, felszabadultan, közösen 
részt vállalni a programokban.”

„A természetbeni támogatások felhasználását példaértékűnek tartjuk, hisz a lányok gyűjtötték  
a havi támogatási összegeket jogosítványszerzésre, kerékpárra, laptopra, telefonra, ruhára.”

„Sikernek tekintem, és büszke vagyok arra, hogy a program során olyan hiteles roma hírességek-
kel ismertethettük meg a lányokat és családjaikat, akiktől minden bizonnyal tanultak.”

Milyen hatásokra, eredményekre számít a közeljövőben (2-3 év)? Tervez-e nyomon követést?
„Azok a gyerekek, akikre a szüleik figyelnek, és a családtagjaik motiválóerőként hatnak rájuk, ki-

sebb eséllyel hagyják ott az iskolát idő előtt. Sajnos vannak olyan családok, amelyekben nem történt 
változás sem felfogásban, sem viselkedésben, sem életvitelben, valamint ha már volt példa arra, 
hogy egyikük otthagyta az iskolát idő előtt, akkor nagy a kísértés a bevont lányoknak, hogy »a na-
gyobb tesóm is elvan itthon, akkor én miért tanuljak?«.”

„A lányok sorsát tervezzük nyomon követni. Szervezett programokat egyre nehezebb megvalósí-
tani, így az egyéni nyomon követésre törekszünk, illetve a család sorsának figyelemmel kísérésére, 
amennyiben ezt igénylik és hozzájárulnak. Továbbra is segítséget nyújtunk, ha valamilyen problémá-
val fordulnak hozzánk.” 

„Szervezetünk számára nagyon fontos – így a program végéhez közeledve – a nyomon követés, 
ezáltal egy másik szervezettel együttműködést kötve plusz hat hónapon keresztül lehetőségünk nyílik 
havi egy látogatást tenni mind a húsz lánynál.”
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„Amire számítok eredményként:
 – a lányok életszemléletének változása;
 – a kitűzött céljaiknak sikeres megvalósítása (család, iskola, szakma stb);
 – a kapott élmények/tapasztalatok hasznosítása;
 – a kölcsönös bizalom megmaradása (lányok, szülők, mentorok).

Igen, tervezünk utánkövetést / nyomon követést, ugyanis a többévi munka nem szakadhat meg  
a program bezárásával.”

„összetartó, tettre kész kis csapat szerveződött a lányokból, akik személyes példájukon keresztül 
segítik majd újabb lányok és fiúk (fiatalok) csatlakozását az új programokhoz.” 

„A projekt várható hatása, hogy a lányok bátrabban mernek nagyobb célokat kitűzni maguk elé, és 
hisznek abban, hogy ezeket meg is lehet valósítani, hiszen kicsit szélesebb perspektívában láthatják 
a világot. Nyomon követés nem tervezett, de mivel kis közösségből kerültek ki a mentoráltak, az éle-
tük alakulásáról az információ ismert lesz.”

„A lányokkal továbbra is kapcsolatban állok. Mivel a gyermekvédelemben dolgozok, figyelemmel 
kísérem a lányokat. A közösségi oldalon csoportot hoztunk létre valamennyi Bari shej projektben részt 
vevő lánnyal. Lehetőséget adunk továbbra is, hogy élményeket, információkat és érzéseket osszanak 
meg a kisközösséggel.” 

„Remélhetőleg a projekt hosszú távú hatást vált ki a bevontak körében, élményeik tartósan be-
folyásolni tudják életüket. Már most számosan (mind a benne lévő, mind a nem bevont roma lányok 
közül) jelezték, hogy szívesen részt vennének továbbra is a projektben, ha folytonos lenne. A bevont 
lányokkal a kapcsolatot tartani fogjuk, így a nyomon követés is természetes.”

VII.11. Kudarcok
A szervezetek nyilatkoztak arról is, hogy mit tartanak a projekt legnagyobb kudarcának, és hogy mi-
lyen megoldást láttak volna megfelelőnek. Elsősorban külső tényezőket jelöltek meg, olyanokat, mint 
a projektmegvalósítás idejének rövidsége és a családok hozzáállásával kapcsolatos nehézségek, 
amelyeken nem minden esetben sikerült változtatni.

A rövid idő a projektmegvalósításra azért okozott problémát, mert a bizalom már kialakult, a lerakott 
alapokon folytatni kellene a tevékenységet, hogy hosszútávon kimutatható eredmények szülessenek, 
hogy ne legyen visszaesés. A pályaorientáció eredményessége szempontjából is szűk volt az idő: 

az érdeklődés kialakítása megtörtént, azonban a továbbtanulás ideje egyes mentoráltaknál még 
nem jött el, viszont a projekt már befejeződött.

A kudarc másik külső tényezőjét a bizalmatlan családok jelentették. Ezen a téren nem sikerült 
eredményt elérni. Többen említették, hogy a család ellenállása vagy passzivitása olyan minta, ame-
lyet nehéz megváltoztatni a lányoknál. A hagyományos családmodell kereteit – miszerint a lánynak 
otthon van a helye – nem igazán sikerült áttörni. A kulturális programok, amelyeket az intézmény 
falain kívül szerveztek meg a projekt során, nagyon hasznosak lehettek volna, de ezekre nem nagy 
hajlandósággal engedték el – főként kísérő nélkül – a lányokat.

Nem egy esetben kudarcként élték meg a terhesség miatt bekövetkezett korai iskolaelhagyást is, illet-
ve többen beszámoltak arról, hogy egyes résztvevőket és családjukat csupán a természetbeni juttatások 
motiválták, és ezekkel vissza is éltek. Előfordult, hogy valaki szülői együttműködéssel eladta a projektben 
kapott tabletet, kerékpárt. A felelősségvállalás hiánya negatív erkölcsi mintát mutatott a többieknek.
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Mit tart a projekt legnagyobb kudarcának? Milyen megoldást látott volna megfelelőnek?
„A szülőket nehezen lehet bevonni a közös tevékenységekbe. Vannak olyan szülők, akik rendsze-

resen részt vettek a számukra szervezett foglalkozásokon, de sajnos arra is volt precedens, hogy 
valaki a családra való hivatkozással nem jött el.”

„A projektben a helyileg érzékelt negatív fejlemények közül leginkább a mentoráltak közötti,  
az életkoruknak megfeleltethető és a közösségi média által is befolyásolt konfliktusok kezelhetősé-
gének hiányosságai szembeötlők, ez leginkább a pályázat által megkövetelt, fotózással összefüggő 
bizonyítási kötelezettséget érinti károsan. A mentoráltak az együttműködési megállapodással ellen-
tétben nem szívesen engedik a fotós dokumentációt.”

„Nem tapasztaltunk »legnagyobb kudarcélményt«, a problémákat megoldottuk szemléletmód-
váltással, konzultációkkal, megoldáskereséssel.”

„A szülők motiválása a programokon való részvételre kevéssé volt sikeres. Ennek oka a különbö-
ző városrészekben élők közötti ellentét, illetve az, hogy a romák más-más csoportjaihoz tartoznak  
(pl. a beások és bucsusok – szintók – közötti ellentét). Talán a csak szülőknek szervezett programok, 
egy hosszú távú közösségfejlesztő folyamat elindítása eredményt hozhatna.”

VII.12. Jótanácsok a hasonló tevékenységet vállalók 
számára
Arra a kérdésre, hogy milyen jótanácsot fogalmazna meg a hasonló tevékenységet vállalók számá-
ra, a mentorálást végző szervezetek sokszor egybecsengő választ adtak. Legfontosabb tényezőnek  
a bizalom kialakítását nevezték meg. Szükséges, hogy a mentorok türelmesek, kitartók, következe-
tesek legyenek, és empátiát mutassanak. A szülőkkel való együttműködés szintén elengedhetetlen  
az eredményességhez. Az a mentor, aki nyitott, elfogadó, és szeretetteljesen áll a mentoráltjaihoz, 
példamutatóvá is válik. A hitelesség, a helyi viszonyok ismerete, a felkészültség, a hosszabb időtar-
tamra tervezés és a problémák közös megtárgyalása is megjelentek a jótanácsok között.

Milyen jó tanácsot fogalmazna meg a hasonló tevékenységet vállalók számára?
„Sokat számít, hogy a gyerek érezze, hogy megbízhat mentorában, bármilyen kérdéssel, problé-

mával bizalommal fordulhat hozzá. A szülőkkel keressék mindig a partnerséget, a kompromisszumo-
kat, mert csak közösen lehet előrébb jutni.”

„A hasonló tevékenységet végzőknek fontos tudniuk, hogy türelmesnek kell lenniük, és meg kell 
elégedni a kis lépések sikerével.”

„A családdal megértetni a tanulás fontosságát. A családokat jobban bevonni közös programokba.”
„Bátran vágjanak bele, mert igazán nagy élmény mentoroknak, mentoráltaknak.”
„A program nagyon sok lehetőséget rejt magában, de hogy mi valósul meg, az a mentoron múlik. 

A program lelke a mentor, tehát a kiválasztása kulcsfontosságú.”
„Egy következő Bari shej programnak 6-7 éves gyerekek bevonásával kell kezdeni, és végig kell 

kísérni őket a középiskoláig, és akár tanácsadói jelleggel tovább is.”
„Kizárólag a szociálisan érzékeny kollégáknak ajánlom ezt a tevékenységet. Olyan embereknek, 

akik jól ismerik a helyi viszonyokat, a kiválasztott családokat, megfelelően tudnak velük kommunikál-
ni, akikben megbíznak a mentoráltak és a szüleik is.”
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„Javaslom, hogy kezelje őket gyerekként. Ne akarja megváltoztatni őket, ne akarja megmonda-
ni, mit tegyenek, csak terelje őket abba az irányba, ami helyesnek, számukra megfelelőnek tűnik.  
Ha barátként kezelnek minket, sokkal nyitottabbak, együttműködőbbek.”

„Amennyiben erre lehetősége van, roma mentorokat vonjon be a projektmegvalósítás folyamatába.” 
„Mindenképpen tervezzenek és ütemezzenek megfelelően, csak a konzekvensen végrehajtott 

programok voltak sikeresek. Mindenképpen vonják be a lányokat a tervezésbe, és építsenek ki szo-
ros kapcsolatot velük a mentoraik. Sokszor kudarcos a megvalósítás, és csak hosszú távon érvénye-
sülnek az eredmények. Fontos a következetesség, és nem szabad megsértődni, ha sikertelenség 
következik be. Csak komplex módon, több részterületre hatóan érdemes programot végrehajtani.” 

„Sok közösségi rendezvényt valósítsanak meg.”
„Legyen nagy és nyitott szíve a mentoráltjai irányában. Ha ez megvan, a többi történik.”
„Azt gondolom, csak ha igazán elkötelezett valaki, akkor vállaljon ilyen tevékenységet. Ezt nem 

lehet csak »munkaként« végezni.” 
„A mentor és a mentorált között kialakult erős kapcsolat alapját kölcsönösség, bizalom és empá-

tia jellemezte. Kialakításuk sok időt, törődést és együttműködést igényel, de ezekkel garantálható  
a pozitív változás.” 

„Nagyon fontos, hogy elkötelezett mentorokat válasszanak, akiknek van tekintélyük a roma csa-
ládok körében. Ugyanakkor meg kell hogy találják a közös hangot mind a mentoráltakkal, mind  
a családokkal.”
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00001

Magyar Pün-
kösdi Egyház 
Országos  
Cigánymisszió

A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (MPE OCM) a Ma-
gyar Pünkösdi Egyház önálló misszióága. Az MPE OCM tevékenységi terü-
letei kiterjednek az ország egész területére, valamint a Kárpát-medencére.  
A hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák számára nyújt segítséget. 
A támogatás egyszerre értendő szellemi, lelki, oktatási, fizikai-anyagi gond-
jaik rendezésében, valamint életvezetési tanácsadásban. Az MPE OCM 
munkatársainak száma ezer fő. Országos lefedettségű hálózatunkon ke-
resztül 270 településen vagyunk jelen napi szinten szociális, munkaerőpiaci 
szolgáltatásokkal, illetve oktatási és hitéleti tevékenységgel.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00002

Vazdune 
Cherhaja Emel-
kedő Csillagok 
Roma Nők 
Egyesülete

Célunk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjának előse-
gítése, a roma nép hagyományának, kultúrájának őrzése. Szervezetünket 
2014-ben jegyezték be, működési területünk Nagyecsed, a Mátészalkai Já-
rás, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00003

Közös Esély 
Egyesület

A Közös Esély Egyesületet 2007-ben alapítottuk, célunk a Magyarorszá-
gon élő, bármely nemzeti kisebbséghez, vagy a többségi társadalomhoz 
tartozó hátrányos helyzetű személyek emberi és állampolgári jogainak 
védelme, valamint a hátrányos helyzetű személyek, csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének komplex elősegítése. 2011 óta működtetjük az Arany-
ház Roma Magyar Kulturális Centrumot és 2015 óta elérhető az első roma 
online televízió, a Dikh TV is.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00005

ZHUTIPE Hát-
rányos Helyze-
tűeket Segítő 
Alapítvány

A Zhutipe Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány 2005. július 20-án ala-
kult abból a célból, hogy segítse a hátrányos helyzetű embereket, előmoz-
dítsa a romák felemelkedését, integrációját a roma populáció minden réte-
gében. A másik célja a cigány kultúra fejlesztése, tehetségek felfedezése,  
a helyi népi hagyomány ápolása, átörökítése.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00010

„Sólyom Telep” 
Közhasznú 
Egyesület

A „Sólyom Telep” Közhasznú Egyesület 2006-os alapítása óta Sajókaza te-
lepülésen szervez a társadalmi felzárkóztatást célzó programokat. Az egye-
sület közvetlen célcsoportként elsősorban a HHH gyerekeket célozta meg.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00014

Észak Alföldi 
Régió-Magyar-
ország Roma 
Nővédelmi 
Közhasznú 
Szervezet

A különböző hátrányos társadalmi, gazdasági helyzetű csoportok esély-
egyenlőségének megteremtése oktatással, közösségfejlesztéssel, hagyo-
mányőrzéssel. Az állampolgári és az emberi jogok védelme és ennek moti-
válása a roma nők körében.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00015

Egyesület a 
Társadalmi Tőke 
Fejlődéséért

Célunk egy olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a kor-
szerű és legszélesebb értelemben vett társadalmi integráció és társadalmi 
tőke kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és tárgyalását. A tár-
sadalmi integráció és a társadalmi tőke fejlesztésének fontosságát a tár-
sadalmi csoportok egyenlőségének hirdetésével és a különböző hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok (romák, nők, fogyatékossággal élők stb.) te-
vékenységeinek támogatásával ösztönzi.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00018

Somogy Megyei 
Minoritas Egye-
sület

A Somogy Megyei Minoritas Egyesület a Dél-Dunántúli régió meghatározó 
roma érdekvédelmi civil szervezete immár 24 éve. Munkájának fókuszában 
helyi egyesületek alakulásának, motiválása és segítő-, támogató szerve-
zetfejlesztése áll. E mellett kulturális és egyéb közösségi projektek sorát 
szervezi .

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00019

Czinka Panna 
Roma Kulturális 
Egyesület

A Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület oktatási, foglalkoztatási, egész-
ségügyi, környezetvédelmi, érdekképviseleti projektek megvalósításával, al-
ternatív roma integrációs programok tervezésével, megvalósításával foglal-
kozik. Az ország több járásában, településén sikerült a hátrányos helyzetű 
embereket (köztük nagy részben romákat) segíteni.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00021

Re-Gi-On Ala-
pítvány

A Re-Gi-On Alapítvány alapításától kezdve fő célja a hátrányos helyzetűek 
munkaerő-piaci, és társadalmi (re)integrációjának elősegítése. Ennek ér-
dekében folyamatosan biztosít szolgáltatásokat és foglalkoztatási progra-
mokat a hátrányos helyzetű egyének, családjaik és közösségeik számára.  
E tevékenységeket szoros szakmai partnerségben végzi a munkanélkülie-
ket segítő, régióban működő állami vagy civil és nonprofit szervezetekkel.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00023

Sárrét Kincse 
Egyesület

A Sárrét Kincse Egyesület 2017-ben kezdte meg a működését. Céljaink kö-
zött szerepel a gyermekek képességkibontakoztató foglalkoztatása, fejlesz-
tése. Közösségfejlesztés; szemléletformálás, környezetvédelem, környe-
zettudatosság érdekében; hagyományőrzés; a fiatalok családi életre való 
felkészítése; a munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos 
ismeret-és kompetenciafejlesztés; gyermekneveléssel, gondozással kap-
csolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások kidolgozása és le-
bonyolítása; nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének 
javítása, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmoz-
dítását szolgáló, támogató programok kidolgozása és végrehajtása; nem-
zedékek közti együttműködés erősítése; családi közösségépítő programok 
szervezése; sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő progra-
mok, tanácsadás, csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00024

ópályi 
Görögkatolikus 
Egyházközség

ópályi község 3200 lakosának kb. egyharmad része a Görög Katolikus 
Egyházközséghez tartozik. Vezetője Gelsei Gábor esperes-parochus.  
Az Egyházközség tevékenységi köre az élet valamennyi területét lefedi.  
Az Oltalom Diakóniai Szolgálat munkatársaival 220 idős embert ápol ottho-
nában. Emellett az iskola 15 osztályában és 2 óvodai csoportban több mint 
100 gyereket oktatnak, nevelnek. Évek óta szerveznek hittanosaik számára 
nyári táborokat, szabadidős programokat.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00026

Civilek a Jövőért 
Alapítvány

A Civilek a Jövőért Alapítvány elsődlegesen azzal a céllal jött létre, hogy 
a gyermekek és fiatalok számára hasznos szabadidő eltöltést kínáljon térí-
tésmentes formában. A hátrányos helyzetű rétegek felkarolásának, segíté-
sének fókuszával igyekszünk felderíteni azon rétegeket, amelyek társaikhoz 
képest kevésbé jutnak hozzá a különféle szolgáltatásokhoz, s igyekszünk 
számukra ezeket a szolgáltatásokat biztosítani.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00027

Salome Érző-
szív Alapítvány

Alapítványunk hosszú évek óta arra törekszik, hogy segíthessünk a rászoru-
ló, szegény és elesett embereknek továbbá hátrányos helyzetű fiataloknak. 
Alapítványunk szociálisan érzékeny családok, illetve beteg, lelki sérült em-
berek irányában. Segítünk a munkában való elhelyezkedésben, az oktatás-
ban, tanácsadásban és adományozásban.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00031

Boldog Családo-
kért Szociális és 
Gyermekvédel-
mi Egyesület

A Boldog Családokért Egyesület 2004-ben kezdte meg működését Máté-
szalka székhellyel. 2006-ban intézményesült segítő tevékenysége, melynek 
keretében ópályi központtal létrehozta a Boldog Családokért Egyesület Fo-
gyatékkal Élők Nappali Intézményét és Támogató Szolgálatát. Az egyesület 
5 helyszínen működtet Biztos Kezdet Gyerekházat, és ópályiban Közösségi 
Házat is. Az egyesület számos pályázatot megvalósított az elmúlt években.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00033

„Jó tanács – jog-
tanács civil szol-
gáltató központ” 
Alapítvány

Hátrányos helyzetű térségben páratlan szolgáltatásként jogi és pénzügyi 
tanácsadást, segítségnyújtást, emellett oktatási, kulturális munkát is folytat. 
Fiataloknak lehetőséget ad, hogy hátrány nélkül indulhassanak el az élet-
ben, továbbá hogy tanulmányaik.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00035

Csillag-Ász 
Regionális Ala-
pítvány

Segítjük az anyaországi és határon túli magyar civil szervezetek hatékony 
kapcsolattartását, támogatjuk a hátrányos helyzetben élő gyermekeket és 
fiatalokat. Nagy hangsúlyt fektetünk az ifjúság, azon belül a hátrányos hely-
zetűek segítésére. Gyermektáborokat, sportrendezvényeket szervezünk 
számukra.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00036

Magyarországi 
Református 
Egyház

A Magyarországi Református Egyház (MRE) dinamikus közösség, amely-
ben feladattal, megbízással tevékenykedünk. Céljaink nem egyéni vagy kö-
zösségi önös célok, hanem azokat a minket elküldő és feladattal megbízó 
Istentől kaptuk. Bízunk abban, hogy tevékenységünk nyomán a társadalom 
tagjai épülnek, gyógyulnak és erősödnek. Felölelve elődeink örökségét 
Krisztus követségében járunk másokért, különösen is az elesettekért, a ki-
rekesztettekért, a világért, annak megőrzéséért, a konfliktusok megoldásá-
ért. A Zsinat 2015. november 19-i határozatával, a Zsinati Hivatal szervezeti 
egységeként megalakult a Pályázati Iroda, melynek munkatársai szakmai 
és projektmegvalósítási tapasztalatukkal támogatják az egyházközségek-
ben, egyházkerületekben, valamint az MRE fenntartásában működő in-
tézményekben megvalósuló, EU-s és hazai támogatásokból finanszírozott 
programokat.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00037

Zala Megyei 
Kórház Sport-
egyesülete

Célunk olyan társadalmi hatást elérő programok, projektek tervezése és 
megvalósítása, melyek által megállítható a népességfogyás, továbbá né-
pességnövekedés érhető el. Kiemelten foglalkozunk a nemzeti kisebbségek 
teljeskörű segítésével, valamint a határon túl kisebbségben élő magyarok 
támogatásával.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00043

Perspektíva és 
Stúdium Alapít-
vány

A Perspektíva és Stúdium Alapítvány 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy 
a feltárja a szunnyadó tehetséget, az alkotókészséget, ugyanakkor elsődle-
ges céljául a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének támogatását 
tűzte ki.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00044

Homrogdi 
Görögkatolikus 
Általános Iskola 
és óvoda

A Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és óvoda Borsod-Abaúj-
Zemplén megye aprófalvas területén működik a Miskolci Egyházmegye 
fenntartásában.
Az integrációs pedagógiai rendszer, a magyar nyelven folyó roma kisebb-
ségi oktatás és a keresztény szellemiségű nevelés jellemzi iskolánkat. Fon-
tosnak tartjuk a környezeti nevelést, az egészséges életmódra nevelést. 
Tanulóink nagy része fejlesztésre szorul, de programjainkkal támogatjuk 
fejlődésüket.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00045

Zemplénért Civil 
Szervezetek 
Szövetsége

A Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége 1999-ben alakult meg, azzal 
a céllal, hogy koordinálja a civil szervezetek működését Zemplénben. Az el-
múlt közel húsz évben a Szövetség több sikeres pályázatot nyújtott be, aminek 
hatására az élet számos területét átfogó projekteket is végre tudott hajtani.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00047

Karisz Kisebb-
ségi Egyesület

2007-ben hoztuk létre egyesületünket. A fő tevékenységi területünk a hátrá-
nyos helyzetű roma, és a többségi társadalom emberek segítése, támoga-
tása különböző programokkal. Nagyon fontos számunkra, hogy mi magunk 
is képzéseken vegyünk részt, hogy sikeresen tudjuk végezni munkánkat.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00048

Cigándi Általá-
nos Iskola Tanu-
lóiért Alapítvány

Az alapítvány létrehozásának célja tanulóinak anyagi támogatása, a műve-
lődéshez, kultúrához való jog gyakorlásához szükséges feltételek megte-
remtése, az esélyegyenlőség biztosítása. Az alapítvány ilyen irányú műkö-
déséhez az anyagi, szellemi feltételek előteremtése, összefogása az alábbi 
tevékenységek által. Sport, tanulmányi versenyek, szabadidős programok; 
tehetséggondozó foglalkozások; kiemelt teljesítményű tanulók fejlesztése, 
felzárkóztatása; a hátrányos helyzetű gyerekek életkörülményeiből adódó 
hátrányok csökkentése stb.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00051

Családok a 
Családokért 
Egyesület

A Családok a Családokért Egyesület 1998 óta dolgozik céljai eléréséért. 
A roma identitás megőrzése, a hagyományok ápolása kiemelt feladata 
szervezetünknek. A programjainkba bevont célcsoportot azok a hátrányos 
helyzetű, elsősorban roma családok jelentik, amelyeknek az élethelyzete, 
szociális és anyagi lehetőségei korlátozottak.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00054

Pálháza Fejlő-
déséért Alapít-
vány

A támogatást igénylő Pálháza Fejlődéséért Alapítvány 2013-ban alakult, és 
ettől az időponttól aktív tevékenységének köszönhetően jelentős szerepet 
tölt be a városban. Az alapítvány tevékenységi köre nagyon széles, ami az-
zal magyarázható, hogy a települést érintő minden olyan folyamatban részt 
vesz, amely a település fejlesztését, az itt élő emberek életszínvonalának, 
megélhetési és lakhatási körülményeinek javítását, szórakozási lehetősége-
it, a fiatal generáció fejlesztését és önszerveződését, szabadidejének hasz-
nos eltöltését, illetve az aktív és idős korosztály településszintű aktivitását 
megteremti és elősegíti.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00056

Írisz Alapítvány Projektünket 2017.november 1-én kezdtük 25 lány bevonásával. Az eddig 
eltelt időben több szakember is foglalkozott a lányokkal a mentorokon kí-
vül. A csoportfoglalkozásokon önismeret-drogperevenció-sportfoglalkozás-
egészséges életmódra nevelés, pályaorientáció, női szerepek a családban, 
tanulástámogatás voltak a témáink. A mentoraink minden héten találkoznak 
csoportos kereteken belül a lányokkal, ami után egyéni mentorálás is meg-
valósul. Valamint hetente egy egyéni mentorálást is tartunk a lányoknak. 
Igyekszünk a családokkal is felvenni a kapcsolatot közös programok szer-
vezésével .

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00058

Hídfő Közhasz-
nú Egyesület

A Hídfő Közhasznú Egyesület céljai közé tartozik a cigány fiatalok oktatása, 
nevelése, identitásuk erősítése, a különböző cigány nyelvek elsajátíttatása, 
a kultúra ápolása, a közösségi élet fellendítése, a cigány emberek életkörül-
ményeinek javítása, jogaik védelme, életre való nevelése.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00059

Kisködmön 
Alapítvány

A Kisködmön Alapítvány által megvalósított projekt a hátrányokkal küzdő 
roma lányok iskolai lemorzsolódására koncentrált. A projekt szakmai prog-
ramja hangsúlyos figyelmet fordított a tanulók szociabilitásának fejlesztésé-
re, az érzelmi intelligencia, a szociális kompetenciák fejlesztésére. Kiemelt 
fejlesztési terület volt a megküzdési képesség fejlesztése is.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00060

Közös Jövő 
Egyesület

Az egyesület 2017 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy ösztönözze  
a magyar vidékre irányuló, a felzárkózást, fejlődést gyorsító társadalmi kap-
csolatokat; közvetett és közvetlen támogatás útján elősegítse a hátrányos 
helyzetű társadalmi csoportok integrációját, a nevelés-oktatással és tudo-
mányos kutatással kapcsolatos feladatok megvalósítását.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00061

Szanki Talentum 
Alapítvány

A Szanki Talentum Alapítványt a helyi iskolában 1975-ben végzett két nyol-
cadik osztály tanulói és osztályfőnökei egy emlékezetes osztálytalálkozón 
alapították 1995-ben. Az alapítvány céljai között szerepel a felzárkózás 
elősegítéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése  
az iskola gyengébb képességű tanulói számára, illetve pedagógusai to-
vábbképzésének segítése, az egészséges életmódra nevelés, a község 
oktatási intézménye kulturális tevékenységének elősegítése. Az alapítvány 
biztos hátteret jelent az alkotómunkához, közvetítő szerepet vállal a közös-
ségi aktivitás területén, fejleszti a munka hátterét jelentő civil környezetet, 
és önálló programokat szervez.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00063

Szövetség So-
mogy Jövőjéért 
Alapítvány

A Szövetség Somogy Jövőjéért Alapítvány 2016-ban alakult azzal a céllal, 
hogy elősegítse a komplex társadalmi felzárkózást. Bari shej projektünk ke-
retein belül a bevont lányoknak többek között önismereti foglalkozásokat, 
pályaorientációs napot, információs napot, sport- és szabadidős rendezvé-
nyeket, prevenciós célú programokat, tábort szervezünk.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00065

Fiatal Romák 
Országos Szö-
vetsége

A Fiatal Romák Országos Szövetsége 1991-ben alakult, a fiatal romák, va-
lamint a hátrányos helyzetű tanulók problémáinak enyhítését tűzve ki célul. 
Fő célunk a fenti célcsoportok oktatásba, képzésbe való bekapcsolódásá-
nak segítése, továbbtanulási esélyeik javítása, kompetencia- és készség-
fejlesztése, ezáltal a roma gyerekek és fiatalok tanulmányi eredményeinek 
javítása, a tanuláshoz és a felnövekvő generáció életpályája során elérendő 
célokhoz kapcsolódó attitűdök változása.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00066

Kelepele Kultu-
rális Egyesület

Szervezetünk Somogy megyei székhellyel rendelkezik, és zömében itt te-
vékenykedik . 
Munkánk nem csak lakóhelyünkre korlátozódik, sokkal inkább érint olyan 
hátrányos helyzetű településeket, ahol zömében romák élnek, maga a te-
lepülés és lakói is veszélyeztetettek az elszegényedésben, magas a munk 
nélküliség, alacsonyak az iskolai végzettségek.
Egyesületünk orientációs gyermekneveléssel és környezetvédelemmel 
kapcsolatos tevékenységének egyik fő eleme, családi közösségben szer-
veződő környezetvédelmi megmozdulások, segítő szolgálat, adományo-
zás. Szakembereink TÁMOP oktatási és kulturális nevelési programban 
tevékenykedtek az elmúlt ciklusban, ahol alapvető cél volt a hátrányos 
helyzetű gyermekek és családjaik támogatása, szocializációs képessége-
ik javítása, integrációjuk iskolai és társadalmi közösségekbe. Kiemelt tevé-
kenységünk a cigány pasztorációs munka, melyet egyházi szervezetekkel 
karöltve végzünk.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00067

Kápolna Község 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzata

A Nemzetiségi önkormányzat jelenlegi felállásában 2014 októberében jött 
létre, tagjainak száma négy, önkénteseinek száma nyolc fő. Feladatai között 
szerepel a településen élő emberek életkörülményeinek javítása különböző 
programok és szolgáltatások révén, a roma származású személyek érdek-
képviselete, kulturális hagyományok ápolása, a fiatal tehetségek segítése, 
illetve a roma és nem roma lakosság között jó, együttműködő kapcsolatok 
kialakításának támogatása.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00068

Urbis Uno Ala-
pítvány

Az Urbis Uno Alapítvány Somogy megyében alakult 2011-ben, és több ko-
rábbi projekttapasztalatot tudhat maga mögött. A szervezet megvalósított 
és sikeresen elszámolt egy környezettudatos, komposztálást népszerűsítő 
projektet, amely százezer körüli passzív elérési indikátort produkált, és több 
generációt sikerült együttesen megszólítani vele. Emellett megvalósított egy 
fiatalok foglalkoztatására irányuló TÁMOP-pályázatot, melyben négy fiatal 
pályakezdő foglalkoztatását vállalta.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00069

Sziti Szociális 
Egyesület

A Sziti Szociális Egyesület célja a Fejér megyei szociális és ifjúsági szol-
gáltatások bővítése és a szervezet továbbfejlesztése a nemzetközi innová-
ciókra nyitott, plurális szolgáltatásszervezés motorjává a rászoruló fiatalok 
érdekében. Ennek égisze alatt alacsonyküszöbű ifjúsági szolgáltatásokat 
nyújt, projekteket fejleszt, és partnerséget generál.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00072

Romákért és 
Szegényekért 
Egyesület

A Romákért és Szegényekért Egyesület 2013-tól dolgozik a hajdúböször-
ményi hátrányos helyzetű – elsősorban roma származású – emberek fel-
zárkóztatásáért. Az egyesület egyik fő célkitűzése a hátránykompenzáció, 
az esélyegyenlőség elősegítése. Ennek érdekében fontos feladatunk  
a munkanélküli emberek képzésbe-foglalkoztatásba helyezése, a fiatalok 
tehetségkibontakoztatása, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló progra-
mok szervezése, a gyerekek és fiatalok iskolai sikerességének elősegítése, 
a családon belüli erőszaknak kitett gyermekek és nők felkarolása, a roma-
integráció előmozdítása.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00073

Karcsa Község 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzata

Karcsa település lakossága kétezer fő alatti, ebből megközelítően három-
száz főt érint az alacsony iskolázottság problémája. Mint a települések 
nagy részén, Karcsán is problémát jelent a hátrányos helyzetű lakosság 
támogatása, felzárkóztatása, tekintettel arra, hogy jelentős arányban él-
nek a településen valamilyen nehézséggel küzdő lakosok, emellett a roma 
nemzetiségűek száma közel kétszáz fő. Nemzetiségi önkormányzatunk fő 
tevékenységi körébe tartozik valamennyi célcsoport esélyegyenlőségének, 
felzárkóztatásának támogatása, valamint ösztöndíjpályázatok kiírása a jól 
tanuló gyermekek számára. Fő célunk az alacsony iskolai végzettségből, il-
letve a szakképzettség hiányából adódó megélhetési problémák orvoslása, 
átképzési programok megvalósításával.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00076

Echo Innovációs 
Műhely

Az Echo Innovációs Műhely fejlesztő programjain keresztül húsz éve segíti 
a rendszerváltás utáni magyar társadalomban jelentkező társadalmi problé-
mák kezelését. Az egyesület stratégiai tervek kidolgozásával, képzési pro-
jektekkel, célzott szolgáltatásokkal fejleszti a helyi közösségek életét és 
a hátrányos helyzetű csoportok integrációját.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00079

Tiszakarád 
Községi Roma 
Nemzetiségi 
önkormányzat

A lakosságon belüli romák aránya a jegyzői becslések alapján, Tiszaka-
rádon 44%-os. A tiszakarádi nagy telep a kistérség legproblémásabb 
szegregátumának számít, a járáson belül itt az egyik legnagyobb a cigány-
ság aránya. A Tiszakarádi Roma Nemzetiségi önkormányzat ezeknek  
a roma lakosoknak a képviseletét és érdekvédelmét látja el.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00084

Kokadi 
Görögkatolikus 
Egyházközség

A Kokadi Görögkatolikus Egyházközség a hitoktatással és a maga módján 
megvalósítható szociális tevékenységgel is hozzájárul a helyi és környék-
beli emberek, közösségek életéhez. Az egyház jelentős szerepet tölt be  
a közösség életében, fontos tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű sze-
mélyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, életük meg-
segítésében, a mélyszegénységben élők és a többségi társadalom közötti 
szociokulturális hátrányok csökkentésében.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00085

PHRALIPE 
Független Ci-
gány Szervezet 
Országos Szer-
vezete – Köz-
ponti Szervezet 
Vizsolyi Tag-
szervezete

A Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete – Központi 
Szervezet Vizsolyi Tagszervezete rendkívül sokszínű tevékenységet fejt ki. 
Közösségi stratégiaként célja, hogy Vizsolyban hiánypótló jelleggel komplex 
szolgáltatás- és programcsomagot nyújtson a hátrányos helyzetű lakosság 
számára .

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00086

Szent Pál 
Marista Általá-
nos Iskola

Nappali rendszerű katolikus hitű általános iskolaként működik intézmé-
nyünk. Marista szellemiségben neveljük gyermekeinket. A Mária Iskolatest-
vérek Szerzetesrend, mint fenntartó a peremhelyzetben lévő, legrászorul-
tabb gyerekek nevelését tűzte ki céljául. 12 osztállyal működünk, integráltan 
neveljük az SNI, BTMN nehézségekkel küzdő gyerekeket. Célunk a gyer-
meki jogok biztosítása, az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00087

Fiatalok Képzé-
sét Szervező, 
Polgári Neve-
lését Támogató 
Egyesület

Egyesületünk 2001-től működik Hajdúhadházon közhasznú szervezetként. 
Fő profilunk a fiatalok munkaerőpiaci kirekesztődésének megelőzése, 
a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatá-
sának elősegítése, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyen-
lőségének elősegítése, különösen a munkanélkülivé váltak kedvezőtlen 
mentális, szociális, egzisztenciális problémáinak csökkentése, szociális 
szolgáltatások szervezése, a roma családok társadalmi integrációjának se-
gítése, az előítéletek csökkentése, gyermek- és ifjúságvédelem.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00090

Magyarországi 
Roma Galéria 
Egyesület

Magyarországi Roma Galéria Egyesület 2002 óta működik. Elsődleges 
célja, hogy roma – magyar művészeknek adjon lehetőséget találkozásra, 
közös megjelenésre. A szervezetben tevékenykedő tagok és alkotó embe-
rek fontosnak tartják Magyarország egész területén a hátrányos helyzetű 
csoportok és a művészeti akciók rendhagyó találkozását és a roma kultú-
ra eredeti, figyelemfelkeltő eszközökkel történő népszerűsítését. 2010 óta 
a tradicionális és kortárs roma kultúra akciókon, látványos köztéri kiállítá-
sokon való megjelenítése (AROMA vándorkiállítás-sorozat), roma fiata-
lok rendszeres művészeti táboroztatása, készségeik fejlesztése, valamint  
az állami gondozottakat nevelő vidéki intézményekkel közös programok 
szervezése (SOS Gyermekfalu és berkeszi otthon) került napi tevékenysé-
gének középpontjába. Az egyesület célja többek között a roma és nem roma 
művészek, emberek kulturális összefogása, hogy segítse pályakezdésüket, 
munkájukat, továbbá a nevelési, oktatási területen a képességfejlesztést, 
tehetséggondozást és ismeretterjesztést.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00091

Szarvas Város 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzata

Szarvason 1994 óta működik roma önkormányzat. A testület három főből 
áll. önkormányzatunk három ciklus óta állandó képviselő-testülettel műkö-
dik, ami azt jelenti, hogy a roma és nem roma közösség meg van elégedve 
munkánkkal. Elnökünk jó kapcsolatot alakított ki a polgármesteri hivatallal, 
az oktatási intézményekkel, illetve a szociális ágazatban dolgozó munka-
társakkal. Fontos feladatunknak tekintjük a kulturális hagyományok ápo-
lását, identitásunk erősítését, melynek érdekében háromhavonta roma 
nemzetiségi programokat, kiállításokat rendezünk és támogatunk. Ezeken 
részt vesznek Szarvas város roma és nem roma lakói is. Fontos számunkra  
a roma emberek foglalkoztatása, ezért pályáztunk a közfoglalkoztatási 
programra, melyet 2016-tól folyamatosan végzünk. A jövőben is arra törek-
szünk, hogy városunkban a szociális és kulturális fejlődés töretlen legyen, 
valamint munkánk erősítse Szarvas város jó hírnevét.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00092

Halmaj Község 
Cigány Nem-
zetiségi önkor-
mányzata

Halmaj Község Cigány Nemzetiségi önkormányzata a kisebbségi önkor-
mányzatok alapfeladatain kívül pályázatok megvalósításával is foglalkozik, 
segítve ezzel a hátrányos helyzetű emberek életszínvonalának növelését.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00094

Hódmezővá-
sárhely Megyei 
Jogú Város 
Cigány Nem-
zetiségi önkor-
mányzata

A képviselő-testület jelenlegi felállása szerint 2012 májusa óta működik, 
mely idő alatt számos programot valósított meg. Az önkormányzat minden 
évben támogatja a települési nyári gyermekétkeztetést, a hátrányos helyze-
tű és a halmozottan hátrányos helyzetű családokat, valamint a decemberi 
Mikulás ünnepséget.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00096

ROMNIBUS 
Egyesület

Az Egyesület fő célja, hogy segítsen azokon az embereken, akik társadal-
mi, gazdasági illetve szociális helyzetükből adódóan leszakadtak a társa-
dalomtól, életszínvonaluk mélyen az átlag alatti. Ezen filozófiát hordozza  
az egyesület neve is, ami egyrészt a latin omnibus (mindenkié, mindenki-
nek) szóra és az omnibusz, mint a szegények tömegközlekedési eszközére 
átvitt értelemben utal.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00098

Átányi Reformá-
tus Egyházköz-
ség

A roma származású diákok (roma lányok) iskolai lemaradásának és lemor-
zsolódásának megelőzésére egyházunk az átányi református egyházi is-
kolában és a helyi állami iskolában tanórák utáni közösségformáló progra-
mokat szervez. A református spirituális többlet mellett közösségi csoportos 
foglalkozásaink, rendezvényeink leginkább kapcsolatközpontúak.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00100

Tamási Város 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzata

A kötelező kisebbségi önkormányzati feladatokon túl társadalmi felzárkóz-
tató (komplex telep program Tamási szegregátumában), esélyegyenlőségi 
és közösségi programokat valósít meg. Helyben jól működő kapcsolati hálót 
épített ki az oktatás, szociális- és civil szféra intézményeivel, szervezeteivel.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00104

Mérföldkő 
Egyenlő Esélye-
kért Egyesület

Az alapítvány 2013-ban alakult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kántor-
jánosi településen. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlő-
ségének megteremtését, a cigányság kultúrájának megőrzését, a nyelvük 
megismertetését, művészetük és hagyományaik megmentését, közvetí-
tését, népszerűsítését segíti, itthon és külföldön egyaránt. Az alapítvány 
céljai között szerepel a felnőttképzés, az oktatás, az egészségügyi helyzet 
fejlesztése, főleg a kisebbség körében, az analfabetizmus, a rasszizmus 
elleni harc, a képzésszervezés, a családsegítés, az időskorúak gondozása, 
a szociális segítségnyújtás, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint rehabi-
litációs szolgáltatás nyújtása.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00105

„ALTERNAIV” 
Ifjúsági és Kultu-
rális Egyesület

Szervezetünk 2003-ban informális csoportként alakult Nagybajomi Ifjúsági 
Kör néven. 2006-ban vált bejegyzett közhasznú egyesületté. Fő profilunk 
a közösségi kezdeményezéseken alapuló közösségfejlesztés és szabad-
idős szolgáltatás nyújtása, elsősorban a településen élő 13–25 éves fiatalok 
részére. Az utóbbi néhány évben EU-s forrásoknak köszönhetően kezdtünk 
bele humánerőforrás-fejlesztési programok megvalósításába. Tevékenysé-
geinket a nemformális nevelés és oktatás, illetve a sportnevelés módszeré-
vel végezzük. Lehetőséget teremtünk a szabadidő aktív és hasznos eltölté-
sére Nagybajomban és térségében, illetve Somogy megyében.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00108

CSÁCSÉ ROM 
Cigány Kulturális 
Egyesület

Az egyesület Baja külterületének, a tanyakörzetnek egyetlen civil szerveze-
te. 2006-ban alakult közhasznú szervezet. Tevékenysége túlnyomó részét  
a Bajai cigány önkormányzattal közösen valósítja meg, munkáját széles 
körű szakmai együttműködés jellemzi.  Célja a városban és vonzáskörze-
tében élő cigányság kultúrájának megőrzése, hagyományainak ápolása, is-
mereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése, kulturális szintjének emelése, 
rendszeres programok szervezése.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00117

Nógrád Megyei 
Cigány Kisebb-
ségi Képviselők 
és Szószólók 
Szövetsége

A szövetség célja a megyében élő cigányság képviselete, érdekeinek vé-
delme, a konfliktuskezelési és érdekérvényesítési feladatok végrehajtása. 
A szövetség 1996-ban alakult azzal a célkitűzéssel, hogy segítse a roma ér-
dekérvényesítés megvalósulását, és minden olyan ügyben eljárjon, amely-
ben hátrányos megkülönböztetés tapasztalható: önkormányzati, munkahe-
lyi, oktatási, rendőrségi és egyéb területeken egyaránt.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00124

Farkaslyuki 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzat

A településen számos problémával kell szembesülnünk, többek között az-
zal, hogy a munkanélküliség majdnem duplája az országos átlagnak, illetve 
hogy az alacsony iskolai végzettségű fiatalok száma közel háromszáz. ön-
kormányzatunk kötelező közfeladata többek között a közösség érdekkép-
viseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok 
ellátása, különös tekintettel a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kap-
csolatos helyi önkormányzati feladatokra.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00125

MPE Benedetto 
Gyermekvédel-
mi Szolgálat

A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat 2014 óta működik, segítségével 
közel száz gyermek került nevelőszülőkhöz az elmúlt évek folyamán. Hat 
kollégánk segíti a nevelőszülők munkáját az ország több településén. Műkö-
dési engedélyünk országos, és nevelőszülőink dolgoznak már Pest, Fejér, 
Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy, Győr-Moson-Sopron, Bács-Kis-
kun és Baranya megyében.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00126

Együtt Európá-
ért Alapítvány

Az Együtt Európáért Alapítvány, mint gyermek-, ifjúság-, valamint családpo-
litikával foglalkozó országos szervezet, azzal a céllal jött létre, hogy segítse 
a konvergencia régiókban vagy hátrányos körülmények között élő családo-
kat, fiatalokat – különös tekintettel a roma kisebbséghez tartozókat.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00128

RomaHang 
Alapítvány

A RomaHang Alapítvány 2008 óta működik, székhelye Edelényben talál-
ható. A szervezet a roma – nem roma integráció, együttélés és együttmű-
ködés elősegítéséért dolgozik az élet különböző színterein. Az alapítvány 
közhasznú tevékenységei: szociális tevékenység, családsegítés, gyermek- 
és ifjúságvédelem, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesz-
tés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-
egyenlőségének elősegítése. Az alapítvány szorosan együttműködik a Don 
Bosco Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és 
Kollégium munkatársaival, tanáraival, akik a hátrányokkal, nehézségekkel 
küzdő diákok felzárkóztatását, iskolavégzését, az életben való elindítását 
segítik elő. A tanári és a szakmai csapatnak nagy gyakorlata van bizonyos 
problémák megoldásának terén.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00129

Lak Község 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzata

A nemzetiségi önkormányzat megalakulása óta fontos céljának tekinti a hát-
rányos helyzetű, elsősorban általános iskolás tanulók egyéni és csoportos 
fejlesztését, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló alkalmak szer-
vezését. Folyamatosan végzi misszióját (fejlesztési projektek, kulturális, ha-
gyományőrző rendezvények megvalósítása, rendszeres adományozás), így 
megfelelő hely- és emberismerettel rendelkezik. Községünk elemi érdeke 
és célja, hogy az egyenlő hozzáférés, az esélyegyenlőség és az integrá-
ció biztosításának elve az élet minden területén megvalósuljon. Az elmúlt 
években a felzárkózási, társadalmi mobilizációt, illetve lakhatási integrációt 
elősegítő projekteknek és a szegregáció mérséklését vagy megszüntetését 
célzó intézkedéseknek köszönhetően nőttek az itt élők esélyei, és javultak 
lakáskörülményeik.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00130

Csereháti Roma 
önsegítő Egye-
sület

A Csereháti Roma önsegítő Egyesület megalakulása óta fontos céljának 
tekinti a hátrányos helyzetű, elsősorban általános iskolás tanulók egyéni 
és csoportos fejlesztését, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 
alkalmak szervezését. Folyamatosan végzi misszióját (fejlesztési projektek, 
kulturális, hagyományőrző rendezvények megvalósítása, rendszeres ado-
mányozás, kirándulások szervezése), így megfelelő hely- és emberismeret-
tel rendelkezik .

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00136

Magyarországi 
Falusi Cigányok 
Mezőgazdasági 
Szövetsége

A Magyarországi Falusi Cigányok Mezőgazdasági Szövetsége 1997-ben 
jött létre. Működése kiterjed Pusztaradvány, Hernádvécse, Hernádpetri, 
Fulókércs és Fáj település lakosságára. A szervezet célja a cigányság ér-
dekeinek képviselete a társadalom felé, valamint az általános társadalmi 
követelmények közvetítése a cigányság felé. Fontos küldetése a helyben 
élők egymást megismerő és segítő közösségekké szervezése. Feladata-
ink között szerepel a cigányság élet- és munkakörülményeinek javítása,  
a cigányság kultúrájának kiaknázása, színvonalának emelése, a rászoruló 
tehetséges fiatalok továbbtanulásának elősegítése.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00137

Tiszavasvári 
Szakképzésért 
Alapítvány

A Tiszavasvári Szakképzésért Alapítvány 2001-ben alakult. Célunk a város-
ban folyó iskolarendszerű szakképzés, ezen belül a diákok egészség- és 
környezeti nevelését segítő programok támogatása, a hátrányos helyzetű, 
illetve roma tanulók szakmához jutásának segítése, a diákok szabadidős, 
kulturális és sporttevékenységének ösztönzése.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00139

Kiskunfélegyhá-
za Város Roma 
Nemzetiségi 
önkormányzata

Az érdekképviselet mellett számos hagyományőrző és kulturális progra-
mot szerveztünk, illetve töretlenül küzdünk a roma kultúra és hagyományok 
fenntartása érdekében. Ápoljuk, és továbbadjuk a fiatalabb nemzedékeknek 
a lovári nyelvet. Minden évben tanulmányi kirándulást szervezünk roma, 
illetve hátrányos helyzetű gyermekeknek. Évente több alkalommal meg-
ajándékozzuk a rászoruló gyermekeket, és ruhaadományokat osztunk szét 
azok közt, akik önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe. A Komplex 
telep programot sikeresen véghezvittük, és a közösségi házat továbbra is 
fenntartjuk. Itt számos olyan lehetőséget nyújtunk, mint például a közösségi 
szoba használata.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00142

Mátraverebélyi 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzat

A nemzetiségi önkormányzat 2010-ben alakult. Az önkormányzat célja a he-
lyi nemzetiségi lakosság érdekeinek védelme, esélyegyenlőségük biztosítá-
sa. A kisebbségi törvény által előírt feladatokat végzi: biztosítja a nemzetisé-
gi lakosság kulturális autonómiájának megvalósulását, a kulturális identitás 
őrzéséhez szükséges csoportok, fórumok működését. Roma gyermekek 
számára tánccsoportot működtet. Az önkormányzat figyelemmel kíséri  
a helyi gyermekek tanulmányi előmenetelét, szükség esetén anyagi támo-
gatást is biztosít számukra.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00143

Kistérségek 
Hátrányos 
Helyzetűekért 
Egyesülete

A Kistérségek Hátrányos Helyzetűekért Egyesülete 2007-ben alakult. Cél-
ja az általános társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése, a hátránnyal élő 
polgárok életvitelének, társadalmi beilleszkedésének és rehabilitációjának 
segítése programok megvalósításával.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00144

„Sokoróaljai 
Segítő Kéz” 
Egyesület

A „Sokoróaljai Segítő Kéz” Egyesület kiemelt működési célja a kistérség-
ben élő gyermekek és felnőttek életminőségének, esélyegyenlőségének 
javítása; a gyermekek és felnőttek családtagjai részére lelki, anyagi és jogi 
segítségnyújtás; a gyermekek és felnőttek oktatását, nevelését, gondozását 
végző szervezetek anyagi támogatása; a gyermekek tanulásának, képzésé-
nek támogatása.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00147

Jászberényi 
Cigányok Nyelv 
és Hagyomány-
őrző Egyesülete 
Szolnok M. 
Tagegyesülete

A Jászberényi Cigányok Nyelv és Hagyományőrző Egyesülete Szolnok M. 
Tagegyesülete évek óta kiemelten a gyerekek, fiatalok, hátrányos helyzetű-
ek fejlesztésével foglalkozik több településen.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00148

Fábiánházi 
Cigány Nemzeti-
ségi Kisebbségi 
Hivatal

A Fábiánházi Cigány Nemzetiségi önkormányzat 2014-ben alakult. A Bari 
shej program szerepet játszik a korai iskolai lemorzsolódás csökkentésében 
és a továbbtanulási utak megerősítésében a halmozottan hátrányos helyze-
tű 10-18 éves roma lányok számára. A létrejött projekt egy komplex, több 
modulból álló programmal és felkészült  szakembergárdával rendelkezik, 
hogy az itt megszerezhető tudással, képességeik- készségeik fejlesztésé-
vel, szemléletük változásával a célcsoport minél nagyobb számban kapcso-
lódjon be a felsőbb oktatási intézményekbe és így a későbbiekben nagyobb 
sikerrel érvényesülhessenek majd a munkaerőpiacon.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00150

Gyomai Evan-
gélikus Egyház-
község

A Gyomai Evangélikus Egyházközség célul tűztük ki, hogy pályázati támo-
gatással egy olyan modellértékű kezdeményezést dolgozunk ki, és valósí-
tunk meg. Célunk, hogy a kezdeményezés a tanulási motiváció fokozásával, 
mintaadással és a személyes, szociális, értelmi és érzelmi kompetenciák 
fejlesztését segítő programok, foglalkozások szervezésével, valamint tár-
gyiasult támogatások nyújtásával a tanulás fontosságának felismertetésé-
hez, az egészség- és értéktudatos életvitel alkalmazásához, célorientált 
jövőkép kialakításához járuljon hozzá.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00151

Cserháti Romá-
kért Közhasznú 
Egyesület

2008 óta működő egyesületünk hangsúlyosan képviseli a roma kisebbség 
és kiemelten a hátrányos helyzetű romák segítésén túl a település egész 
közösségét. A kölcsönös együttműködés elősegítését szolgáló programok 
megrendezésére törekszik. Az alapszabályában rögzítetteknek megfelelő-
en szellemi műhelyt hozott létre, amely lehetővé teszi a korszerű és legszé-
lesebb értelemben vett romaintegráció kérdéseinek bemutatását, kutatását, 
oktatását és tárgyalását. Az egyesület a roma fiatalok továbbtanulását fel-
világosító munkával, információs, szervezeti, anyagi és egyéb úton segíti.  
Az egyesület céljának tekinti ifjúság-, gyermek- és magzatvédelmi rendezvé-
nyek, megszervezését, támogatását. Fentieken túl az egyesület feladatának 
tekinti az anyagilag nehéz, illetve kilátástalan helyzetbe került személyek 
segélyezését, valamint az időskorúak részére ruha- és élelmiszercsomagok 
összeállítását, eljuttatását.



MELLÉKLETEK

80

A projekt  
azonosító 
száma

Az együttmű-
ködő szervezet 
neve

Az együttműködő szervezet rövid bemutatása

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00152

Vaja Város 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzata

Vaja Város Roma Nemzetiségi önkormányzata a program megvalósítója-
ként aktívan támogatja a Bari shej programban részt vevő lányok fejlődé-
sét. Hidat képez a város vezetősége, a helyi szervezetek és közösségek, 
valamint a programban dolgozó és a támogatásnak köszönhetően fejlődő 
lányok között.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00153

Esély a Tanulás-
hoz Alapítvány

A pályázatot megvalósító szervezet az Esély a tanuláshoz Alapítvány egy 
dél-borsodi településen, Igriciben működik. A 2018. augusztus 1-én induló 
programban 30 hátrányos helyzetű nagylányt 6 pedagógus mentorál és tá-
mogatja a családokat.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00154

Segítő Kéz 2003 
Szociális Egye-
sület

Célunk a megyénkben, a településeken élő gyermek és fiatalkorúak csa-
ládban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyezettség megelőzése 
„kialakulása esetén annak mielőbbi megszüntetése.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00156

Uzho Jilo – Tisz-
ta Szív Oktatási, 
Kulturális Köz-
hasznú Egye-
sület

Az Uzho Jilo – Tiszta Szív Oktatási, Kulturális Közhasznú Egyesület célja 
a roma fiatalok esélyegyenlőségének megteremtése. E cél megvalósulá-
sáért dolgozunk Salgótarjánban. Elsődleges szempont, hogy átfogó képet 
kapjunk a megye, illetve a város fiataljainak társadalmi és szociális megosz-
lásáról, helyzetükről, problémáikról. Fő feladatunk: szociális tevékenység 
(családsegítés, időskorúak gondozása); nevelési és oktatási munka (képes-
ségfejlesztés, ismeretterjesztés, a roma nyelv ápolása; kulturális tevékeny-
ség (tehetséggondozás); a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének és foglalkoztatásának elősegítése, valamint azon problémák 
kezelése, melyekkel a roma fiatalság találkozik. Tevékenységünk kiterjed 
a tehetséggondozásra, a roma kultúra ápolására, megőrzésére.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00157

összefogással 
a Társadalomért 
Egyesület

Az egyesület 2015-ben alakult Szigetszentmiklóson. Projektünk megvaló-
sítási helyszínéül Kál községet választottuk. A szociálisan vagy másként 
rászoruló személyek segítése, érdekvédelme, prevenciós és egyéb szol-
gáltatások nyújtása, szervezése. Különös tekintettel a gyermekek, megvál-
tozott munkaképességű személyek, családok és nők jogainak védelmére.  
Az egyesület teljes körű segítséget nyújt a rászorultaknak: foglalkoztatásuk-
kal és a foglalkoztatásuk elősegítésével, oktatásuknak, továbbképzésüknek 
megszervezésével. Az egyesület segítséget nyújt és szervezi az egészség-
ügyi-, és prevenciós szolgáltatások elérését, személyre szabott fejlesztést 
tervez .

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00158

Magyar Máltai 
Szeretetszol-
gálat Iskola 
Alapítvány

A „Máltai” szemléletmód szerint az igaz segítség nem csupán pillanatnyi 
szükséget enyhít, hanem annál többet ad. Ennélfogva a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat különös gondot fordít a gyerekekre. 2011-ben létrehozta 
az Iskola Alapítványt, amely ellátja a rábízott iskolák és óvodák fenntartói 
feladatait. Jelenleg az országban számos helyen, köztük hátrányos helyze-
tű településeken (Tiszabura, Tiszabő, Gyulaj, Tarnabod) működtet az ala-
pítvány óvodát és iskolát. Középfokú oktatási intézményeket tart fenn Gyön-
gyösön, Budapesten és Devecserben.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00161

Beregi Ifjúságért 
Közművelődési 
és Szabadidő 
Egyesület

Az egyesület 2001-ben alakult a Márokpapiban maradni kívánó fiatalok ak-
tív részvételével, akik a szerveződéssel a helyi értékekre alapozva, a gyer-
mekek és fiatalok helyben tartását elősegítő tevékenységeket folytató, aktív 
közösséget indítottak útjára. Fő tevékenységi körünkhöz tartozik – a sport-, 
a környezetvédelmi, kulturális tevékenység, a képességfejlesztés, az ön-
képzés, a nevelés, az oktatás, az állatmenhely-fenntartás stb. mellett –  
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű csoportok, főképp gyerme-
kek és fiatalok mentorálása, segítése, társadalmi beilleszkedésük, felzárkó-
zásuk elősegítése.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00167

Sziromnyi Művé-
szeti és Oktatási 
Egyesület

A budapesti székhelyű Sziromnyi Művészeti és Oktatási Egyesület célja 
a magyarországi és a határon túli roma és magyar kultúra ápolása, őrzé-
se, bemutatása, a kisebbségi kultúra művészei, alkotói művészi elhivatott-
ságának elmélyítése és támogatása. Az egyesület céljai között szerepel  
a kisebbségi kultúra különböző területein tehetséges fiatalok felkutatása, 
felkarolása, oktatása, gyermek- és ifjúságprevenciós programok szerve-
zése, gyermekek üdültetésének és sporttevékenységének szervezése, 
támogatása, a környezetvédelmi tevékenységen keresztül a kisebbségi in-
tegráció elősegítése, nemzetközi kulturális kapcsolatok ápolása, segítség-
nyújtás, támogatás 
az állami integrációs feladatok gyorsabb és hatékonyabb megvalósításához. 
Továbbá különböző művészeti alkotások terjesztése és népszerűsítése, 
művészeti ágakon keresztül a kisebbségek szerepének megismertetése, 
a roma társadalmi és kulturális értékek ápolását és átörökítését célzó ren-
dezvények szervezése, színház- és táncművészeti tevékenység, zenei elő-
adó-művészeti tevékenység, folyóirat és hanghordozó kiadása és a megje-
lentetésüket előmozdító tevékenység.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00168

A „Mezőcsáti 
Középiskoláso-
kért” Alapítvány

A „Mezőcsáti Középiskolásokért” Alapítvány 1997-ben alakult, deklaráltan 
önkéntes civil szervezetként. Legfőbb célja a mezőcsáti középiskola fejlő-
désének elősegítése, a középfokú oktatás színvonalának emelése, a tehet-
séges tanulók magasabb szintű képzése, és a hátrányos helyzetű fiatalok 
esélyegyenlőségének érvényesítése.
Míg az első időszakban elsősorban a tehetséggondozás dominált, addig 
jelenleg a nehéz sorsú fiatalok és a tanárok szakmai munkájának segítése 
került középpontba. Az alapítvány támogatása a középiskola programjainak 
financiális nehézségeit is hivatott most már kezelni, és egyre inkább a roma 
és hátrányos helyzetű diákok segítésére és motiválására koncentrál.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00173

Piarista Rend-
ház, Sátoralja-
újhely

A sátoraljaújhelyi Piarista Rendház küldetése, hogy a sokarcú szegénység 
világába zárt gyermekek és fiatalok helyzetére, velük és családjaikkal pár-
beszédben, kölcsönös együttműködésben válaszokat keressen, nekik fej-
lesztő közeget kínáljon, ezáltal segítséget nyújtson számukra az élet lehe-
tőségeinek megragadására.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00177

Parno Graszt 
Kulturális Egye-
sület

Szervezetünk fő célkitűzései közé tartozik a romák érdekeinek képviselete 
és védelme. A „Bari shej – Nagylány” című program keretein belül lehető-
ség nyílhat a résztvevők és családjuk, barátaik körében a tanulási motiváció 
kialakítására, az iskolai lemorzsolódás megelőzésére, ezáltal pedig tovább-
tanulási esélyeik növelésére. Az oktatás területén a fő célkitűzések közé 
tartozik az együttműködés erősítése annak érdekében, hogy előmozdítsák 
a tudatlanság megszüntetését, segítsék a gyermek személyiségének kibon-
takozását, szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek a lehető leg-
tágabb határukig való kifejlesztését.  Az egyesület azzal a céllal jött létre, 
hogy segítse a roma és hátrányos helyzetben élő fiatalok élethelyzetének 
javítását, továbbá tevékenységével hozzájáruljon az integrációs folyama-
tokhoz. Célunk a hagyományápolás, a roma kultúra értékeinek megőrzése, 
közkinccsé tétele.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00178

Tutor Alapítvány 
a Betegek és 
Szegények Meg-
segítéséért

Az alapítvány közhasznú és jótékony célú, tevékenységei között helyet kap 
a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint az érdekképviselet, a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyar-
országi etnikai kisebbségekkel való tevékenység, szociális tevékenység, 
családsegítés.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00179

Magyar Máltai 
Szeretetszolgá-
lat Egyesület

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenléte kiterjedt, az ellátási formák és 
intézményes ellátások sokszínűsége jellemző rá. A nagyobb városokban 
komplex szolgáltatásokkal és intézményrendszerrel segítik a hátrányos 
helyzetben lévő csoportokat, családokat, a kisebb településeken pedig jel-
lemzően önkéntesekből álló csoportok működnek. Sokszor a kétféle segít-
ségnyújtás egyszerre van jelen. Az intézményes ellátáson túl az MMSZE 
a jelenléten alapuló komplex szociális modellprogramjai révén egyedülál-
ló tapasztalattal rendelkezik a szegregátumok, leszakadt települések fel-
zárkóztatása területén. A Jelenlét program a mélyszegénységgel érintett, 
gettósodott területeken kíván hiánypótló szolgáltatásokat nyújtani azoknak 
a rászorulóknak, akiknek túlnyomó többsége a nem megfelelő lakhatás 
mellett súlyos munkavállalási és megélhetési gondokkal, sok esetben pedig  
az etnikai kirekesztéssel is küzd.

EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00181

Esélyegyenlősé-
gért Alapítvány

Az Esélyegyenlőségért Alapítvány tevékenységei a szociális tevékenység, 
a családsegítés, a hátrányos helyzetűek társadalmi esélyegyenlőségének 
segítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatá-
suk elősegítése, az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés, nevelés-
oktatás, az időskorúak gondozása, a gyermekvédelem.
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EFOP-
1 .4 .4-
17-2017-
00183

Jászladányi 
Roma Nemze-
tiségi önkor-
mányzat

Bari shej, vagyis Nagylány – ezt a nevet kapta az a mentorprogram, amely  
a roma lányok iskolai lemorzsolódását szeretné csökkenteni, megakadá-
lyozni és a továbbtanulási esélyeit növelni.
Bizonyított, hogy a társadalmi vagy kulturális hátterű oktatási hátrányok 
annál sikeresebben ellensúlyozhatóak, minél korábbi életkorban kezdődik 
meg a felzárkózás támogatása. A gyermekkorban megvalósított befekte-
tések térülnek meg a legnagyobb arányban, különösen nagy hasznot hoz-
nak a hátrányos helyzetű, köztük a roma gyermekek esetében, kompen-
zálva vagy részben kompenzálva az otthoni hátrányokat. Ezek tudatában 
csatlakoztunk iskolánk 6 pedagógusával és 30 (7. és 8. osztályos) lánnyal  
a pályázathoz.
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2. melléklet: A projekt összefoglaló bemutatása
(saját adatszolgáltatás alapján)

Kérjük, írjon a projektről maximum 10 mondatban összefoglalót az érdeklődők számára!
„A középiskolai lemorzsolódást többnyire nem egy tényező okozza, hanem rendszerint több, me-

lyek felerősítik egymás hatását. Ezek közül az egyik legmeghatározóbb a családi közeg, helyzet és 
környezet, amely körülveszi a fiatalt személyiségének és az élethez való szemléletének kialakulása 
folyamán. A lányok számára egy újabb, számukra elérhető, élhető, biztos közeget szerettünk volna 
kialakítani, melynek célja a szemléletváltás.”

„A projektbe szakmai megvalósítóként hat mentort és egy roma referenst vontunk be. Felada-
tuk a lányok és családjaik mentorálása és csoportfoglalkozások szervezése, illetve megtartása volt.  
A programba huszonöt roma lányt vontunk be. Csoportos foglalkozások ötvenhét alkalommal voltak. Jel-
lemzően pályaorientációs, prevenciós foglalkozásokat, önismereti tréninget, az áldozattá válást megelő-
ző médiaismereti tréninget tartottunk. A szülők számára beindítottuk egészségprogramunkat. A bevont 
mentoráltjaink élelmiszercsomagot, beiskolázási csomagot, higiéniai és táborozási csomagot és érettsé-
gire előkészítő könyvcsomagot kaptak. Szerveztünk számukra kirándulásokat, balatoni táborozást.”

„A lányok szívesen vettek részt a pályázati projekt programjain. A színes programok lehetőséget 
teremtettek számukra, hogy az intézmény falain belül és túl megtapasztalhassák a tanulás fontossá-
gát. Kiemelt szerepet kapott a pályaorientációs munka, ahol megélhették a rendszeres munkavégzés 
fontosságát, valamint annak hangsúlyozása, hogy erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy szakmát ta-
nuljanak, melynek segítségével egyszerűbben tudnak boldogulni a későbbiek során.”

„A projekt céljai: hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése; a családon 
belüli kiszolgáltatottságuk, gyermekként történő férjhez adásuk, a prostitúció lehetőségeinek csökkentése.” 

„Célunk, hogy a roma lánynövendékek a szociális kompetenciák, az önismeret fejlesztésével és  
a tanulás iránti motiváltság megszerzésével nagyobb eséllyel tudjanak felzárkózni, munkát és meg-
élhetést találni. 

Szerepelt a célok között a családi és női szerepek, az önvédelem, a kreativitás, az együttműködés, 
a csoportban dolgozás, a közös élmények, kirándulások, pozitív életminták megismertetése a lányok-
kal, annak érdekében, hogy életvitelük, szemléletük változzon, és így sikeresebben boldoguljanak  
a mindennapokban.”

„A mi projektünkben meghívott előadókkal dolgoztunk együtt (pszichológus, mentőtiszt, doktor-
nő, kézművesoktató, roma származású vendégek, akik pozitív életmintával álltak sokak előtt, védőnő 
stb.). Csoportfoglalkozásokat, kiscsoportos foglalkozásokat és egyéni találkozókat szerveztünk, min-
den mentor rendszeresen kapcsolatban volt a bevont lányok családjával. Két alkalommal utaztunk el 
egész napos kirándulásra, Pécsre és Budapestre, valamint háromnapos balatoni táborozást is szervez-
tünk ez idő alatt. A családok a sok-sok program között emlékezetes pillanatokat szerezhettek családi 
napjainkon is. A kezdetben nehezen induló, klikkesedett csoportok a projekt végére összekovácsolód-
tak egy nagy csoporttá, barátságok születtek, kapcsolatok erősödtek, egyénenként fejlődtek a lányok  
a problémamegoldásban, a kommunikációban, a viselkedéskultúrában, a kreativitásban és a kitartás-
ban. A természetbeni juttatások is motiváló erőként hatottak a családokra. A szülők együttműködők vol-
tak a program ideje alatt, maximálisan eleget tettek a kéréseinknek, a lányokról információkat nyújtottak 
számunkra. Folyamatos kapcsolattartás és fejlesztőfoglalkozások jellemezték a projektünket.”



84

A ROMA LÁNYOK VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAELHAGYÁSÁNAK MEGELŐZÉSE PROGRAM ZÁRóTANULMÁNYA

85

„Projektünk Kiskunhalason valósult meg, húsz roma lány bevonásával és négy mentorral. A hu-
szonnégy hónapos projektben egyéni és családi mentorálással, csoportfoglalkozásokkal, szabad-
idős tevékenységekkel, szervezett sporttevékenységekkel támogattuk a lányokat. Természetbeni tá-
mogatásként étkezési és ajándékutalványt osztottunk ki és ösztöndíjat fizettünk, támogatást adtunk  
az iskolakezdéshez. Különféle tevékenységek támogatásával hozzájárultunk a lányok szabadidejé-
nek hasznos eltöltéséhez. Korrepetálást szerveztünk annak érdekében, hogy ne legyenek bukások, s 
javuljanak a tanulmányi eredmények. Tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel, a lányok iskoláival, a városi 
önkormányzattal és a kisebbségi önkormányzattal. A mentorok részt vettek az Oktatási Hivatal által 
szervezett mentori továbbképzéseken, workshopokon, adatszolgáltatási kötelezettségeinket folya-
matosan teljesítettük.”

„A bevont harminc fő részére felejthetetlen élményt nyújtott ez a két év. A legjobb hátránykom-
penzáló program, amit eddig megismertem. A mentoráltakkal szoros érzelmi kötődés alakul ki  
az idő folyamán, ami nagyon fontos a jó kapcsolat kialakításához. A meghívott roma példaképek és  
a kirándulások tágra nyitották a lányok látókörét. Megtapasztalhatták, hogy romaként is lehet si-
kereket elérni, csak kitartás kell hozzá. Amivel ezt a programot még tartalmasabbá lehetne tenni, 
az a családok előzetes bevonása és a szülők szélesebb körű »kiokítása«. A mélyszegénységben 
élő családok számára még egyértelműbbé kell tenni a tanulás fontosságát, és ennek megértetését  
a szülőkkel kell elkezdeni.”

„A projekt kitűzött célja a – többségében – roma lányok hátrányainak kompenzálása, az egyenlő-
ség megteremtése. A lányok többsége külterületen lakik, ami szintén hátrányt jelent a városban élő 
fiatalsággal szemben. A program során a lányok számára elérhetővé váltak különböző szabadidős 
tevékenységek, szervezett kirándulások, foglalkozások, sporttevékenységek. Hasznos ismeretekhez 
jutottak a továbbtanulással kapcsolatban is. Családi programok szervezésével még szorosabbá vál-
tak a családi kapcsolatok. A mentorált lányok személyre szabott segítséget kaphattak szakemberek-
től, amennyiben szükségük volt rá (pszichológus, mentálhigiénés szakember, családsegítő). 
A projekt alkalmat adott arra, hogy különböző szakmák választásához érzékenyítsen.”

„A projekt a Cserháti Romákért Egyesület szervezésében, két egymáshoz közeli településen va-
lósult meg. Tíz lány Ecsegen, húsz pedig Taron jár a helyi általános iskolába. A harminc lánnyal hat 
mentor és egy asszisztens foglalkozott. Négy mentor Taron, kettő Ecsegen dolgozott velük. A huszon-
négy hónap során két tábor volt.”

„A projekt megvalósítása során a tantárgyi felkészítésen keresztül támogattuk mentoráltjainkat 
az iskolai sikerességben. Szabadidős programjainkon keresztül célunk volt az iskolában eltöltött időt 
érdekessé, szórakoztatóvá tenni a lemorzsolódás csökkentése érdekében. A túrákon, az egészséges 
életmódot támogató programjainkon felhívtuk a mentoráltak figyelmét az egészségmegőrző, beteg-
séget megelőző tevékenységek jelentőségére. Pályaorientációs programjaink szervezésekor célunk 
volt a középiskolai továbbtanulás ösztönzése, támogatása.”

„A programban tehetséges és hátrányos helyzetű roma lányok vehettek részt. ötfős csoportokban 
foglalkozott velük egy-egy mentor, aki a tanulmányaikban, a kapcsolattartásban segítette őket. Olyan 
lehetőségeket biztosított a program, melyeket a szülők nem tudnának lehetővé tenni az anyagi ne-
hézségeik miatt (pl. színházlátogatás, többnapos táborozás, melyen hazánkkal ismerkedhettek meg, 
önismereti tréning, önvédelmi sport, kreatív foglalkozásokon való részvétel).”

„Viselkedésformákkal ismerkedhettek meg, a kommunikációs készségeik fejlődhettek. Foglalkoz-
tunk azzal, hogy mire kell figyelnie, hogy ne váljon áldozattá, hogyan előzheti meg, illetve kerülheti el 
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ezeket a helyzeteket. Ha mégis bajba kerülne, hová fordulhat bizalommal, ki az, aki segíteni tud rajta. 
A szülőket is bevontuk ezekbe a programokba, folyamatosan tartottuk velük a kapcsolatot. A lányok 
motivációját erősítettük a tanulás irányába, ezzel törekedtünk arra, hogy csökkentsük a lemorzsoló-
dást, megelőzzük, a korai iskolaelhagyást. Anyagi javakkal is segítettük a családokat.”

„A program helyszíne egy kicsiny település, Dencsháza, mely Baranya megyében, az Ormánság 
határán helyezkedik el. A falu hátrányos helyzetéből fakadóan nagy a szegénység. A lakosság 30%-a 
roma származású. Nagy részük nem szegregáltan, a település szélén él, hanem viszonylag rende-
zett körülmények között a faluban. Nem ez a helyzet a településhez tartozó pusztákon. Régi, rossz 
állapotú cselédházakban sokgyermekes roma családok laknak. A gyermekek körében az évismétlés,  
a hiányzás igen magas számban fordul elő. Különösen a roma lányok helyzete veszélyes. Progra-
munk célja a településünkön lassítani, illetve megakadályozni a roma lányok iskolaelhagyási folya-
matát, hiszen az előttünk álló példák bizonyítják, hogy az iskolából való kimaradás sem a többségi 
társadalom, sem a cigányság számára nem járható út, ahogyan a szegregáció sem.”

„Pályázati projektünk legfőbb célja a komplex programmal fejlesztendő Sárbogárdi járásban  
a roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentése, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanu-
lási esélyeik növelése. A járásban a roma népesség köréből kerülnek ki a jelentős iskolai, képzettségi 
hátrányokkal jellemezhető társadalmi csoportok, különösen veszélyeztetettek ebben a 10–18 éves 
roma lányok. Az iskolából kimaradt roma lányok nem szerzik meg a munkaerőpiacon való boldogu-
láshoz szükséges ismereteket, és ezzel veszélyeztetik saját jövőjüket is. 
Mivel a hátrányos helyzetű családok gondozásában, a gyermekeket veszélyeztető helyzetek kiala-
kulásának megelőzésében, megszüntetésében, az ágazatközi (oktatási, egészségügyi, szociális) 
együttműködés megszervezésében kitüntetett szerepe van a gyermekjóléti szolgálatnak, projektünk-
ben e szervezettel éppoly szorosan együttműködtünk, mint a helyi kulturális és sportcélú civil szerve-
zetekkel, valamint a bevont lányok iskolájával.”

„A projekt a helyi közösség érzékenyítésével, a célcsoport bevonásával és egyéni szükségleteinek 
feltárásával indult, majd erre építve egyéni fejlesztési terveket dolgoztunk ki. A célcsoport bevonása 
nagyon hangsúlyos elem volt az első időszakban, ezt négy hónapon keresztül komplex programmal 
igyekeztünk elérni (tereplátogatás, családlátogatás, a család megnyerése, toborzó rendezvények  
a telepen, közelítés az iskola oldaláról).
A bevonás után a projekt kulcseleme volt egy egyéni és családi mentorrendszer működtetése.  
A mentorok csak szakmai felkészítés után kerülhettek kapcsolatba a célcsoporttal, munkájukat fo-
lyamatosan szakértői hálózat segítette. Cél volt, hogy munkájukat differenciáltan végezzék, az eltérő 
élethelyzeteket más-más módon tudják kezelni. A romológus végzettségű szakmai vezető (aki egy-
ben mentor is) mellett három mentort alkalmaztunk.
A projekt során húsz főt vontunk be egyéni fejlesztésbe, mentorálásba, kompetenciafejlesztésbe, 
hátránykompenzációs programokba, tanácsadásba, tréningbe. Minimum ötven csoportfoglakozást és 
további rendezvényeket szerveztünk számukra. Várt hatásként nemcsak a lemorzsolódás kockázata 
csökken, hanem erősödik a sikeres társadalmi és munkaerőpiaci integráció, nő a továbbtanulási haj-
landóság, javul az önismeret és a helyi konfliktusok megoldásának képessége. 
A megvalósítás és a tartós eredmény, a fenntarthatóság csak helyi és térségi összefogással, a ki-
emelt pályázathoz való kapcsolódással és proaktív kapcsolati háló építésével lehet sikeres. Erre 
külön figyelmet fordítottunk, csakúgy, mint a helyi társadalom befogadó attitűdjének formálására.”
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„Bari shej programunk huszonnégy hónapig huszonhat roma származású, többségében telepen, 
szegregált környezetben élő felső tagozatos lány egyéni és csoportos mentorálását vállalta. Hat-
fős mentorcsapatunk sokféle programmal támogatta a lányok szabadidejének hasznos eltöltését, 
tudásának bővülését. Megismertük a családjukat, tanáraikat, barátaikat, megtudtuk, mik szeretnének 
lenni, milyen életet képzelnek maguknak. Volt itt táborozás, pizsamaparti, családi nap, közös főzés-
sütés, angoltanulás, cigány tánc, fagyizások, strandolások, önismereti beszélgetések, drogmegelőző 
workshop, testtudatosság-workshop és még sorolhatnánk. 
Úgy érezzük, fontos lenne a mentoráltak számára a folytatás. Bizalmas kapcsolatok alakultak ki a men-
torok és mentoráltak között. Személyes, magánjellegű problémáikkal bármikor fordulhattak hozzánk.”

„A projekt megvalósulásának helyszíne Igrici község, egy dél-borsodi település, melyben nagy 
számban élnek hátrányos helyzetű és roma családok. A lányok 10 és 18 év közöttiek, közülük tizen-
hat fő rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a többség nagycsaládos, nehéz körülmé-
nyek között él. A mentorok helyi, nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusnők, a roma összekötőnk 
egy érettségivel rendelkező roma szülő. A mentorálást mentoronként öt lánnyal végeztük, a progra-
mok által bensőséges kapcsolatot kialakítva a lányok családjával is.”

„A projekt azon 10–18 éves roma lányokat célozta meg, akik hátrányos helyzetükből adódóan 
társaikhoz képest kevesebb eséllyel indulnak bármilyen tevékenység elkezdésekor. A fő cél a le-
morzsolódás csökkentése, valamint ehhez kapcsolódva a továbbtanulási esély növelése, valamint 
a roma nőkkel kapcsolatos szemlélet átalakítása. Kiemelt feladat volt az arra való törekvés, hogy  
a roma lányok ne akarjanak már az általános iskolából kikerülve családot alapítani és gyermeket 
szülni. Fontos, hogy egy új élet reményében megismerjék a továbbtanulásban rejlő lehetőségeket. 
Fontos az önismeret, a szociális kompetenciák fejlesztése. Meg kell ismerniük magukat és kultúráju-
kat. Érteniük kell, miért fontos a továbbtanulás, látniuk kell, hogy van kiút a helyzetükből, ha akarják.”

„A programban azért kívántunk részt venni, mivel a településen kimagaslóan magas a halmozot-
tan hátrányos helyzetű roma tanulók száma. Gyakori az általános iskola idő előtti elhagyása, mivel  
a lányok terhesek lesznek. Ez az idő előtti családalapítás felkészületlenül éri őket, és olyan hátrányo-
kat generál az idő előtt anyává vált lányok számára, amelyek egész további életüket negatívan érin-
tik. Megpróbáltunk olyan szemlélet- és gondolkodásmód-váltást elérni, amelyen keresztül motiválttá 
lesznek arra, hogy önmagukért és a családjukért felelősséget vállaló felnőtté váljanak.
Igyekszünk olyan munkaköröket bemutatni, amelyek egy »új világot« tárnak fel előttük, reális önis-
meretet kialakítani, amely segít elkerülniük a túlzott önértékelés, illetve az alulértékelés buktatóit.  
A prevenciós foglalkozások a veszélyhelyzetek lehetőségeinek elkerülését szolgálják. A táborozások, 
mozi- és színházlátogatások fejlesztik a műveltségüket, összekovácsolják a mentoráltakat. Az egyé-
ni és a csoportos mentorálás alkalmas arra, hogy személyes problémáikat, tanulási nehézségeiket 
megbeszélhessék, segítséget, tanácsot kérhessenek.”

„A Bari shej program húsz hátrányos helyzetű, főként roma származású fiatal lány iskolai lemorzso-
lódását célozta meg. A projekt keretén belül fejlesztő-, szabadidős foglalkozások, rendezvények való-
sultak meg, a részt vevő lányoknak bemutatott személyek pozitív életútja tágította látóterüket. A projekt 
által a mentorált lányok kommunikációs, szociális készségei nagymértékben javultak, iskolai eredmé-
nyeik nagy változáson estek át. A Bari shej többek között ezen értékek átformálásában nyújt segítséget. 
Egyházi fenntartású iskolánkban nagy lelkesedéssel fogtunk bele a pályázat megvalósításába. A ta-
nuló-mentor párok együttműködése, a közösség szerveződése, a kéthetente megvalósuló tevékeny-
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ségek és a kirándulások, táborok felejthetetlen élményt jelentettek a résztvevőknek. A programban 
részt vevő lányok életébe változást hozott ez a pályázat, mert kinyitotta előttük a »világot«. Olyan le-
hetőségeket ismertek és tapasztaltak meg, amelyek a további életük alakulására is hatással lesznek. 
Szeretnének továbbtanulni, közösséghez tartozni, és megváltoztatni az életüket. A két év során több 
városba, sok-sok rendezvényre – színház, mozi, Görkapocs Fesztivál, múzeum, strand, ökocentrum 
stb. – jutottak el, amelyeket a pályázat nélkül nem láthattak, nem tapasztalhattak volna meg.
Közben szorosabb kapcsolatok alakultak ki tanárok és diákok, tanulók, illetve az iskola és a szülők 
között, amelyek a jövőben is tovább élnek. A pályázat segítségével a mentoráltak hangszert, tabletet, 
füzetcsomagokat, könyveket kaptak, amivel a tanulásukat segítettük, az érdeklődésüket erősítettük.”

„A környezetünkben élő halmozottan hátrányos helyzetű lányok kognitív és mentális képességei-
nek fejlesztése szerepelt céljaink között. A szociokulturális és egészségi állapotbeli hátrányok együt-
tes leküzdése érdemben csökkentheti az iskolai lemorzsolódást.”

„A pályázat adta lehetőségeket minden esetben próbáltuk kihasználni és a lányok számára szí-
nesebbé tenni. A csoportos találkozókat mindig úgy próbáltuk megoldani, hogy egy-egy témát feldol-
gozva előadókat hívtunk. Természetesen minden esetben figyelembe vettük a lányok érdeklődését. 
Ilyenek voltak az egészségügyi előadások vagy a sportolói bemutató, de akár a Völgyi Zsuzsival 
folytatott beszélgetés és közös éneklés is nagy élmény volt nekik. Nem beszélve a közös kirándulás-
ról vagy egy mozi-, színházlátogatásról. A közös sportfoglalkozásokon nagyon szívesen vettek részt, 
illetve szívesen végeztek egy-egy ünnepkörhöz kapcsolva kézműves-tevékenységet. Ilyenkor persze 
nemcsak a kézműves-tevékenységet végeztük, hanem az ünnepekről is beszélgettünk. Az egyéni 
mentorálások mindig meghittebb, bizalmasabb hangulatban teltek. Itt kevesebben voltak, és olyan 
lányok tartoztak egy csoportba, akik barátnők, de legalábbis egy korosztályúak. Könnyebben meg-
nyíltak a mentor kollégának, mint amikor csoportos találkozók zajlottak. A lányokkal való foglalkozás 
során sok olyan téma került felszínre, amit a családon belül nem tudtak vagy nem akartak megbeszél-
ni. Különösen a szexualitás, a fogamzásgátlás témaköre volt az, amit családon belül talán tabuként 
kezelnek. Az a tapasztalatunk, hogy a csoportos találkozókra nehezebben jönnek el a lányok, több-
ször és nyomatékosan kellett őket invitálni. Gyakran előfordult, hogy valami finomsággal csalogattuk 
őket, pl. közös gofrisütés már több alkalommal volt. összességében elmondhatjuk, hogy hatékonyan 
működik községünkben ez a projekt.”

„A Bari shej program Karcsán elsősorban a hátrányos helyzetű roma lányok társadalmi integráció-
jának elősegítését célozza. A célok között szerepel a helyzetükből adódó szociokulturális hátrányok, 
az iskolai lemorzsolódásuk csökkentése, a munkaerőpiacon való hatékonyabb megjelenésük előse-
gítése célzott mentorálással, különböző képzésekkel és programokkal.”

„Célunk, hogy a roma lányoknak és családjaiknak szervezett preventív célú programok megvaló-
sításával csökkentsük a hátrányos helyzetből adódó szocializációs és szociokulturális különbsége-
ket, és segítséget nyújtsunk az iskolai lemorzsolódás csökkentésében, valamint a bevont leányok 
továbbtanulási esélyeinek növelésében. Segítséget kapnak szakemberektől is, például pszicholó-
gustól, tanulást könnyítő szakembertől, egészségügyi dolgozótól. Materiális javakban is részesülnek 
(pl. tanszerek, könyvek, játékok, ruha, cipő, sportruházat). Nagyon sok helyen jártunk az országban, 
táboroztunk, kirándultunk, színházban, moziban voltunk. A szülők, a család többi tagja is aktív részt-
vevője a projektnek. Szívesen jönnek a rendezvényeinkre. Bármely ügyes-bajos dolgukban segítünk 
nekik, amikor igény van rá: pl. ügyintézés, a gyermekneveléssel kapcsolatosan tanácsadás, segít-
ségnyújtás a mindennapi gondok megoldásában. Igyekszünk a lányoknak tanácsot adni a mai korban 
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felmerülő problémák kezelésében, felhívjuk a figyelmüket az őket érintő dolgok esetleges veszélyeire 
(pl. korai szexuális élet, drogok, dohányzás).”

„Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi önkormányzata húsz 12–18 éves roma lány bevoná-
sával valósítja meg a projektet. Négy mentor foglalkozik velük, közülük ketten roma származásúak. 
A négy mentorból három nő, akik személyes életútjukkal és példájukkal közvetlenül motiválni tudják 
mentoráltjaikat. A kétéves projekt során számos programmal próbáltuk javítani a bevont lányok élet-
helyzetét. A kétheti csoportfoglalkozások a kötelező elemeken túl számos szórakoztató, élményt és 
az identitás erősítését biztosító programot nyújtottak (roma nyelv- és táncoktatás, karaoke). 
A családi és női szerepekkel foglalkozó csoport, valamint a családokat motiváló, családterápiás tré-
ningek voltak azok a foglalkozások, ahol nagy számban csatlakoztak a lányokhoz szüleik, főleg az 
anyák. A preventív célú programok és az önismereti foglalkozások a helyi szegregátumból kiemelke-
dő diplomás roma fiatal bevonásával zajlottak. Sport-, kulturális és egyéb szabadidős tevékenységek, 
valamint a nyári tábor segítségével a szegényebb sorsú családoknak is sikerült a város és a maguk 
határait átlépni, és új tapasztalásokkal gazdagodni.”

„A Kokadi Görögkatolikus Egyházközség célja a projektbe bevont húsz roma lány esélyeinek 
növelése, iskolai teljesítményük javítása, egészséges életmódra nevelésük. Ennek érdekében  
a mentoráláson túl természetbeni támogatás biztosítása, az áldozattá válás megelőzését biztosító 
programok, preventív célú programok, sportfoglalkozások és táborok, egészségügyi szűrővizsgála-
tok, a szülők bevonásával a családok motiválása, valamint pályaorientációs események szervezése 
szerepel a projektben.”

„A célcsoport (10–18 éves lányok) számára a támogatási időszak alatt négy mentor öt fiatal lány 
mentorálását végezte folyamatosan. A célcsoport bevont tagjaival a mentorok aktív kapcsolatot tar-
tottak. A projekt indulása után a kiválasztott lányokat felkeresték otthonukban, és a szülőkkel is is-
mertették a programot. 
A mentorok állandó jelenlétet és konzultációs lehetőséget biztosítottak a lányok és szüleik számára.  
A találkozások helyszíne egyes esetekben a mentoráltak otthona vagy a lakóhelyükhöz közeli közös-
ségi ház volt. Az épületben lehetőség van különböző közösségi tevékenységek, egyéni vagy csoport-
tal végzett pedagógiai tevékenység, illetve szociális csoportmunka megvalósítására. 
A projekt kötelező és választható programelemekből állt. A kötelező foglalkozások témái: hagyomá-
nyok, kreatív alkotások készítése, tanulási technikák elsajátítása, az asszertív kommunikáció elsajátítá-
sa, egyén, család, közösség. A választható programelemek közül kiemelkednek a személyiségfejlesztő 
foglalkozások, az egészséges életmód témában szervezett előadások, a sport- és szabadidős tevé-
kenységek, a pozitív életmintát jelentő roma nők bemutatkozása foglalkozás keretében. 
A projekt időszakában minden héten szerveztünk foglalkozásokat a lányok részére. A foglalkozás 
alkalmával szendvicset, linzert és gyümölcslevet biztosítottunk. A szülők a projekt végén hálásak 
voltak, hiszen a lányok az elmúlt időszakban nagyon sok ismeretet szereztek, a beszédkészségük ja-
vult, a tanulásban, a társas kapcsolataikban jelentős sikereket érhettek el. A szülőket nehezen tudtuk 
motiválni a foglalkozásokra, mert lehetőségükhöz mérten alkalmi munkát vállaltak. A családok tagjai 
a balatonboglári hosszú hétvégén felejthetetlen élményeket szereztek.”

„A projektben hat mentor és egy roma referens szakmai megvalósítóként dolgozik, feladatuk  
a lányok és családjaik mentorálása, illetve csoportfoglalkozások szervezése, tartása. Huszonöt roma 
lányt vontunk be folyamatosan, eddig öten szereztek végzettséget, négyen érettségit. A csoportos 
foglalkozásokat az ütemezésnek megfelelően tartjuk (horizontális tanulás, pályaorientáció, szabad-
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idős tevékenységek), összesen ötvenhét alkalommal zajlottak, a mentorok és a lányok közös részvé-
telével. Pályaorientációs foglalkozásokat szervezünk, önismereti tréninget, az áldozattá válást meg-
előző médiaismereti tréninget, valamint »Játék határokkal« címmel prevenciós tréninget tartottunk.  
A szülők számára beindítottuk egészségprogramunkat. Természetbeni juttatásként élelmiszercsoma-
got, beiskolázási csomagot, higiéniai és táborozási csomagot, valamint érettségire előkészítő könyv-
csomagot kaptak a bevont lányok. Kirándulásokon, balatoni táborozáson vehettek részt, valamint 
számos színes programon, a kalózhajózástól a csokigyár-látogatásig.”

„A projekt keretében megvalósuló programban öt lány mentorálasát vállaltam, akiket a tanodában 
tanuló szegregátumbeliek közül választottam ki. A szülők a megbeszélés során örömmel mondtak igent, 
hogy a lányokat bevonjuk ebbe a programba. A családok mindegyikénél tapasztalható volt az érzelmi 
labilitás, a családi harmónia hiánya, a szülőknek és a gyerekeknek is sok segítségre és időre van szük-
ségük. A program ismertetése után a szülőkkel és a lányokkal közösen határoztuk meg a feladatokat.
A projekt időszaka alatt a szülőkkel való találkozásomkor nagyon fontosnak tartottam, hogy a család 
fontos feladatának tekintse a gyermekek önálló életre nevelését és a társadalomba való beilleszke-
dését. Ez hatványozottan fontos volna a szegregátumban élő családok esetében, de az a szülő, aki 
maga is a szegregátumi létben szocializálódott, nem tud egyedül segíteni a gyermekeinek. Problémát 
jelent az is, hogy a szülők az iskolával és a pedagógusokkal sem tudnak megfelelően együttműködni. 
Nem járnak szülői értekezletre, nem tudják, a gyermekük hogyan viselkedik és tanul. Középiskolába 
kerülve a lányok teljesen új környezetbe kerülnek, ahol olyan ingerek érik őket, amelyekhez nem 
tudnak alkalmazkodni, és a tudásszintjük nem megfelelő. A lányok lemorzsolódásának ez a fő oka,  
a másik pedig az, hogy fiatalon leányanyává válnak.”

„Közösségi programok szervezésével igyekeztünk a húsz lányt és a mentorokat igazi csapattá 
kovácsolni, és perspektívát mutatni számukra a jövőt illetően. Ennek elérése érdekében üzemláto-
gatásokon vettünk részt, több szakmát megismertettünk velük. Elsődleges célunk az volt, hogy ne 
maradjanak ki az oktatásból, kerüljék el a lemorzsolódást, a korai iskolaelhagyást. Úgy értékeljük, 
hogy célunkat elértük. Emellett igyekeztünk a szociális hátrányokat is csökkenteni.”

„A programban húsz lányt mentoráltunk, akik a város három középiskolájában tanulnak. Heti rend-
szerességgel személyes kísérést kaptak mentoraiktól, illetve kéthetente csoportfoglalkozásokon vet-
tek részt. A program része volt a nyári tábor is, illetve a jutalomkirándulások azok számára, akik félévi 
vagy év végi jegyeiken javítottak.”

„A roma önkormányzat Bari shej projektjében húsz 10–18 éves, túlnyomórészt roma származá-
sú, hátrányos helyzetben, nehéz körülmények között élő nagylányt támogatunk. A lányok többsége 
a város három szegregált településrészén él: Rácvölgyben, Budán és öreghenyén. Programjaink 
helyszíne a Rácvölgyben található roma közösségi ház. A hátránykompenzáló program célja a lá-
nyokat abban segíteni, hogy ne hagyják abba idő előtt iskolai tanulmányaikat, javuljanak az iskolai 
eredményeik, tovább tudjanak tanulni középiskolában, a felsőoktatásban, s ezáltal a későbbiekben 
sikeresebbek legyenek a munka világában. Ennek eléréséhez elsődleges fontosságúnak tartjuk, hogy 
a tanulásra, fejlődésre való késztetés belső motivációvá váljon náluk, s ne csak külső ösztönzők 
hatására vegyenek részt programokon vagy tanuljanak. Ez hosszú folyamat, aminek még az elején 
tartunk, a családok és a tágabb környezet szemléletét is formálni kell ahhoz, hogy célt érjünk.
Szakmai megvalósítóként négy mentor (egyikük egyben a szakmai vezető) dolgozik, hárman roma 
származásúak. Van köztük pedagógus, frissen végzett jogász, és mindannyiuknak többéves, romá-
kat, hátrányos helyzetű fiatalokat, családokat érintő munkatapasztalatuk van. Ők nyújtanak szemé-
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lyes segítséget a lányoknak a tanulást akadályozó problémák megoldásában, szoros együttműkö-
désben a családdal és az oktatási intézményekkel. 
A program támogató szolgáltatásai között az egyéni mentorálást kiegészítik a lányok egyéni és tár-
sas kompetenciáit fejlesztő foglalkozások (önismeret, bűnmegelőzés, prevenció, drámajáték, kreatív 
kézműveskedés, főzőklub, hagyományőrző tánc, úszás stb.), a tantárgyi felzárkóztató és tehetség-
gondozó fejlesztés, a pályaválasztást segítő foglalkozások, a találkozók sikeres roma nőkkel, példa-
képekkel, a kirándulások, a kulturális programokon való részvétel.”

„Elsődleges célcsoportunkat az alapítványunk székhelyén, Piskón élő 10–18 éves lányok, a Vajsz-
lói Kodolányi János Általános Iskola tanulói és a Marócsa településen élő fiatalok és családjaik al-
kotják. A célcsoport körébe tartoznak továbbá a Sellyei járásban élő fiatalok. Jellemző az elsődleges 
célcsoport körében, hogy sok az egyszülős, illetve többgyermekes, a többgenerációs, munkanélküli-
ség miatt veszélyeztetett család. Számos családban a családfenntartó is munkanélküli vagy közmun-
kában foglalkoztatott, és előfordul az analfabetizmus is. Egy lakásban sokszor több család él, a ma-
gánszféra nem oldható meg, sok gyerek csak a csellengésben tudja kiélni korosztályához kapcsolódó 
vágyait. Minden második családból kikerült már elítélt bűnelkövető, és minden tizedik tanuló vált már 
valamilyen bűncselekmény áldozatává. A szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében szinte 
általános sajátosság az alacsony iskolázottság, mely munkaerőpiaci lehetőségeiket beszűkíti, ezért 
az alkalmi munkavállalás vált tendenciává.”

„A projekt legfontosabb célja, hogy informális úton, családbarát eszközökkel előtérbe állítsuk  
a tanulás és a munka fontosságát, értékeit és értékrendjét a célcsoportunk számára, hogy a bennük 
meglévő alapokat megszilárdítsuk, illetve hogy az iskolával kapcsolatos hiányzó normákat beépítsük, 
ösztönössé tegyük. A nyugodt családi háttérrel és végzettséggel bíró egyén sokkal sikeresebb az élet-
ben, az iskolában és a munkahelyen. Célunk még a társadalmi sztereotípiák legyőzése, ösztönözve  
a fiatal „roma” lányokat a továbbtanulás lehetőségeire, akár családalapítás mellett, s megmutatva egy 
kiegyensúlyozott légkörben a sikerek elérésének, illetve a tudás elsajátításának lehetőségeit.”

„Nagyon messziről indultunk a lányokkal kapcsolatban ebben a munkában. Nagy kihívások előtt 
álltunk. A kommunikációjuk és bizonyos helyzetekben a viselkedésük is nagyon problémás volt. Ele-
inte még a program lényegét sem igazán értették, ezért a toborzás nehézkesen zajlott. Szép lassan 
azonban kezdték megérteni a lányok és leginkább a családok, hogy mi is a fő cél a programmal.  
A program során igyekeztünk minél több vendéget meghívni. Galériánk sok művésszel van kapcso-
latban más munkák kapcsán, miután ismertettük velük a programot, szívesen jöttek a lányokhoz, 
formálták a gondolataikat, nézeteiket. Ezeken a foglalkozásokon gyakran jelen voltak a szülők is.  
Ezt fontosnak is tartottuk, hiszen így ők maguk is látták, hogy milyen programon vesz részt a gyer-
mekük. Ilyenkor mindig visszacsatoltunk a programok céljára. Fontosnak tartottuk, hogy ők is jobban 
megértsék, hogy egy-egy programelemmel mi is a célunk. Az új emberek bevonása minden esetben 
új ingereket hozott a csoportba. Láthatóvá vált a lányok számára, hogy kitartással és tanulással bár-
mely célt elérhetnek. Fontos volt számunkra, hogy akár a legkisebb eredményt is kihangosítsuk felé-
jük, mivel az elején az önbizalmuk alacsony szinten volt. Így ez fokozatosan javult a program során. 
Igyekeztünk egyéni értékeket keresni a lányokban. Ehhez gyakran szituációs játékokat használtunk, 
amelyek során kibontakozott egy-egy tehetséges tulajdonságuk, amiről korábban talán nem is volt 
fogalmuk, vagy nem láttak rá. Így találtunk rá a csoporton belül blogíróra vagy nagyszerű táncosra. 
Nem korrepetálást végeztünk, ha lehetett, inkább tanulási technikákat adtunk át (vázlatírás, a szö-
vegkiemelés, szótárazás vizuális módszere). Az irodalmi tanulmányoknál használtuk a zenét, a vers-
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tanulásnál illusztrációt alkalmaztunk. Igyekeztünk élményalapúvá tenni a tanulásukat, amivel szintén 
segítettük a lányok vizuális képességének javulását, ami a tananyag könnyebb elsajátításához ve-
zetett, és ezek után jobb érdemjegyet is kaptak. A családokkal mindvégig rendszeres volt a kapcso-
latunk. Ez elengedhetetlen ennél a munkánál. Folyamatosan tájékoztattuk őket, hogy hol tartunk, 
ismertettük a programok céljait. Erre mindig szántunk időt, mert úgy éreztük, ahhoz, hogy a gyermek 
megjelenjen a programon, foglalkozáson, nélkülözhetetlen a szülő szerepe. Soha nem minősítettük 
a szülőket cselekedeteikért vagy egy-egy elakadásért a program során, inkább mindig igyekeztünk 
az okok mögé nézni, s a gyökerüket kerestük meg. Fontos volt a mentorok teammunkája és a belső 
jelzőrendszer jó működtetése, mivel ez sok problémát előzött meg. A végére összeszoktak a lányok, 
jobban figyeltek egymásra, segítették egymást. Ezek mind eredmények, ahogy az is, hogy iskolában 
maradtak a program alatt. Azonban fontos lenne fiúkat is bevonni ezekbe a programokba, mivel ők 
azok, akik a tizenéves lányokat elcsábítják. Könnyen kerülnek abba a spirálba, amely a szegénységi 
küszöb alá szorítja ezeket a fiatalokat. Iskolai végzettség nélkül nem sok lehetőség marad számukra. 
De ha a fiúkra is hatni lehetne, hogy miért éri meg tovább iskolába járni, és szakmát szerezni, még 
sikeresebb lehetne a program. Ahol fiúk is képbe kerültek nálunk, ott közvetve velük is foglalkoztunk, 
hogy a lányokat megvédjük a leszakadástól. A helyzet hozta, hogy ezzel is kellett foglalkozni, mert 
különben a program kerülhetett volna veszélybe. Ez a mi esetünkben két lányt érintett, de így mind-
ketten végig a programban maradtak. Ezt is eredménynek tekintjük.” 

„A programba huszonöt lányt vontunk be. Az öt mentor hetente két alkalommal tartott egyéni vagy 
csoportos mentorálást, havi egy alkalommal pedig családi mentorálást. Programjaink csoportfoglal-
kozások keretein belül valósultak meg havi két alkalommal. Ezen belül mentoráltjaink önvédelmi, 
drogprevenciós, önismereti, pályaorientációs, tanulásmódszertani, családi és a női szerepekről szó-
ló foglalkozásokon vettek részt. A projekt során elvittük a lányokat színházba, táborba, múzeumok-
ba. A Szakmák éjszakája és a Múzeumok éjszakája rendezvényeken is részt vettek. Rendszere-
sen szerveztünk közös főzést a családoknak. Több alkalommal kaptak természetbeni juttatást mind  
a mentoráltak, mind a családjaik.”

„»Éld meg az álmod!« programunkat azon lányok számára indítottuk, akiknek a tanulmányi ered-
ménye nem teszi lehetővé, hogy pályázzanak az Útravaló programba. Projektünk arra irányult, hogy 
az érintett lányok tapasztalatok és élmények segítségével építsék fel beilleszkedési, kommunikációs, 
pályaválasztási, életvezetési, konfliktuskezelési és motivációs stratégiáikat. Mentoráltjainkat folya-
matosan helyzetbe hoztuk, hogy nyitottabbá váljanak, kilépjenek komfortzónájukból, fejlődhessen  
az önismeretük és az önbizalmuk. Családi támogatás, motiváció kiépítésén dolgoztak mentoraink, 
hogy a fenntarthatóság biztosabbá váljon a program végeztével. Legsikeresebb programjaink a kö-
vetkezők voltak: kirándulások, táborok, életvezetési és drogprevenciós programok mentoráltaknak és 
szüleiknek, pozitív életutak bemutatása, tréningek roma származású pszichológusnő vezetésével, 
pályaorientációs interjúzás és tapasztalatmegosztás.”

„A »Luludya – Virágok« című projekt során 10–18 éves roma lányok mentorálását végeztük szem-
léletformáló céllal. Az érintettek körében országosan, így a kiskőrösi régióban is igen gyakori a tanul-
mányok idő előtti befejezése, a továbbtanulás-szakmaszerzés meghiúsulása, amely a korai család-
alapítással, gyermekvállalással kapcsolódik össze. Mentoraink a program során szoros kapcsolatot 
építettek ki a családokkal, hiszen a szülők támogató magatartása nélkül elképzelhetetlen eredményt 
elérni. A roma nők helyzetének determinált volta olyan mélyen gyökerezik a hétköznapokban, hogy 
csak nagyon komoly erőfeszítéssel lehet változást vinni a családok életébe. Erre vállalkoztunk, amikor 
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egyéni és csoportos mentorálással négy mentorunk húsz Kiskőrösön és vonzáskörzetében élő roma 
lány további boldogulásának elősegítésén kezdett el munkálkodni. Tettük ezt a roma kultúra eszkö-
zeivel, abból a célból, hogy egészséges öntudatuk alakuljon ki, legyenek büszkék származásukra 
és hagyományaikra. Az egyéni mentorálás során az egészséges énkép kialakítása mellett a tanulási 
folyamatokat támogató kognitív képességek fejlesztésére is nagy gondot fordítottunk. A megfelelő 
motivációs szint eléréséhez korszerű digitális tananyagot is alkalmaztunk. Csoportos foglalkozások 
keretében egy olyan modern kori roma nő képét alkottuk meg és ismertettük meg mentoráltjainkkal, 
aki tudatosan tervezi a jövőjét, szakmát szerez, dolgozik, és egy megalapozott környezetben tervezi  
a gyermekvállalást. Ehhez sikerült elnyerni a munkájukban példaértékűen helytálló, roma származású 
nők támogatását, akik a saját életútjuk bemutatásával, tapasztalataik megosztásával járultak hozzá  
a gyermekek szemléletformálásához.”

„A Bari shej program Tiszakarád községben a pályázati kiírás céljainak megfelelően a hátrányos 
helyzetű roma lányok társadalmi integrációjának elősegítését célozza. A helyzetükből adódó szocio-
kulturális hátrányok csökkentését, az iskolai lemorzsolódásuk megelőzését, a munkaerőpiacon való 
hatékonyabb megjelenésüket kívánja elősegíteni, célzott egyéni és családi mentorálással, különböző 
képzésekkel és programokkal.”

„A projektben hátrányos helyzetű, főként roma származású lányok vesznek részt. Célja, hogy 
segítsük a lemorzsolódásuk megakadályozását, hogy olyan témákról is nyíltan tudjanak kérdezni és 
beszélni, amelyekről otthon nem. Ha szükséges, a tanulás segítésében is részt veszünk, és a szoci-
ális hátrányokat kompenzáló feladatokat is ellátunk.”

„A Bari shej program lehetőséget, alternatívát ad a roma lányok szemléletformálására, a megszo-
kottól eltérő életforma megvalósítására. Segítséget kapnak a tanulásban, ami sikerélményhez juttatja 
őket. Motiváltak lesznek a tanulásban, ami a lemorzsolódást csökkenti. Esélyt ad a továbbtanuláshoz, 
szakmák megszerzéséhez, ami kitörési pont a családok jelenlegi helyzetében. A szülőket folyamatosan 
bevontuk a programokba, így érezhették, hogy gyermekeiknek jobb életet szeretnénk, mint az övék volt. 
A lányokkal foglalkozva rámutattunk arra, hogy milyen lehetőségeik vannak az életben. Arra is ráve-
zettük őket, hogy nem kell gyerekként férjhez menni és gyereket szülni. A programok során találkoztak  
az önvédelemmel, a helyes önértékeléssel, az egészséges életmóddal, a prevencióval és azzal, hogyan 
lehet hasznosan eltölteni a szabadidejüket. Megtanítottuk őket a kertben való zöldség- és gyümölcs-
termesztésre, ezenkívül takarítani, mosni és főzni is. Fontosnak tartottuk megtanítani a pénzzel való 
gazdálkodást, a helyes pénzbeosztást, a takarékoskodást. A rossz szociális hátterű lányok esetében 
a csoportfoglalkozások tervezésénél kiemelkedő szempont volt, hogy a továbbtanulási lehetőségekről 
tájékoztatást nyújtsunk nekik, továbbá hogy a kiválasztott intézmények szerint a felvételihez szükséges 
tudást megszerezzék, és tanulmányi eredményeik megfelelők legyenek a bejutáshoz.”

„A kitűzött célokat, feladatokat teljesítettük. A mentorált lányok között jó kapcsolat alakult ki, kö-
zösséget alkottak, ahol őszintén megnyilvánulhattak, »kibeszélhették« problémáikat, megoszthatták 
sikereiket, tanulhattak egymástól. Erősödött az önbizalmuk, fejlődött az önismeretük, reális képük 
alakulhatott ki önmagukról a kortársaiktól kapott visszajelzések alapján. A mentorok nemcsak az előírt 
foglalkozások keretében foglalkoztak a lányokkal: a mindennapjaikban figyelemmel kísérték iskolai 
előmenetelüket, viselkedésüket, problémáikat. Kifejezetten előnyként jelentkezett az, hogy a men-
torok többsége a mentorált lányok iskolájában pedagógus, így még közelebbi kapcsolatba kerültek 
velük, és mivel a többi pedagógus is tudott a programról, a problémákról és a pozitív irányú változá-
sokról is időben jelzést adtak a mentoroknak. Elmondható, hogy a programban érvényesült a Pygma-
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lion-effektus, mivel a lányok több odafigyelést, pozitív metakommunikációt kaptak a pedagógusoktól. 
A mentorok között is erősödött az együttműködési készség, egymás munkájának segítése, a felmerült 
problémák együttes megoldásán való gondolkodás.”

„Célunk volt a korai iskolaelhagyás kockázatának csökkentése, a mentorált lányok tanulmányi 
eredményének javulása, a testi, lelki, mentális fejlesztés, a lemorzsolódás csökkentése, a közösség-
fejlesztő, közösségépítő beavatkozás a családok, szülők bevonásával. A pályázat megvalósításában 
a lányokkal és a családokkal való együttműködés kulcsszereplői a mentorok voltak, akik támogatták  
a lányokat és családjaikat a továbbtanulásban és/vagy a lemorzsolódás megelőzésében. Mentoron-
ként öt lányt és a családjukat vontuk be a programba. Nagyon fontos volt, hogy a családok, a szülők 
maximálisan elfogadják, támogassák a projekt értékeit, s a közösségi programokon és a magánélet-
ben egyaránt együttműködjenek. 
Csoportfoglalkozások kétheti rendszerességgel zajlottak. Céljuk a tapasztalatok megosztása, a ho-
rizontális tanulás biztosítása, az önismeret fejlesztése, a prevenció és a hátránykompenzáció biz-
tosítása volt a projektbe közvetlenül bevont (mentorált) gyerekek, fiatalok és mentoraik számára, 
szükség szerint egyéb szakemberek (romológiával foglalkozó roma szakember, pszichológus, pá-
lyaorientációs tanácsadó, életvezetési tanácsadó) részvételével. A csoportos foglalkozások célja 
minden esetben a személyiség, az önismeret és a közösség fejlesztése, az egészségnevelés és  
az identitástudat erősítése volt.”
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3. melléklet: A havi mentorbeszámoló kérdései
 
MENTORRENDSZER  

A kitöltőfelület linkje: https://ext.oh.gov.hu/eu/efop317_mentorok

A kitöltendő adatmezők:

1. Az együttműködő szervezet neve

2. Projektazonosító száma

3. Beszámolási időszak

4. Hány mentorálttal dolgozott ebben az időszakban?

5. Hány egyéni mentorálásra került sor az adott időszakban összesen?

6. Mik az egyéni mentorálások főbb fórumai az adott időszakban? 
(Kérjük, két különböző fórumot válasszon!)

□ személyes
□ telefon
□ elektronikus (e-mail, facebook, skype, viber, whatsapp stb.)
□ nem volt más

7. Mely területek voltak a leghangsúlyosabbak az egyéni mentorálások során?  
(Kérjük, az 5 legjellemzőbbet jelölje meg.)

□ életvezetés
□ tantárgyi felkészülés
□ pályaorientáció
□ a mentorált motivációjának erősödése
□ szociális készség
□ viselkedéskultúra
□ kommunikáció
□ családok bevonása, elköteleződésének erősödése
□ a családok motivációjának erősödése
□ nem volt más

8. Megjelent-e egyéb hangsúlyos terület ezeken kívül az egyéni mentorálások során?
□ Igen
□ Nem
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9. Ha igen, melyek voltak ezek?

10. Mik az egyéni mentorálások átlag időtartamai? (Percben)

11. Hány csoportos mentorálásra került sor az adott időszakban összesen?

12. Mik a csoportos mentorálások főbb témái? (Kérjük, a 2 legjellemzőbbet jelölje meg.)
□ áldozattá válás megelőzése
□ családi és női szerepek
□ preventív célú (pl: drogmegelőzés)
□ sport
□ kulturális
□ egészségügy, egészséges életmódéletmód
□ önismeret
□ pályaorientáció
□ nem volt más

13. Megjelent-e egyéb téma ezeken kívül a csoportos mentorálások során?
□ Igen
□ Nem

14. Ha igen, melyek voltak ezek?

15. Mely területeken tapasztalt pozitív változásokat a mentoráltaknál?  
(Kérjük, a legjellemzőbbeket jelölje meg.)

□ önismeret erősödése
□ új személyes célkitűzések megjelenése
□ javuló tanulmányi eredmények
□ pozitív jövőkép, tanulás előnyeinek tudatosulása, életvezetés
□ tantárgyi felkészülés
□ pályaorientáció
□ a mentorált motivációjának erősődése
□ szociális képességek
□ viselkedéskultúra
□ kommunikáció
□ családok bevonása, elköteleződésének erősödése
□ a családok motivációjának erősödése
□ nem volt más

16. Megjelent-e egyéb pozitív változás ezeken kívül a mentoráltaknál?
□ Igen
□ Nem



96

A ROMA LÁNYOK VÉGZETTSÉG NÉLKÜLI ISKOLAELHAGYÁSÁNAK MEGELŐZÉSE PROGRAM ZÁRóTANULMÁNYA

97

17. Ha igen, melyek voltak ezek?

18. Mely területeken igényelt volna segítséget a munkája során?
□ módszertani
□ a mentorált motiválása
□ kommunikáció a mentorálttal
□ kommunikáció a mentorált családjával
□ kommunikáció a mentorálttal kapcsolatban lévő közintézményekkel, hatóságokkal
□ túl nagy nyomás, stressz
□ a tevékenységek rendszertelensége
□ a tevékenységek sokszínűsége
□ családok bevonása
□ nem volt olyan

19. Igényelt volna valamilyen egyéb területen segítséget a munkája során?
□ Igen
□ Nem

20. Ha igen, melyek voltak ezek? Kérjük sorolja fel!

21. Volt-e szupervízió az adott időszakban?
□ Igen
□ Nem

22. Ha igen, akkor hány alkalommal?

23. Volt-e esetmegbeszélés az adott időszakban?
□ Igen
□ Nem

24. Ha igen, akkor hány alkalommal volt?

25. Az adott időszakra vonatkozó pozitív tapasztalatok röviden: (Maximum 255 karakter)

26. Az adott időszakra vonatkozó negatív tapasztalatok röviden: (Maximum 255 karakter)

27. A következő időszakra vonatkozó célkitűzések röviden: (Maximum 255 karakter)
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4. melléklet: Röviden a mentorkézikönyvről
A mentortevékenység támogatására elkészült egy mentorkézikönyv, amely tudományos alapossággal 
járja körül a témát, ugyanakkor számos praktikus tanácsot is megfogalmaz. A szerzők nemcsak a szak-
irodalomban mélyültek el, hanem jól hasznosítható módon a gyakorlati tapasztalataikat is megosztják.

Az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 azonosító számú, „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt 
projekt keretében megvalósuló, „Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése” program 

mentorfelkészítésének

KÉZIKÖNYVE

Készítette:
Antus Kata
Csemer Patrícia
Tonté Barbara

A mentorkézikönyv tartalma:
A MENTORÁLÁS FOGALMA, TÍPUSAI
A MENTOR SZEREPE A HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ PROGRAMOKBAN:

A mentor kompetenciái
A jó mentor kvalitásai
A mentor-mentorált kapcsolat jellemzői és működése
A mentorálás hatásai a mentorált fejlődésére

A MENTORÁLÁS FOLYAMATÁNAK SZAKASZAI, TERVEZÉSE
A MENTORÁLÁS MÓDSZERTANA

A mentor szerepe a szülőkkel való kapcsolattartásban
A mentorálás ütemterve

Az első fejezet a mentorálás fogalmi keretrendszerét és főbb típusait mutatja be. A mentorálás az egyik 
leghatékonyabb, leginnovatívabb és a leginkább a személy egyéni igényeire fókuszáló eleme lehet  
a hátránykompenzáló programoknak.

A második fejezet a mentor szerepét, a mentor-mentorált kapcsolat jellemzőit és a mentorálás 
érzelmi fejlődésre, identitásra gyakorolt pozitív hatásait listázza.

A mentorálási tevékenység pontos és reális megtervezéséhez fontos a mentorálás folyamatának 
és természetes szakaszainak megismerése. Ez nemcsak a projekttervezés, hanem a szakmai munka 
szempontjából is lényeges. A harmadik fejezet részletes leírást ad az előkészítés, a kezdeményezés, 
a fejlődés és a befejezés ciklusairól és az ezekre a szakaszokra jellemző mentori tevékenységekről.

A negyedik fejezet kommunikációs, beszélgetésvezetési technikákat ismertet.
A kézikönyv végén két praktikus gyűjtemény kapott helyet: a fontosabb fogalmak gyűjteménye és  
a mentorálásra vonatkozó jogszabályok tára. 
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5. melléklet: Kérdőív a jó gyakorlatokról (sablon)
 

KÉRDŐÍV

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt európai uniós projekt 
részeként megvalósuló 

EFOP 1.4.4-17-2017 BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ PROGRAM 
megvalósításának jógyakorlatai 

A „jó gyakorlatok” gyűjtésének célja a tapasztalatok megosztása, a megvalósítás során bevált megoldá-
sok népszerűsítése és a nehézségek feltárása utáni teendők ismertetése.
A dokumentum visszaküldésével hozzájárul ahhoz, hogy jó gyakorlatként közzé tegyük tapasztalatait. 
Kérjük, hogy válaszait tömören, és konkrétumokkal (DE! mentoráltak kapcsán név nélkül) fogalmaz-
za meg, hogy minél eredményesebben tudják hasznosítani a későbbiek során hasonló tevékenységet 
végző kollégák.

Szervezet neve:

Adatlapot kitöltő projektben betöltött szerepe: szakmai vezető/mentor

Projektmegvalósítás helyszíne:

Projekt címe:

Projekt kezdete:                 Projekt vége:

Projektben részt vevő mentoráltak száma összesen:                            Jelenleg:

Projektben részt vevő mentorok száma összesen:                            Jelenleg:

Kérjük, írjon a projektről maximum 10 mondatban összefoglalót az érdeklődők számára!

Előzetesen milyen célt fogalmazott meg, mit kívánt elérni a projekt megvalósítással?
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Tömören foglalja össze, hogy a projekt megvalósítása hogyan járult hozzá a hátrányokkal küzdő roma 
lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentéséhez.

Volt-e a mentoráltjai között olyan, aki idő előtt hagyta abba az iskolát (lemorzsolódás)? Ismeri-e, hogy 
ennek mi volt az oka?

Tömören foglalja össze, hogy a projekt megvalósítása hogyan járult hozzá a hátrányokkal küzdő roma 
lányok továbbtanulási esélyeinek növeléséhez.

Milyen szempontok alapján választották ki a projektben részt vevő mentorokat?

Röviden foglalja össze, hogyan zajlott a mentorálás folyamata.

Hogyan történt és milyen szempontok alapján választották ki a mentoráltakat?
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Hogyan valósult meg és mit gondol a szülők bevonásáról?

                    

Adott szervezet mentorai milyen rendszerességgel találkoztak, és hogyan osztották meg a tapaszta-
lataikat?

A projektidőszak alatt nyújtott szakmai támogatásból, úgy mint mentorfelkészítés, mentorkézikönyv, 
műhelymunka mit és hogyan tudtak hasznosítani a mentorálás során? (Kérjük, hogy fogalmazza meg 
tömören válaszát!)

A jövőbeni felhasználók számára mivel egészítené ki tartalmilag a mentorkézikönyvet, ami hasznos 
lehet a terepen végzett munka során?

Bevont-e a projektmegvalósítás során egyéb szakembereket (pl. pszichológus, mentálhigiénés szak-
ember, tánc-, sportedző, önvédelmi oktató stb.)? Mi volt ennek az oka és milyen eredményekre ve-
zetett mindez?
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Kapcsolatba került-e olyan szervezettel, intézménnyel, önkormányzattal stb. a projekt megvalósítása 
során, ami elősegítette a projekt eredményesebb megvalósítását, hasznos segítséget nyújtott? Ameny-
nyiben igen, milyen típusú együttműködés valósult meg?

Mit tart a projekt legkiemelkedőbb eredményének? Mit él meg sikerként? Amennyiben lehetséges, 
konkrét példával szemléltesse.

Milyen hatásokra, eredményekre számít a közeljövőben (2-3 év)? Tervez-e nyomonkövetést?

Mit tart a projekt legnagyobb kudarcának? Milyen megoldást látott volna megfelelőnek?

 

Milyen jó tanácsot fogalmazna meg a hasonló tevékenységet vállalók számára?

Amennyiben fontosnak tartja kiegészíteni az eddig leírtakat, kérem, itt tegye ezt meg:

 
Kérem, a kitöltött adatlapot jutassa el OKTÓBER 25-ig Pápai Beáta részére: barishej317@oh.gov.hu!
Amennyiben további kérdése merülne fel, szívesen állok rendelkezésére!
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6. melléklet: A mentoráltak kérdőíve (sablon)

Bari shej mentoráltak kérdőíve – visszajelzés
A kérdőív kitöltése anonim (név nélküli), tehát nem derül ki, hogy ki adta a válaszokat. Számunkra  
az az információ fontos, amikhez a válaszadás során jutunk, nem pedig az, hogy ki vélekedik így.
Tiszteletben tartjuk a véleményeket.

Ebben a kérdőívben nincs jó, vagy rossz válasz, csak szabad vélemény! Bátran és őszintén felelj! 
Köszönjük, hogy kitöltöd a kérdőívet!

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt európai uniós projekt része-
ként megvalósuló kérdőív

1.  Összességében hogyan érezted magad a mentorprogram résztvevőjeként? Értékeld egy 
ötös skálán, ahol 5 jelenti a legjobb értéket és 1 a legrosszabbat?
Soronként csak egy oválist jelöljön be!

5 – nagyon jól éreztem magam  Folytassa a(z) 3. kérdéssel!

4 – kellemesen éreztem magam  Folytassa a(z) 3. kérdéssel!

3 – nincsenek se negatív, se pozitív tapasztalataim  Folytassa a(z) 3. kérdéssel!

2 – nem éreztem jól magam  Folytassa a(z) 2. kérdéssel!

1 – nagyon rosszul éreztem magam  Folytassa a(z) 2. kérdéssel! 

nem tudom  Folytassa a(z) 3. kérdéssel!

2.  Amennyiben 2 vagy 1-es értékelést adtál, kérlek, röviden indokold mivel nem voltál elégedett!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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3 . Mennyire értesz egyet az alábbi állításokkal?

5 –  
teljes 

mérték-
ben igaz 
az állítás

4 –  
igaz az 
állítás

3 – 
inkább 
igaz az 
állítás

2 – 
inkább 
nem 

igaz az 
állítás

1 –  
egyálta-
lán nem 
igaz az 
állítás

0 –  
nem 

tudom

1 .   Személyes találkozókon  
rendelkezésre állt és segítő-
kész volt a mentorom.

2 .   Telefonon is tudtunk beszélni 
a mentorommal.

3 .   Elektronikus felületen (e-mail, 
facebook, skype, viber, stb.) is 
tartottuk a kapcsolatot.

4 .   Érdekessé tudta tenni  
a mentor a találkozóinkat.

5 .   Kérdéseimre mindig kaptam 
választ és iránymutatást.

6 .   El tudott gondolkodtatni  
a továbbtanulás fontosságáról 
a mentorom.

7 .   Sok új dolgot tanultam a roma 
kultúráról, ami büszkeséggel 
tölt el .

8 .   Sok új ismerettel bővültem  
a családi és női szerepekről.

9 .   Több barátom lett,  
könnyebben beszélgetek  
a társaimmal .

10. Otthon, a családtagjaimmal  
is beszélgettünk a mentorfog-
lalkozások témáiról.

11.  Javult a tanulmányi eredmé-
nyem, sikeresebb vagyok  
az iskolában.
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4. Mi volt a legemlékezetesebb élményed a mentorfoglalkozásokkal kapcsolatban, amiért hálás 
vagy, vagy elgondolkodtatott, vagy meglepett?

5. Összességében milyennek értékeled a mentorprogramot egy ötös skálán, ahol 5 jelenti  
a legjobb értéket és 1 a legrosszabbat?
Soronként csak egy oválist jelöljön be!

5 

4

3 

2 

1 

nem tudom

6. Amennyiben lenne lehetőség folytatni a mentorálást, részt vennél-e továbbra is ilyen prog-
ramban?

igen 

nem

nem tudom

7. Ha van esetleg még valami, amit szívesen megosztanál velünk, kérlek, írd ide:

Köszönjük, hogy kitöltötted kérdőívünket!
Kérlek a küldés gombbal erősítsd meg a kérdőíved beküldését!
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7. melléklet: Az iskolaigazgatók, osztályfőnökök kér-
dőíve (sablon)

Kérdőív a Bari shej programok hatásáról iskolaigazga-
tók és osztályfőnökök számára
Az EFOP 1.4.4-17-2017 BARI SHEJ – NAGYLÁNY - FÁTĂ MÁRÉ PROGRAM részeként országos 
szinten mintegy 87 együttműködő partner közreműködésével megvalósuló Bari shej projektek hama-
rosan lezárulnak, így a program zárótanulmányának elkészítése is zajlik.
A Program kapcsán érintett intézményvezetőtől, iskolaigazgatóktól/igazgatónőktől, osztályfőnökök-
től adatok gyűjtésének célja, hogy a program során használt módszerek és szakmai gyakorlatok 
hatékonyságát mérjük, ezzel is hozzájárulva a hátrányos helyzetű célcsoport minél hatékonyabb 
mentoráláshoz.
A dokumentum visszaküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a kérdéssorra beérkezett válaszokat egy 
elemzés részeként a program zárótanulmányában anonim módom közzé tegyük.

EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt európai uniós projekt része-
ként megvalósuló kérdőív

 
1.  Milyen munkakörben dolgozik az iskolában?
Soronként csak egy oválist jelöljön be!

Igazgató  

Osztályfőnök  

2. Melyik megyében látja el iskolai feladatait?

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap
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3. Volt-e korábban tudomása a bari shej programról, vagy csak most, ebből a levélből értesült róla? 
Soronként csak egy oválist jelöljön be!

Igen 

Nem, csak ebből a levélből értesültem erről. Folytassa ezzel: „Köszönjük, hogy kitöltötte 
kérdőívünket!"

4 . Felkereste Önt a programban részt vevő civil szervezet tájékoztatás vagy segítségkérés céljából?
Soronként csak egy oválist jelöljön be!

Igen 

Nem

5 .  Van tudomása arról, melyik diákok vesznek részt a programban?
Soronként csak egy oválist jelöljön be!

Igen 

Nem, nincs tudomásom. Folytassa ezzel: „Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket!"

6. Tapasztalt-e bármilyen változást a diákok viselkedésében (több válasz is megjelölhető)?
Válassza ki az összeset, amely érvényes.

igen, nagyon pozitív változást tapasztaltam

igen, kisebb pozitív változásokat tapasztaltam

nem tapasztaltam semmilyen változást 

igen, kisebb negatív változásokat tapasztaltam 

igen, nagymértékű romlást tapasztaltam 

nem tudom
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7.  Az Ön tapasztalatai alapján mennyire igazak az alábbi állítások egy ötös skálán, ahol az 5  
a leginkább igaz, az 1 a legkevésbé igaz állításnak felel meg?

5 –  
teljes 

mérték-
ben igaz 
az állítás

4 –  
igaz az 
állítás

3 – 
inkább 
igaz az 
állítás

2 – 
inkább 
nem 

igaz az 
állítás

1 –  
egyálta-
lán nem 
igaz az 
állítás

0 –  
nem 

tudom

1 .   A program hozzájárult a le-
morzsolódás csökkentéséhez.

2 .   A mentortevékenység hatásá-
ra a mentorált lányok maga-
tartása sokat javult.

3 .   A mentortevékenység hatá-
sára a lányok sokkal inkább 
érdeklődnek a továbbtanulás 
iránt .

4 .   A mentortevékenység hatásá-
ra a lányok szociális készsége 
javult.

5 .   A mentorprogramban részt 
vevő lányok magatartása 
fegyelmezettebb.

6 .   A mentorprogramban részt 
vevő lányok nagyobb tisztelet-
tel viselkednek .

7 .   A mentorprogramban részt 
vevő lányok kifejezőkészsége 
javult.

8 .   A mentorprogramban részt 
vevő lányok tanulmányi ered-
ménye javult.

8 . Be van vonva (bármilyen módon) Ön is a projektmegvalósításba?
Soronként csak egy oválist jelöljön be!

Igen 

Nem
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9.  Próbált-e Ön a projektmegvalósító szervezettel kapcsolatba lépni?
Soronként csak egy oválist jelöljön be!

igen 

nem

10.  Amennyiben igen, milyen célból?

11.  Amennyiben meg szeretne osztani velünk további információt, kérjük ide írja le:

Köszönjük, hogy kitöltötte kérdőívünket!
Kérjük a küldés gombbal erősítse meg kérdőívét!
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8. melléklet: Bari shej mentorokkal készített portréinterjúk
 
Lólé Bianka (Heves)

1. SZEMÉLYES RÉSZ, BEMUTATKOZÁS

a) Kérem, mutatkozzon be pár mondatban! (név, végzettség, a szervezet neve, fenntartója, 
települése…)

Lólé Bianka vagyok, huszonegy éves, az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért szervezetnél 
dolgozom mentorként Hevesen. Az egyesületet és a megvalósítási helyszínt a városi önkormányzat 
tartja fenn. A civil szervezetet kb. nyolc éve alapította dr. Czike Klára. 

Érettségi után önkéntesként kezdtem a szervezetnél. Bari shej mentorként pedig 2018 januárjá-
ban kezdtem el dolgozni. Felsőfokú tanulmányaim folyamatban vannak. Jelenleg utolsó éves tanító 
szakos hallgató vagyok az Eszterházy Károly Egyetemen. 

b) Kérem, meséljen személyes tapasztalatairól tanulmányai kapcsán, pl. milyen szintű támoga-
tást kapott anno (pl. családi, tanári, más).

Édesapám kőművesként, édesanyám pedig a közmunkaprogramban dolgozik, ami nem állandó 
foglalkoztatást jelent. Anyagi helyzetünk változó.

Egy egészségügyi probléma és az anyagi helyzetünkből kifolyólag nem tudtam beiratkozni az egri 
Gárdonyi Géza Gimnáziumba, így végül a hevesi gimnázium tanulója lettem. Kiskorom óta orvos 
szeretnék lenni, a Debreceni Egyetemen szerettem volna továbbtanulni, azonban a pénzügyi problé-
mák miatt ez sem valósulhatott meg. Mindenképpen szerettem volna diplomát szerezni, ezért végül  
a tanítói szakot választottam a közelben lévő egri egyetemen. 

A családom mindig biztatott a továbbtanulásra. A közelebbi hozzátartozóim között is van, aki érett-
ségivel vagy diplomával rendelkezik, így miattuk sem akartam lemaradni, természetes volt, hogy 
érettségit, majd felsőfokú végzettséget szerzek. Befolyásolt a szülői mintám is. Láttam, mennyit dol-
goznak a szüleim, de mégsem kaphattam meg sokszor, amit szerettem volna. Olyan munkahelyet 
szerettem volna én is, ahol megfizetik az embert.

Úgy érzem, hogy a gimnáziumban nem kaptam megfelelő/elegendő információt a felsőoktatási in-
tézményekkel kapcsolatban. Némi segítséget a felettem járó diákok adtak, de leginkább nekem kellett 
utánajárni, hogy milyen lehetőségek vannak.

Horváth József roma rákkutató motivált, mikor az egri roma szakkollégiumban hallottam az elő-
adását. Láttam a párhuzamot a sajátom és József életútja között, mivel mindketten hátrányos hely-
zetűek vagyunk, hasonló körülmények között nőttünk fel. Úgy vélem, ha a gimnáziumban találkozom 
vele és a történetével, akkor nem hátrálok meg, kitartok az orvosi pálya mellett. Sajnos anno nem 
kaptam senkitől sem tájékoztatást az ösztöndíjakról, szakkollégiumokról sem, ami nagymértékben 
befolyásolta volna döntésemet, nem mondtam volna le az álmaimról. 

Mentorként ezért is igyekszem a legtöbb információt, támogatást megadni a lányoknak, amit én 
korábban nem kaptam meg.
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c) Bemutatná röviden, hogy mivel foglalkozott a program során? (feladata/szerepe a szervezet-
ben és/vagy a Bari shej projektben)

Mentorként dolgozom a Bari shej programban. Nagy segítséget jelentett nekem az Oktatási Hivatal 
által szervezett mentorfelkészítés. A tréningen megismert, környékbeli mentorokkal jó kapcsolatot sike-
rült kialakítanom, akikkel meg tudom osztani a tapasztalataimat, tartjuk a kapcsolatot. A műhelymunká-
kon megosztott tapasztalatok is segítették a munkámat. Más szervezetek nehézségei és megoldásai 
felhívták a figyelmemet arra, hogy mik azok a módszerek, amik jól működnek, és mik azok, amik nem. 

A mentorkézikönyv hasznos, de először nagyon tömény volt, így többször át kellett olvasnom, 
hogy tudatosuljon bennem minden, amire szükségem van a mentorálás során.

A szakmai fejlődésemet nagyban segítették még a szupervíziós esetmegbeszélések és a szerve-
zetünk szakmai vezetőjének személyes támogatása is. Klára, a szakmai vezetőnk, ha szükséges volt, 
leírta nekem a lépéseket, egyértelműen felvázolta, mit hogyan szeretne elérni. Tanácsokkal látott el, 
hogy alakítsam ki a családias légkört.

d) Milyen előzetes tapasztalatai voltak – ha voltak – ilyen vagy hasonló területen? Hány éve 
foglalkozik gyerekekkel, illetve a hátrányos helyzetű és/vagy roma „célcsoporttal” (akár mun-
kahelyen, de ideértve az önkéntes munkát is)?

Kezdőként nehéz volt belerázódni a mentori munkába. Teljesen különbözik a tanítástól. Attól füg-
getlenül, hogy itt is és ott is gyerekekkel foglalkozom, más módszereket kell alkalmazni. A legnehe-
zebb feladat számomra a mai napig a lányok motivációjának kialakítása. A szerzett tapasztalatok 
alapján talán ez már valamivel könnyebb, de egy-egy lánynál sok mindent figyelembe kell vennem, 
pl. életkor, családi háttér, mi az, ami most foglalkoztatja, stb. 

A megvalósítás során el kellett térnünk a kötelező programelemektől. A drogprevenció, az egészséges 
életmód nem feltétlenül érdekelte a lányokat, így stratégiát váltottunk. Megkérdeztük a lányokat, hogy 
mely témával kapcsolatos előadást hallgatnának szívesen, mi az, amit közösen szeretnének csinálni. 
Igyekeztünk arra fókuszálni, hogy élményt adjunk nekik, így többször tartottunk közös sütés-főzést.

Az egyéni mentorálás szintén nehézséget jelentett az elején, mivel mentoráltjaim nem jelentek 
meg a megbeszélt időpontokban. Ezek után arra jutottam, hogy a lányokat nem a munkahelyemre 
hívom be, hanem áthívom őket magamhoz, és ott beszélgetek velük, illetve én megyek ki az ott-
honukba. A mentoráltak családjai befogadtak engem, azonban mégsem tudtam a lányokkal felhőt-
lenül beszélgetni, hiszen jelen voltak a családtagok is. Mikor olyan téma került szóba, amiről nem 
akart a mentorált a családja előtt beszélni, akkor már ő maga kérte, hogy keressünk másik helyszínt  
az egyéni mentoráláshoz.

2. A BARI SHEJ MENTORI SZEREPKÖRREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

a) Hogyan érezte magát mentori szerepkörében? Korábbi tapasztalatait és tanulmányait meny-
nyire tudta hasznosítani, illetve miben kellett fejlődnie, hogy helytálljon?

Jól érzem magam mentorként, szeretem ezt csinálni.
A készségfejlesztő feladatokat magam kerestem és csináltam meg a lányokkal. Nagyon fontosnak 

tartom az életvezetés témáját, szeretem ezt csinálni. A személyiséget és a problémamegoldó készséget 
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egyaránt fejlesztem. Korábban nem foglalkoztam ilyen jellegű fejlesztéssel, itt tanultam meg a módsze-
reket. Igyekszem a főiskolán tanultakat is hasznosítani, beültetni ebbe a környezetbe. Mind adminiszt-
ratív, mind szakmai szempontból úgy érzem, hogy kellett egy év, mire rendesen belerázódtam.

b) Mit tart/tartott mentori munkája során eredménynek?
Az egyéni életvezetés, úgy érzem, elérte a célját (a sok beszélgetés, tanácsadás), látszik a lányo-

kon a fejlődés.

c) Mi volt a legnagyobb kihívás mentori munkája során?
A bizalmi kapcsolat kialakítása a lányokkal, illetve a motiválásuk kihívást jelentett számomra.

d) Mi volt a legrosszabb élménye a mentorálás során?
A szülői konfliktus egy másik mentorált családjával. A táborban meghatároztuk, hogy a gyerekek 

mikor használhatják a telefonjukat (mert telefonozni otthon is tudnak), így a szülők csak egy bizo-
nyos időintervallumon belül telefonálhattak gyermeküknek. Ezt a szabályzatot aláírták a szülők. Sem  
a gyerekek, sem a szülők nem tartották be. A szülő (éjfélkor hívta lányát) felháborodott, hogy miért 
nem keresheti a lányát akkor, amikor akarja, hisz izgul a gyerekért. Ebből lett egy konfliktus, amit 
utána tisztáztak is. Tájékoztattam az érintett szülőt, hogy a lányoknak ki kell pihenniük magukat, mert 
folyamatosan programok vannak, ezért ne éjfélkor telefonáljon a gyerekének. Nagy felelősség hárul 
a mentorokra a táboroztatás során is.

e) Mi volt a legkedvesebb pillanat a mentorálási munka során?
A balatoni tábor alkalmával probléma volt a klikkesedés (vannak lányok, akik jobb körülmények 

közül érkeztek a programba, és vannak, akik rosszabbak közül – a két „csoport” elkülönült). A klikke-
sedést úgy orvosoltuk, hogy tartottunk egy közös megbeszélést (szupervíziót) a lányokkal, ahol meg-
beszéltük a problémákat. A végén mindenki sírt, és ölelgettük egymást (mentor, mentorált egyaránt).

Egy érettségi előtt álló lány szakított az élettársával. Ez nagyon megviselte, így nem akart elmenni 
a szóbeli érettségire. Hajnalban felhívott, segítséget kért, beszélgettünk, és így reggel el tudott 

menni az érettségire, sikeresen levizsgázott. Természetesen a családja is mindenben segítette, azon-
ban jó érzés volt nekem, hogy ehhez én is nagyban hozzá tudtam járulni.

Jó érzés számomra, hogy kikérik a véleményemet, és meg is fogadják.

3. MIT ADOTT ÖNNEK A BARI SHEJ PROJEKT?

Még csak huszonegy éves vagyok, így én is sokat változtam a program alatt. Motiváltabbá váltam 
abban, hogy igenis ki lehet törni a szegény környezetből, ami leginkább a tanulás/továbbtanulás által 
érhető el. Én magam is eljutottam olyan helyekre a Bari shej program által, amiket én sem engedhet-
tem volna meg magamnak.

Mivel a Bari shej program folytatódik, már ki vannak választva azok a lányok, akikkel továbbra is 
együtt fogunk működni (kb. a mentoráltak fele).

Nagyon lelkesít, hogy mentorként bekerültem a csapatba. Egyrészt plusz bevételi forrást jelentett 
számomra, másrészt eddig is jelen voltam a szervezet életében önkéntesként, így ez előrelépés 
számomra. Pluszmotiváció volt számomra, mikor a szakmai vezetőnk rám bízta a csoportos foglal-
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kozásokat. Először ketten csináltuk, hogy megtanuljam, hogyan is kell ezt működtetni, de azóta is 
én vezetem le ezeket a foglalkozásokat. Megbíznak bennem, és sorra kapom az újabb feladatokat. 
Fontosnak érzem magam ebben a programban.

Úgy érzem, hogy szüleim is büszkék rám, mivel igyekszem elérni azt, ami nekik nem adatott meg.
 
Nagy Nikolett (Szarvas)

1. SZEMÉLYES RÉSZ, BEMUTATKOZÁS

a) Kérem, mutatkozzon be pár mondatban! (név, végzettség, a szervezet neve, fenntartója, 
települése…) 

Nagy Nikolett tanító, Szarvas Város Roma Nemzetiségi önkormányzata, Szarvas.

b) Kérem, meséljen személyes tapasztalatairól tanulmányai kapcsán, pl. milyen szintű támoga-
tást kapott anno (pl. családi, tanári, más)!

Számomra nem adódott ennyi lehetőség arra, hogy cigánylányként továbbtanulhassak. Tanáraim 
sokat segítettek abban, hogy idáig eljussak. Származásom miatt több akadály gördült elém, mint nem 
roma osztálytársaim elé. Nem volt külön gyerekszobám, csak akkor tanulhattam, mikor elvégeztem 
az otthoni házimunkát. Mégis úgy éreztem, hogy nem akarok csalódást okozni a tanáraimnak és saját 
magamnak. Középiskolai éveim alatt sokszor előfordult, hogy éjfélig vagy kora hajnalban tanultam, 
vigyázva, nehogy kisebb testvéreimet, szüleimet felébresszem. Így sikerült az érettségihez eljutnom. 
Majd tizennyolc éves koromban férjhez adtak a kiszemelt fiúhoz. Házasságomból, ami válással vég-
ződött, született egy kisfiam. Ennek köszönhetően tudtam folytatni tanulmányaimat a helyi főiskolán. 
Így sikerült egyedülálló anyaként lediplomáznom. 

c) Bemutatná röviden, hogy mivel foglalkozott a program során? (feladata/szerepe a szervezet-
ben és/vagy a Bari shej projektben) 

Mentorként dolgozom a programban. A szervezet (Szarvas Város Roma Nemzetiségi önkormány-
zata) képviselője vagyok.

d) Milyen előzetes tapasztalatai voltak – ha voltak – ilyen vagy hasonló területen? Hány éve 
foglalkozik gyerekekkel, illetve a hátrányos helyzetű és/vagy roma „célcsoporttal” (akár mun-
kahelyen, de ideértve az önkéntes munkát is)? 

Hátrányos helyzetű, illetve roma emberekkel kiskorom óta kapcsolatban vagyok, hiszen együtt 
nőttem fel velük. 2014 óta veszek részt roma programokban. Kezdetben felnőttekkel dolgoztam, ké-
sőbb gyerekekkel is. 

2. A BARI SHEJ MENTORI SZEREPKÖRREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

a) Hogyan érezte magát mentori szerepkörében? Korábbi tapasztalatait és tanulmányait meny-
nyire tudta hasznosítani, illetve miben kellett fejlődnie, hogy helytálljon? 

Nagyon jól éreztem magam a mentori szerepkörben. Ez a munka teljesen más, mint az eddigi 
munkáim voltak. Minden korcsoport, minden „roma csoport” más. Más és más értékeket képviselnek, 
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más és más problémákkal küzdenek. Én is rengeteget fejlődtem a munkám által a „lányaim” mellett. 
Sokszor éreztem úgy, hogy a pedagógiai tudásom ide kevés. Ez egy sokkal komplexebb feladat. Más 
egy lány mentorának, később bizalmasának lenni, és más pedagógusként bánni velük. Ez a program 
a szabadidő hasznos eltöltéséről szól. Ez idő alatt húsz lányom lett, akiket nagyon megszerettem. 
Úgy érzem, a legtöbbet szociális téren kellett hogy fejlődjek, hiszen ezalatt a majd két év alatt sokat 
láttam, tapasztaltam, amiről azelőtt még elképzeléseim sem voltak. Láttam sanyarú sorsokat, ame-
lyekkel az én lányaim együtt élnek. 
 
b) Milyen segítséget kapott a felkészüléshez, vagy ahhoz, hogy eredményesebb tudjon lenni, 
továbblendüljön az esetleges mélypontokon? 

Több segítséget is kaptam a programban. Voltam kétnapos mentorfelkészítő programon, ahol 
nagyon sok tanácsot kaptam, illetve ahol találkozhattam mentorkollégáimmal is, akikhez bátran for-
dulhattam kérdéseimmel. Sokat segített a mélypontokon továbbjutni szupervíziós trénerünk, aki sok-
szor rávilágított arra, hogy milyen hozadéka lesz a programnak. A legtöbb segítséget, úgy érzem,  
a szakmai vezetőtől, a szakmai asszisztenstől, a mentortársaimtól kaptam.

c) Mit gondol, mi a legfontosabb eleme a mentori szerepkörnek?
Úgy gondolom, hogy a legfontosabb eleme a mentori szerepkörnek a megbízhatóság. Hiszen 

olyan lányokkal foglalkozunk, akik olyan családokban élnek, ahol valamilyen „veszély” fenyegeti őket 
(hátrányos helyzet, korai házasság stb.). A mentornak mindenképpen olyan embernek kell lennie, aki-
ben megbíznak, akivel megosztják a problémáikat, aki előítéletek nélkül segít nekik. Olyan ember, aki 
maga is példaként állhat előttük, aki képes arra, hogy jó irányba változtassa meg a személyiségüket.

d) Mit tart a legfontosabb dolognak abban, hogy a Bari shej projektben részt vevő mentoráltak 
előrehaladását a leghatékonyabban segítse – ezzel elérve a projektfelhívás célját? (Emlékez-
tetőül a projekt főbb céljai: az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a továbbtanulási esélyek 
növelése, az életminőség javítása, a szülők nevelési képességeinek növelése stb.)

A projekt elsődleges célja véleményem szerint a személyiségformálás. Megismertetni a lányokkal 
„az érem másik oldalát”, ahol ők „hasznos” részét képezik a társadalomnak. Ki tudják bontakoztatni 
tehetségüket, meg tudják mutatni, hogy bennük is van tenni akarás, ők is ki tudnak emelkedni valami-
lyen téren. Ők abban szocializálódnak, hogy egy nő életcélja az, hogy ha 15-16 éves lesz, férjhez kell 
menjen, gyerekeket neveljen, és háztartást vezessen. Nincs is ezzel semmi gond, ha azokat az ér-
tékeket, amelyek bennük rejlenek, nem rejtik el a világ elől. Mielőtt családot alapítanak, szerezzenek 
egy számukra megfelelő szakmát, melyből később fenn tudják tartani magukat, esetleg gyermekeiket. 
Én legtöbbször azt hangoztattam a program alatt a lányoknak, hogy vívják ki a maguk „anyagi függet-
lenségét”. Ne legyenek a férjeik „kiszolgáltatottjai” (anyagi szempontból). Nem tudni, mit hoz az élet, 
legyenek felkészülve mindig arra, hogy saját magukat kell hogy eltartsák. Bizonyítsák be, hogy ők is 
képesek érettségit, diplomát szerezni. Hiszen semmi sem lehetetlen. Vannak sikertörténetek is. Több 
roma női példaképet is állítottunk a lányok elé, akik önálló vállalkozásokat hoztak létre, Aranypánt-
díjat, diplomát szereztek. 
e) Mit tart/tartott mentori munkája során eredménynek?

A lányok személyiség-, illetve viselkedésbeli változását. Sokat fejlődtek a program segítségével. 
 A mi programunk nem az iskolai korrepetálásról szól, hanem inkább a higiéniai és a társas viselkedés 
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fejlesztéséről. Sokkal bátrabbak, magabiztosabbak lettek. Az egyik nyolcadik osztályos kislány abba 
a középiskolába is beadta a jelentkezését, ahová elvittük őket iskolalátogatásra. Sikeresen felvételt 
nyert, de a szülők nem engedték el sajnos. Sikerült olyan lányokat táborba vinnünk, akiket korábban 
a szülők soha nem engedtek el sehova. Sikerként könyvelem el azt is, ahogyan a lányok segítik, moti-
válják egymást a jobb tanulmányi eredmények eléréséért. Fellépni hordjuk őket, ahol megmutathatják 
tehetségüket a táncban. 

f) Mi volt a legnagyobb kihívás mentori munkája során?
A szülők motiválása, hogy engedjék a gyerekeiket kirándulni, vidéki programokra.
 
g) Mi volt a legrosszabb élménye a mentorálás során?
A lányokat is elérték az internet, a Facebook és a Messenger rossz hatásai, veszélyei.

h) Mi volt a legkedvesebb pillanat a mentorálási munka során?
Több ilyen volt. A legtöbbet mégis a táborok, kirándulások alkalmával szereztem. Mikor az utolsó 
háromfogásos ebédünk alkalmával már tudták, hogyan kell étkezni, elsajátítva az étkezési etikett 
szabályait. Jó kapcsolatot alakítottam ki a lányokkal, sokszor megfogadják a tanácsaimat, megbíznak 
bennem. Az egyik kirándulás alkalmával mi, mentorok együtt „buliztunk” a lányokkal.

3. MIT ADOTT ÖNNEK A BARI SHEJ PROJEKT?

A lányokkal együtt az én személyiségem is fejlődött. Sokkal empatikusabb lettem a program által. 
Jobban átlátom a szociális hálót. Sikerült átélnem, hogy családok milyen gondokkal küzdenek nap, 
mint nap (anyagi gondok, munkahelyhiány). Sok tapasztalatot gyűjtöttem a mentorkollégáimtól,  
a lányoktól, a trénerektől. Megtanított arra, hogyan kell kapcsolatot kialakítani kamasz roma lányok-
kal, hogyan váljak a mentorukká, bizalmasukká.

Urgyán Tibor György (Hajdúdorog)

1. SZEMÉLYES RÉSZ, BEMUTATKOZÁS

a) Kérem, mutatkozzon be pár mondatban! (név, végzettség, a szervezet neve, fenntartója, 
települése…) 
Urgyán Tibor György szociálpedagógus. A Perspektíva és Stúdium Alapítvány a pályázó. A helyszín 
Hajdúdorog.

b) Kérem, meséljen személyes tapasztalatairól tanulmányai kapcsán, pl. milyen szintű támoga-
tást kapott anno (pl. családi, tanári, más)!

Huszonkét éve vagyok pedagógus. Egy eltérő tantervű általános iskolában vagyok napközivezető, 
valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Felnőttként végeztem el a főiskolát, úgy, hogy közben 
dolgoztam az általános iskolában. Így munka közben tudtam hasznosítani a tanultakat az iskolában, 
és a tapasztalatok segítettek a tanulásban is.
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c) Bemutatná röviden, hogy mivel foglalkozott a program során? (a szervezetben és/vagy  
a Bari shej projektben betöltött feladata/szerepe) 

A programban mentor voltam és szakmai vezető. Az alapítvány vezetőjével közösen állítottuk össze 
a szakmai programot. A mentorok koordinálása és a gyerekek mentorálása volt a feladatom.

d) Milyen előzetes tapasztalatai voltak – ha voltak – ilyen vagy hasonló területen? Hány éve 
foglalkozik gyerekekkel, illetve a hátrányos helyzetű és/vagy roma „célcsoporttal” (akár mun-
kahelyen, de ideértve az önkéntes munkát is)? 

Huszonkét éve foglalkozom roma gyerekekkel az iskolában, valamint egy egyesület elnökeként 
szervezek megyei sportversenyeket sérült diákok számára. Az iskola gyerekei 90%-ban halmozottan 
hátrányos helyzetűek.
 
2. A BARI SHEJ MENTORI SZEREPKÖRREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

a) Hogyan érezte magát mentori szerepkörében? Korábbi tapasztalatait és tanulmányait meny-
nyire tudta hasznosítani, illetve miben kellett fejlődnie, hogy helytálljon? 

Nagyon jól éreztem magam. A mentorált gyerekek egy része a tanítványom volt, nagyon sok időt 
töltöttünk együtt, országos sportversenyekre jártunk. A tanítványaim közül három gyerek is országos 
bajnok volt asztalitenisz sportágban. Szerintem mindig van miben fejlődnünk nekünk, embereknek. 
Nekem sokszor kellett csúcsra járatni az önuralmamat, sokat segített ebben a rendszeres zen medi-
táció, valamint a dobolás, és az, hogy magam is versenyszerűen asztaliteniszezek. Korábbi tapasz-
talataimat remekül tudtam hasznosítani.

b) Milyen segítséget kapott a felkészüléshez, vagy ahhoz, hogy eredményesebb tudjon lenni, 
továbblendüljön az esetleges mélypontokon? 

Minden segítséget megkaptam az alapítvány elnökétől. Nem voltak mélypontok a munka során.

c) Mit gondol, mi a legfontosabb eleme a mentori szerepkörnek?
A mentori szerepkör legfontosabb eleme a barátság, az egymásra figyelés és az együtt fejlődés.

d) Mit tart a legfontosabb dolognak abban, hogy a Bari shej projektben részt vevő mentoráltak 
előrehaladását a leghatékonyabban segítse – ezzel elérve a projektfelhívás célját? (Emlékez-
tetőül a projekt főbb céljai: az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a továbbtanulási esélyek 
növelése, az életminőség javítása, a szülők nevelési képességeinek növelése stb.) 

Szerintem nem lehet így külön kiemelni egyetlen elemet sem. Mindegyikben van olyan, ami együt-
tesen segíti a gyerekeket az ÉLET nevű csodában való helytállásban.

e) Mit tart/tartott mentori munkája során eredménynek? 
Azt, hogy a meglevő baráti kapcsolat még jobban elmélyült.

f) Mi volt a legnagyobb kihívás mentori munkája során? 
A szülőkkel való kapcsolatban annak megértetése, hogy minden a gyerekért történik.
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g) Mi volt a legrosszabb élménye a mentorálás során?
Nem volt ilyen.

h) Mi volt a legkedvesebb pillanat a mentorálási munka során? 
Amikor kirándultunk Szilvásváradra, és megebédeltünk egy étteremben. Olyanok voltunk, mint 

egy nagy család. Csendes nyugalomban ültünk, halkan beszélgetve vártuk az ebédet. Voltak ott helyi 
emberek is, és ketten is odajöttek hozzám, hogy elmondják, hogy nagyon jó volt látni azt, hogy milyen 
szépen és illedelmesen viselkedtek a tanulók. Megmelegedett a szívem, rendesen elérzékenyültem. 
Utána elmondtam a lányoknak, hogy milyen jókat mondtak róluk. Meg voltak illetődve. Annyira jó ér-
zés volt ez az egész együtt.

3. MIT ADOTT ÖNNEK A BARI SHEJ PROJEKT? 

Azt, hogy nagy szükség van az ilyen programokra, mert a személyes mentorálás az egyik leghatéko-
nyabb forma. Így lehet szoros kapcsolatokra szert tenni. Köszönjük a lehetőséget!
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9. melléklet: A Bari shej program kapcsán érintettek  
megkérdezése (stakeholder-interjúk)
 
Név: Merklné Kálvin Mária
Intézmény: Oktatási Hivatal, Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya
Szerepkör: intézményegység vezetője / főosztályvezető

Kérjük, hogy válaszait néhány mondatban fogalmazza meg.

1. Milyen szerepet játszott, milyen feladatot látott el a Bari shej program megvalósításában?
Az EFOP 3.1.7 azonosító számú projekt (a továbbiakban: Projekt) – több EFOP-projekthez hason-

lóan – az Oktatási Hivatal keretein belül valósul meg. Tekintettel arra, hogy a projekt esélyteremtő 
célkitűzésekkel köznevelési intézményeket, pedagógusokat és tanulókat támogat, szorosan kapcso-
lódik a feladatokat illetően a Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya és a peda-
gógiai oktatási központok által végzett pedagógiai-szakmai szolgáltatás rendszeréhez. Ezért is tarto-
zik szervezetileg a főosztályhoz. Az intézményegység főosztályvezetőjeként feladataim közé tartozik  
a köznevelési tartalmú projektek szakmai működésének irányításában történő közreműködés, bizonyos 
munkáltatói jogok gyakorlása, a rendezvényeken és a magasabb hivatalokkal történő egyeztetéseken,  
a SZIT (Szakmai Irányító Testület) ülésein a részvétel. A Projekt ezen eleme legfőképpen abban kü-
lönbözött a többi projektelemtől, hogy már a megvalósítás kezdetén eljutott a célcsoporthoz, azokhoz  
a fiatal lányokhoz, akik több oldalról veszélyeztetettek. A Projekt szakmai megvalósítói pontosan megter-
vezték a partnerek beazonosítását, az együttműködési lehetőségeket. Szakmai anyagaikban bemutat-
ták, hogy az iskolarendszeren kívül működő programok milyen módon tudják támogatni a fiatal lányokat 
abban, hogy ne váljanak korai iskolaelhagyókká. A feladat ellátásának tapasztalatait tanulmányokban 
rögzítették a szakmai munkatársak. A tanulmányok, a mentorok felkészítéséhez kidolgozott anyagok, 
útmutatók, kézikönyvek szakmai lektorálását végeztem a projektben. Figyelemmel kísértem azokat  
a tevékenységeket, amelyek a projekt lezárását követően beépíthetők lesznek a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások rendszerébe, hogy az ilyen típusú – tanulókat támogató, szülőkkel szorosan együttmű-
ködő –, a köznevelési rendszeren kívüli, de annak működését jelentősen támogató programban részt 
vevők továbbra is támogathatók lehessenek. Ehhez szükséges, hogy azok a szervezetek, intézmények, 
amelyekkel a projekt együttműködött, a fenntartás évei alatt kapcsolatba kerülhessenek a pedagógiai 
oktatási központokkal. Ezáltal a pedagógiai-szakmai szolgáltatási rendszer gazdagodhat a fejlesztés 
eredményeivel, és szakmai támogatást tud nyújtani ahhoz, hogy az érintett fiatal lányok ne válhassanak 
korai iskolaelhagyókká, és végzettséggel a kezükben lépjenek ki a köznevelési rendszerből. 

2. Mit tart a három legfontosabb dolognak abban, hogy a Bari shej program a leghatékonyabban 
érhesse el a célját? (Emlékeztetőül a projekt főbb céljai: az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
a továbbtanulási esélyek növelése, az életminőség javítása, a szülők nevelési képességeinek 
növelése stb.)

a)  A különböző szervezetek, egyesületek, hatóságok együttműködésének erősítését egymással, 
a szülőkkel, a lányokkal, amelyben kiemelt fontossággal kezelik a felvilágosítást és a széles 
körű tájékoztatást.
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b)  A szülők meggyőzését arról, hogy nem az elrettentés a cél, hanem a helyes értékrend kialakí-
tására törekvés, amely a mentori tevékenység kiemelt célja.

c)  A lányok tanulás-tudás iránti vágyának felkeltését és megtartását, képessé téve őket arra, hogy 
a projekt végeztével önállóan is továbbvigyék ezt a szándékot. 

3. Mit tartott a legnagyobb kihívásnak a saját szerepében a program kapcsán?
a) A projektelem olyan mértékű szakmai támogatását, hogy annak eredményei fennmaradhassa-

nak, és beépülhessenek a pedagógiai-szakmai szolgáltatási rendszerbe. 
b) A szakmai munkatársak megtartását, érzékenyítését a probléma iránt, amely indokolja a prog-

ram működtetését.
c) A projektelem hivatali keretekben történő megvalósítását.

4. Mi volt a legemlékezetesebb momentum a program kapcsán?
Két prevenciós program bemutatása a Bari shej projektek köréből. A programok egyéni és cso-

portos mentorálással működnek, és tekintettel a korosztályra, a Z generációs célcsoportra, digitális 
tananyagot is a mentorált lányok rendelkezésére bocsát. Ez is mutatja, hogy a program megkereste  
a leghatékonyabb módszereket a lányok támogatására, lemorzsolódásuk megelőzésére. 

5. Mit tart a legfontosabb eredménynek a munkája kapcsán? Mire a legbüszkébb?
A legfontosabb eredmény, hogy a projekt valódi, közvetlen támogatást nyújtott a célcsoport részé-

re. Amellett, hogy számos kiváló szakmai anyag készült, amelyek tartalmaznak módszertani ajánlá-
sokat, fenntartható fejlesztéseket, a projekt megvalósítóira vagyok büszke, a szakmai vezetőre és  
a szakmai munkatársakra. Továbbá hogy a projekt a megvalósíthatósági tanulmányban tervezett cé-
lokat maradéktalanul megvalósította eddig, és előreláthatólag úgy is zárul, hogy mind az indikátorok, 
mind a kitűzött célok teljesülni fognak. 

Név: Sörös Iván
Intézmény: Belügyminisztérium, Gyerekesély Főosztály
Szerepkör: főosztályvezető

Kérjük, hogy válaszait néhány mondatban fogalmazza meg.

1. Milyen szerepet játszott, milyen feladatot látott el a Bari shej program megvalósításában?
A Gyerekesély Főosztály feladata a program megvalósításában elsősorban a döntés előkészíté-

se volt, hogy a program elindulhasson. Feladatunk azonban nem korlátozódott az EFOP-kiírás elő-
készítésére, ezt megelőzte egy 2015-ös pilot- és egy 2016-os kiírás is. Feladatunk volt tudatosítani  
a vezetőkben, hogy a roma lányok, a roma nők célcsoportjával külön szükséges foglalkozni, fókuszált 
intézkedésekre van szükség. Ez a hátránykompenzáció területén dolgozó szakemberek visszajelzései, 
tereptapasztalatai és a különböző tanulmányok alapján nyilvánvaló, valamint a 2011-ben megjelent 
európai szintű ajánlás és a keretstratégia is kimondta a fókuszált intézkedések szükségességét. Hi-
szen az anya iskolai végzettsége alapvetően befolyásolja, hogy a gyermeknek milyen iskolai életútja 
várható. Annál a lánynál, aki veszélyeztetett ebből a szempontból, magasabb a kockázata annak, hogy 
hamarabb lesz anya, nem fejezi be az iskolát, lemorzsolódik, végzettség nélkül kerül a munkaerőpiacra. 
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Erősödött az a szakpolitikai igény is a köznevelési terület részéről, hogy országos szinten megálljon  
a korai iskolaelhagyási szám növekedése, és országos szinten javulás legyen elérhető. Ehhez 
kapcsolódva a felzárkóztatási szakterület is azt kereste, hogyan tudja befolyásolni, hogy javulás 
történhessen, így elkezdett egy roma lányos programban gondolkodni, majd pilotprogramot kidol-
gozni. A 2015-ös pilotprogram elkészítése után azon dolgoztunk, hogy forrást különítsünk el, felső 
vezetőkkel egyeztetve képviseljük a témát, becsatornázzuk a szakmai véleményeket, és előké-
szítsük a hatályos jogszabályoknak megfelelő pályázati dokumentációt, hogy megszülethessen  
az EFOP-kiírás .

2. Mit tart a három legfontosabb dolognak abban, hogy a Bari shej program a leghatékonyabban 
érhesse el a célját? (Emlékeztetőül a projekt főbb céljai: az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
a továbbtanulási esélyek növelése, az életminőség javítása, a szülők nevelési képességeinek 
növelése stb.)

a) Kulcsfontosságú, hogy milyen szakemberek dolgoznak benne. Azaz hogy egy szakembernek 
milyen végzettsége, tudása, tapasztalata van kifejezetten a hátránykompenzáció terén, a fiatal 
célcsoporttal, a lányokkal, kifejezetten a roma lányokkal kapcsolatban. Serdülőkorban nagyon 
sok minden eldől, ezért fontos, hogy felkészült legyen a terepen dolgozó szakember, fontos, 
hogy mit tudnak a mentorok, a szakmai vezetők.

b) Fontos az is, hogy a megvalósítók között legyenek romák, helyi és központi szinten is. Egy 
kifejezetten roma program akkor tud hiteles lenni, ha a megvalósítók között roma szakembe-
rek (pl. roma nők, példaképek) is részt vesznek a projekt megvalósításában. Nyilván nem ez  
a sikeres megvalósítás egyetlen garanciája. Véleményem szerint egy roma projektnek nemcsak  
az a feladata, hogy magát a célcsoportot megtalálja (jelen esetben a roma lányokat), szolgál-
tatásokat biztosítson részére, hanem az is, hogy a roma szakembereket bevonja ebbe a folya-
matba. Több esetben az erre való törekvést sem tapasztalom.

c) Mindemellett magát a kiemelt projektet is említeném. Ilyen fejlesztés korábban nem volt.  
A korábbi pilothoz képest közel négyszer akkora projektről van szó, négyszer annyi szervezet 
vesz részt benne, közel kilencven szervezet, mintegy kétezer lány bevonásával. Így, hogy ek-
kora ugrás van, még fontosabb, hogy nyomon kövessük a szakmai folyamatokat, és azt, hogy 
milyen szakmai tartalommal valósul meg a program. Olyan szakmai bázist kell teremteni, ami 
mérsékeli annak kockázatát, hogy nem megfelelő szakmai színvonalon valósul meg a program. 
Gondolok itt a Mentori Kézikönyvre, a hálózati tanulásra, ami segíti azt, hogy tanuljanak egy-
mástól a szereplők. Nagyon sokan úgy léptek be a roma lányos projektbe, hogy nem ismertük 
őket, legfeljebb a tanodákból. Minél több az új szereplő, annál erősebb nyomon követés, szak-
mai támogatás szükséges, hogy körülbelül azonos színvonalon valósítsák meg a programot. 
Így a szakmai támogató funkció nagyon fontos.

3. Mit tartott a legnagyobb kihívásnak a saját szerepében a program kapcsán?
Több évre való gondolkodásra és kitartó munkára volt szükség. Kihívás volt tudatosan végigme-

nedzselni a többéves folyamatot, hogy megjelenhessen az EFOP-kiírás, és ne csak hazai forrásból 
támogassunk szervezeteket. Már 2013-tól dolgoztunk azon, hogy hangsúlyt kapjon ez a téma. Nem 
a szakmai kérdés volt a nagy dilemma számunkra, hogy a tartalom hogyan álljon össze, hiszen tud-
tuk, mit akarunk csinálni. Sokkal inkább kitartani volt nehéz, hogy a folyamatosan változó közegben 
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megvalósulhasson a program. Meg kellett alapozni azt, hogy uniós fejlesztés indulhasson el. Ehhez 
partnerek kellettek a saját szervezeti egységen belül és kívül is. 

4. Mi volt a legemlékezetesebb momentum a program kapcsán?
Főosztályként sajnos nagyon keveset tudunk terepre látogatni egy-egy megvalósítóhoz, így em-

lékezetes volt, amikor lementünk projektlátogatásra. Jó dolog az, amikor visszajelzés érkezik helyi 
szervezetek részéről, hogy sikerült a lányoknak nyári tábort csinálni, sikerült kiküszöbölni olyan prob-
lémát, amit mentor nélkül nem lehetett volna, vagy éppen sikerült a lányokat olyan segítő csoportba 
szervezni, hogy ne bukjanak meg, hanem továbbtanuljanak. Jó érzés az, amikor a projektek vizsgá-
latakor rövid időn belül több pozitív visszajelzés érkezik, amikor megerősítés jön helyi szervezetektől, 
hogy nem volt rossz a gondolat, nem volt rossz a konstrukció, amit kidolgoztunk. Amikor látszik, hogy 
alapvetően elértük a program célcsoportját. 

Emlékezetes és egyben nehéz momentum volt, amikor át kellett szerkeszteni a koncepciót, szak-
mailag bele kellett nyúlni, mivel a tervezés során a 20-25 pilotprojektet még nem területi alapon fóku-
száltuk, viszont az EFOP-nál már volt egy ilyen kötöttség. Így területi alapon nem jöhettek be olyanok, 
akikről tudtuk, hogy jók, de sajnos végül a területi korlátozás miatt nem vonhattuk be őket. 

5. Mit tart a legfontosabb eredménynek a munkája kapcsán? Mire a legbüszkébb?
A legfontosabb eredménynek azt tartom, hogy a lemorzsolódás kapcsán a romalány-téma megjelent 

a szakpolitikai tervezésben. Nagyon tudatos döntés volt, hogy úgy fogjuk meg a roma női témát, hogy  
a sztereotípiákat csökkentsük. Úgy látjuk, ezzel a pályázati intézkedéssel, a prevenciós megközelítés-
sel sikerült jól megfogni a kérdést. Így a lemorzsolódás csökkentéséhez, a továbbtanulási esélyek nö-
veléséhez hozzá tudunk járulni, a női és családi szerepek tudatosításával eredményeket tudunk elérni.

Név: Lacza Zoltánné
Intézmény / Bari shej program:  
Pályázó: Tutor Alapítvány
Megvalósítás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Galló József Általános Iskola, Gyulaj; Máltai Általá-
nos Iskola, Tarnabod
Szerepkör: intézményvezető, szakmai vezető, mentor

Kérjük, hogy válaszait néhány mondatban fogalmazza meg.

1. Milyen szerepet játszott, milyen feladatot látott el a (helyi) Bari shej program megvalósításában?
A program két általános iskolában valósult meg, amelyek közül az egyiknek az igazgatója va-

gyok. Emellett szakmai vezetőként és mentorként is dolgoztam a projektben. Intézményvezetőként 
/ szakmai vezetőként / mentorként tudtam a program lehetőségeit, ismertem a lányok szükségleteit, 
és alapos tapasztalattal rendelkezem a szervezésben, lebonyolításban. A Bari shej programot úgy 
éltem meg, mint az évek óta felhalmozódott vágyak és kívánságok megvalósulásának lehetőségét. 
Megvalósulhattak a lányok álmai és vágyai. A bevont lányok valamennyien (tizenöt cigány szárma-
zású gyulaji nagylány) az általam vezetett iskolába járnak, 6–8. osztályosok. Évek óta ismerem őket, 
figyelem, segítem az életüket, a fejlődésüket. 
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2. Mit tart a három legfontosabb dolognak abban, hogy a Bari shej program a leghatékonyabban 
érhesse el a célját? (Emlékeztetőül a projekt főbb céljai: az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
a továbbtanulási esélyek növelése, az életminőség javítása, a szülők nevelési képességeinek 
növelése stb.)

a) Női szerepek megmutatása, megtanítása, begyakoroltatása 
 Folyamatosak voltak azok a foglalkozások, amelyeken háztartási és életvezetési ismereteket 

tanítottunk és gyakoroltunk közösen. Sütöttünk-főztünk, takarítottunk, kézimunkáztunk. Minden 
lehetőséget megragadtunk arra, hogy lányainknak a mindennapi női szerepekhez szükséges 
tudása és készsége fejlődjön. Külsős szakértők meghívásával higiéniai ismereteiket bővítettük, 
a gátlásaikat oldottuk. önismereti foglalkozásokon az önálló döntési képességeiket erősítettük, 
konkrét helyzetekben a női szerepeket gyakoroltuk. Folyamatosan beszéltünk a pályaválasz-
tásról, pályaorientációs kiállítások, munkahelyek, középiskolák látogatásával segítettük a lá-
nyok későbbi iskolaválasztását, elhelyezkedését.

b) A hátrányok csökkentése, esélyek, lehetőségek adása
 A projektnek köszönhetően a bevont lányok olyan helyekre juthattak el, olyan rendezvénye-

ken vehettek részt, amelyekről korábban csak álmodtak. Kirándulások, színházlátogatások, 
múzeumok, koncertek… ezek eddig elérhetetlen vágyak voltak. A sok-sok „világlátó” prog-
rammal olyan ismereteket, magatartásformákat, viselkedésmintákat sajátítottak el, amelyekre  
a megszokott környezetükben nem volt lehetőségük. Új célok jelentek meg, egyéni motivációk 
erősödtek, nőtt bátorságuk, önbizalmuk, a tudásuk gyarapodott.

c) Az életminőség javítása 
 A projekt adta lehetőségeket kihasználtuk, és folyamatosan törekedtünk arra, hogy a lányo-

kat olyan lehetőségekhez, eszközökhöz, ruházathoz juttassuk, amelyekre eddig csak vágytak. 
Több alkalommal vásároltunk nekik könyveket, társasjátékokat, cipőt, ruhát, táskát. Ha igény 
volt rá, folyamatosan biztosítottunk élelmiszert, tisztálkodási szereket, gyümölcsöt. 

3. Mit tartott a legnagyobb kihívásnak a saját szerepében a program kapcsán? 
Igazgató, osztályfőnök, projektvezető és mentor voltam. Tudnom kellett kilépni a különböző szere-

pekből, hogy a projektben segítő legyek, bizalmat kapjak, támogatást adjak.
Az iskolához kapcsolódó megvalósítás egyik nagy előnye, hogy a lányok családjaival kialakult 

kapcsolatrendszerünk van. Elfogadnak, tisztelnek bennünket. Bizalmat kaptunk tőlük, amikor elsőben 
hozzánk íratták a gyermeküket. Szívesen és örömmel veszik, ha az iskolán kívül is velünk vannak. 
Sok kényes, női témában nem is fogadták volna el mások véleményét. A kirándulásokra, utazásokra 
is csak velünk engedték el a lányokat. 

Persze veszélyei és buktatói is vannak annak, ha egy ilyen – nem kifejezetten nevelési-oktatási 
– program mégis egy iskolában valósul meg. A mentoroknak tudniuk kell elkülöníteni a két szerepet: 
tanár vagy mentor. Mert bár a kettő sokszor fedi egymást, más a funkciójuk. A rosszul teljesítő lányt 
délelőtt dorgáló tanár délutánra nem viheti át ezt az attitűdjét, mert a mentori szerepe más. Az iskola 
nem olvaszthatja be a Bari shej programjait az iskolai rendezvényeibe, mert ez csakis a bevont lá-
nyokról szól, a pályázati támogatás az övék.

összességében a legjobb, legkövethetőbb és leghasznosabb megvalósításnak azt tartom, ha az ilyen 
jellegű, célzott programok olyan helyeken valósulnak meg, ahol a bevontakkal szoros, napi kapcsolat van. 
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4. Mi volt a legemlékezetesebb momentum a projekt kapcsán?
Rengeteg emlékezetes, szép pillanata volt a projektnek. Néhány közülük:
Egy hamar sötétedő, karácsony előtti estén két bevont lánnyal vásárolni mentem a közeli kis-

városba. A fények, a kirakatok, a forgalom ámulatba ejtette őket. Egyikük azt kérdezte: „Mi most 
csajoskodunk?” Ettől kezdve a Bari shej foglalkozásokat egymás között csak így hívtuk: „Csajoskodás”. 
Hiszen az volt az elejétől a végéig. Róluk, a lányokról szólt, nekik szerveződtek a programok, ők vol-
tak a középpontban, ők kaptak nagyon sok tárgyi, lelki ajándékot. 

Az első kirándulásunkon a lányok a mosdóban „felejtették” magukat. Kuncogás, nevetés, sustor-
gás és folyamatos zúgás hallatszott bentről. Benyitottam. A fejüket dugták a kézszárítóba, és élvezték 
a meleg levegőt. Aztán megtanultuk, hogy a nyilvános mosdóban a kézszárító nem hajszárító, hogy 
van fotocellás csap és önműködő ajtó. 

Többször vásároltunk a lányokkal közösen ruhát, cipőt. Kinek mire volt szüksége. A ragyogó arcok, 
a soha nem látott árumennyiség és az a tudat, hogy most ők maguk válaszhatnak, leírhatatlan.

Többször voltunk színházban. Egy alkalommal sikerült jegyet szerezni páholyokba. Az előadás 
nem volt olyan érdekes, mint az a csoda, hogy minden bársony, minden közel van, mindent látni lehet. 
Talán soha többet nem adatik ilyen lehetőségük, de erre mindig emlékezni fognak.

Igazgatóként, pedagógusként, emberként rengeteget kaptam a projekttől. Sok évtized alatt sok 
pályázat megvalósításán vagyok túl, és őszintén mondom, hogy ez volt a legkedvesebb nekem.  
A hozzám legközelebb álló korosztállyal, a hozzám legközelebb álló tanítványaimmal foglalkozhattam 
a szabad időmben. Csodás perceket éltünk meg együtt. Biztosan tudom, hogy a lányokkal töltött idő, 
a sok-sok program, a sok-sok „csajoskodás” meghozza az eredményét. Sikerülnie kell, mert ezek  
a lányok szebbre, jobbra érdemesek, és ezt a szebb, jobb világot most megmutattuk nekik. Köszö-
nöm, hogy részese lehettem!

5. Mit tart a legfontosabb eredménynek a munkája kapcsán? Mire a legbüszkébb?
A legnagyobb eredménye a projektnek, hogy elindította a lányokat egy olyan úton, amire mindig 

emlékezni, vágyni fognak, ami cél lesz a későbbi életükben, ami rengeteg pozitív mintát mutatott 
nekik. Emlékezni fognak a kirándulásokra, a színházakra, a közösség védelmező erejére, a barátsá-
gokra, a támogatásra. Ha a későbbi életükben nehézségbe ütköznek, gondjuk lesz, akkor lesz mihez 
visszanyúljanak. Pozitív megerősítést, mintákat, megoldásokat kaptak. 

A saját projektünkben megtapasztalhattuk egy kis csoport közösséggé fejlődését, nagyon sok se-
gítő kezet találtunk, és nagyon jó mintákat láttunk. A lányok személyiségükben sokat fejlődtek, önál-
lósodtak, bátorodtak. A mentorok és a lányok között őszinte bizalmi viszony, ragaszkodás, kölcsönös 
szeretet alakult ki. Reméljük, hogy ez elég erős ahhoz, hogy évekig tartson, és a továbbtanulásnál, 
az önálló életkezdésnél is ott legyen. 
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Név: Babák Mihály
Intézmény / Bari shej program: Szarvas Város önkormányzata
Szerepkör: polgármester

Kérjük, hogy válaszait néhány mondatban fogalmazza meg.

1. Milyen szerepet játszott, milyen feladatot látott el a (helyi) Bari shej program megvalósításában?
A Bari shej program kiírása után Szarvas Város Roma Nemzetiségi önkormányzata megkeresett 

azzal a kéréssel, hogy pályázni szeretne a programra. A roma önkormányzat ilyen nagy összegű 
pályázatot nem valósított még meg, ezért segítséget nyújtottunk részükre a pályázat beadásához. 
Jelezték felénk, hogy a pályázat koordinálásában és pénzügyi vezetésében segítségre volna szük-
ségük, így biztosítottuk számukra a projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői feladatok ellátásához 
szükséges szakembereket. 

A jó együttműködés a projekt során be is bizonyosodott, hiszen a mentorok, a szakmai vezetés és  
a projektmenedzseri feladatok a projekt során összhangban voltak. A program bebizonyította, hogy a két 
önkormányzat egymás segítségére tud lenni az uniós programok megírásában és végrehajtásában.

2. Mit tart a három legfontosabb dolognak abban, hogy a Bari shej program a leghatékonyabban 
érhesse el a célját? (Emlékeztetőül a projekt főbb céljai: az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
a továbbtanulási esélyek növelése, az életminőség javítása, a szülők nevelési képességeinek 
növelése stb.)

A legfontosabb, hogy a lányok elvégezzék az általános iskolát, ne morzsolódjanak le a közok-
tatásból. A másik legfontosabb cél, hogy tanuljanak tovább, és olyan szakmát válasszanak, ami  
a munkaerőpiacon megállja a helyét. Harmadik helyen említeném meg a szülőket. Fontos a tanu-
lás, a gyermekük jövője és a program által szerzett élmények (utazás, kirándulások, családi napok), 
melyeket senki nem tud elvenni tőlük. A roma önkormányzat közreműködésével sikerült több roma 
nőt munkához segíteni. A célunk az volt, hogy a program segítségével a jövő generációja megfelelő 
szakmákhoz juthasson.

3. Mit tartott a legnagyobb kihívásnak a saját szerepében a program kapcsán?
A legnagyobb kihívást a pályázat elnyerése jelentette, hiszen Szarvas Város Roma Nemzetiségi 

önkormányzata ilyen összegű EU-s pályázatot még nem pályázott meg soha. 

4. Mi volt a legemlékezetesebb momentum a projekt kapcsán?
A legemlékezetesebb momentum a nyitórendezvény volt, amikor a szülők, a gyerekek és a család-

tagok előtt mutathattuk be a megnyert pályázatot. 

5. Mit tart a legfontosabb eredménynek a munkája kapcsán? Mire a legbüszkébb?
A munkám során az egyik legfontosabb eredmény, hogy megnyertük ezt a pályázatot. Azután  

az, hogy a roma önkormányzat meg tudta valósítani a segítségünkkel. Amire a legbüszkébb vagyok? 
Az az, hogy a roma önkormányzat és Szarvas Város önkormányzata együtt tudott dolgozni, és közö-
sen meg tudtuk valósítani ezt a programot, ami példa lehet más önkormányzatoknak is. 
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Név: Gyuris Lászlóné
Intézmény / Bari shej program: EFOP-1.4.4-17-2017-00002 Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok 
Roma Nők Egyesülete, Nagyecsed
Szerepkör: védőnő, egészségnevelési előadó

Kérjük, hogy válaszait néhány mondatban fogalmazza meg.

1. Milyen szerepet játszott, milyen feladatot látott el a (helyi) Bari shej program megvalósításában?
A foglalkozások során egészségnevelési előadásokat tartottam a lányoknak különböző témakö-

rökben. Egészségnapot szerveztem, és egyéni beszélgetések valósultak meg a lányokkal egészség-
ügyi kérdésekben.

2. Mit tart a három legfontosabb dolognak abban, hogy a Bari shej program a leghatékonyabban 
érhesse el a célját? (Emlékeztetőül a projekt főbb céljai: az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
a továbbtanulási esélyek növelése, az életminőség javítása, a szülők nevelési képességeinek 
növelése stb.)

a) Nagyon fontos, hogy nagyon jó kapcsolat legyen a mentoráltak szüleivel, és olyan mentorok legye-
nek, akik nemcsak ismerik a családot, de rendszeresen akár be is járnak hozzájuk, és így közvetle-
nebb a kapcsolat. A másik fontos dolog, hogy legyünk kíváncsiak az apák véleményére is.

b) A szülőknek is tartsunk egészségnevelési tanácsadást, a lányokkal összhangban.
c) Nevelési ismeretekben segíteni a szülőket, akik ezen a téren nagy hátrányban vannak.

3. Mit tartott a legnagyobb kihívásnak a saját szerepében a program kapcsán?
a) Számomra a legnagyobb kihívás, hogy olyan témaköröket tudjak vinni a mentoráltaknak, ame-

lyek felkeltik a figyelmüket.
b) Új tudást átadni érthető módon.
c) Elérni, hogy érdekelje a diákokat, amiről szó van.

4. Mi volt a legemlékezetesebb momentum a projekt kapcsán?
Amikor a diákok egymást figyelmeztették, hogy ez mennyire fontos előadás nekik.

5. Mit tart a legfontosabb eredménynek a munkája kapcsán? Mire a legbüszkébb?
Hiszem, hogy sok új tudást adtam át a diákoknak.
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy a lányok mernek a problémáikkal hozzám fordulni.
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Név: Szél Petronella Éva
Intézmény / Bari shej program: „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület / EFOP-1.4.4-17-
2017-00105, „BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ – Roma lányok jövőképe Nagybajomban”
Szerepkör: szakmai vezető, mentor, gyógypedagógus

Kérjük, hogy válaszait néhány mondatban fogalmazza meg.

1. Milyen szerepet játszott, milyen feladatot látott el a (helyi) Bari shej program megvalósításában?
Az „ALTERNAIV” Ifjúsági és Kulturális Egyesület elnöke keresett meg, hogy megpályázták és 

megnyerték a Bari shej programot. Akkor még nem tudtam, hogy mire vállalkozom. Elolvastam  
a szakmai tervet, és megijedtem. Még soha nem csináltam ilyet. Szakmai vezető legyek én, aki  
a fogyatékos gyerekekért él? Aztán megkérdeztem az elnököt, hogy a lányok között lehetnek-e fo-
gyatékos gyermekek, mire ő: semmi akadálya… Ezzel az egy mondattal elindította bennem a lavinát.

Egy újabb terület, ahol szárnyalhat a képzelet: nincs AKADÁLY...
Így a pályázat és a szakmai terv megírásában nem vettem részt, de elvállaltam a szakmai vezetői és az 

egyik mentori állást. A megvalósításban óriási önállóságot, kreativitási lehetőséget, szabadságot kaptam.
Végre nem szabtak határokat az álmaimnak, amivel gyógypedagógusként sokszor szembekerül-

tem. Köszönöm a lehetőséget… Szárnyakat kaptam…
A projekt időszaka alatt a következő feladatokat láttam el: a többi mentor munkájának támogatása; szak-

mai programok tervezése, megvalósítása. A célcsoportot a projektben tartani, ami telefonon, Facebookon 
és személyesen is megtörtént. Mind a húsz lány folyamatos mentorálása… Nem volt kivétel…

2. Mit tart a három legfontosabb dolognak abban, hogy a Bari shej program a leghatékonyabban 
érhesse el a célját? (Emlékeztetőül a projekt főbb céljai: az iskolai lemorzsolódás csökkentése, 
a továbbtanulási esélyek növelése, az életminőség javítása, a szülők nevelési képességeinek 
növelése stb.)

Az első és legfontosabb, amire a fogyatékos gyerekek tanítottak, hogy nem az a fontos, mi mit 
tartunk fontosnak, hanem elfogadni azt, amit a másik fél igényel, azaz a mentoráltaknak és a szüleik-
nek mi a fontos. Előtérbe kellett hoznunk őket… Érezniük kellett, hogy részesei a folyamatnak… Nem 
csak mi irányítunk…

Nem volt könnyű kimozdítani őket a komfortzónájukból, és elérni, hogy az is komfortos tud lenni, 
ahol és ahogyan mi élünk, tevékenykedünk…

A második legfontosabb az őszinte kíváncsiság felkeltése az értékrendek iránt. Megtanulni, elfo-
gadni, értékelni a másik kultúráját, életfelfogását.

A harmadik a vágy felkeltése a változásra, hogy legyenek vágyaink, legyen erőnk, legyen kitartá-
sunk… LEGYEN JöVŐNK….

3. Mit tartott a legnagyobb kihívásnak a saját szerepében a program kapcsán?
Csak reménykedni tudtam, hogy amit megálmodtam, azt valóra is tudom, tudjuk váltani, hogy 

legyen hozadéka a programban részt vevők számára (család, mentorált, mentor, iskola, város), amit 
magukkal tudnak vinni… Most már érzem, hogy van. Sőt a mentoráltjaim is érzik. Továbbmegyek:  
a családok szűkebb és tágabb környezete is megerősít bennünket a hozadék létezésében…

Kihívás a hozadék megteremtése, fenntartása, megőrzése, továbbadása…
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4. Mi volt a legemlékezetesebb momentum a projekt kapcsán?
A családterápiás tréning első napja. Jönnek a lányok, hogy az egyik mentorált – egy tizennégy 

éves, enyhén értelmi fogyatékos lány – kiugrott az ablakon. Gyors döntéshozatal és indulás. Beülök 
az autómba, és elkezdem keresni. Miközben vezetek, kavarognak a gondolataim. A következő pilla-
natban jött a gondolat: még nem áll készen erre! 

Megtaláltam. Megkértem, szálljon be az autóba. Nem kiabáltam, nyugodtan annyit kérdeztem, 
hogy unalmas volt-e a tréning. Felcsillantak a szemei, és őszintén válaszolt: „Igen.” Innét már tudtam, 
hogy ahonnét érkezett – s ami nagyon erős kapocs számára, mint nekem is –, onnan nem szabad 
erővel kitörölni, hanem meg kell érteni, hogy számára hosszabb és rögösebb lesz az út… 

Köszönöm…

5. Mit tart a legfontosabb eredménynek a munkája kapcsán? Mire a legbüszkébb?
Talán egy mondat, mely örökre megváltoztatott: „De jó lenne, ha maga lenne az anyukám!”
Három fiúgyermekem mellé kaptam „kölcsön” húsz gyönyörű leánygyermeket az élettől. Büszke-

séggel tölt el, hogy az életük része lehettem.
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