HÁTRÁNYOS HELYZETŰ EMBEREKKEL TÖRTÉNŐ
FOGLALKOZÁST TUDATOSÍTÓ SZEMLÉLETFORMÁLÁS

ÉRTÉKEK NYOMÁBAN
Avagy fedezzük fel egymás értékeit saját közösségünkben

Európai
Szociális
Európai
Szociális
AlapAlap

%()(.7(7e6$-g9ė%(
%()(.7(7e6$-g9ė%(

EFOP-3.9.2-16-2017-00043

Térségi összefogás a Zselicben a humán
kapacitások fejlesztésére

Kiadó, szerkesztő:

SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet
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Hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozást
tudatosító szemléletformálás

2
Jelen kiadvány a “Térségi összefogás a Zselicben a humán kapacitások fejlesztésére” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretén
belül készült, mely Kadarkút Város Önkormányzata, Csököly Község Önkormányzata, Rinyakovácsi Község Önkormányzata, Szilvásszentmárton Község
Önkormányzata, Zselickislak Község Önkormányzata és a SZOLTIVA Tanácsadó Szociális Szövetkezet összefogásában valósul meg.
A projekt részben azzal a céllal jött létre, hogy az öt település humán közszolgáltatásainak feltételeiben fejlődés váljon valóra. Másrészről fontos
szempont volt a tervezés során, hogy a lakosság számára olyan programok
legyen elérhetők, amelyek támogatják a lakóközösségek fejlődését. Utóbbi
egyik fontos állomása a hátrányos helyzetű emberekkel történő foglalkozás
tudatosságának növelése.
Erre azért van kiemelten szükség, mert az egyénekben rejlő értékek kreatív
felhasználásával olyan cselekedetek valósulhatnak meg, amelyek példaértékük mellett elindítanak egy közösségfejlődést. A fejlődés központi eleme a
nézőpontok egymáshoz közelítése által elért szemléletformálás az elfogadásáról, a közösségi szellem fontosságáról és belőle fakadó erőről.

Kedves Olvasó!
A kezében tartott kiadvány azt a célt
tűzte ki maga elé, hogy elvezesse Önt
ahhoz a megközelítéshez, amelynek
segítségével megismeri, mit jelent
pontosan hátrányos helyzetűnek lenni, mit lehet tenni egymás értékeinek
felfedezése érdekében és hogyan lehet saját lakóközösségét jobbá tenni.

Szavak a rengetegben…
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Számtalan kifejezés zúdul a média jóvoltából felénk a hátrányos helyzet témájával kapcsolatban. Hangzatos szavak ezek, melyek mögötti tartalmak
sokszor jelentős súlyú problémákat fogalmaznak meg.
A problémákkal szemben gyakori reakció a tartózkodó magatartás, de lássuk
be, hogy ez csak egy átmeneti megoldás lehet és kizárólag addig állhat fenn,
amíg az érintettség nem nyilvánul meg valamilyen formában.
Mit gondol? Ön lehet hátrányos helyzetű?
Válaszához íme néhány meghatározás1 .

Hátrányos Helyzetű az, aki

Etnikai kisebbségéhez tartozik és
szakmai, nyelvi képzésre, szakmai
tapasztalatszerzésre van szüksége.
rendszeres, izetett alkalmazásban.

Nem szerzett középfokú végzettséget
vagy szakmai képesítést vagy a nappali
tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve
fejezte be, és még nem állt rendszeres,
izetett alkalmazásban

15 és 24 év közötti
életkorú
Egy vagy több
eltartottal egyedül élő
felnőtt

Összefüggő 6 hónapban
nem állt rendszeres, izetett
alkalmazásban

1
A BIZOTTSÁG 651/2014/EU
RENDELETE alapján

50 éven felüli személy
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A jellemzők alapján jön az egyszerű felismerés, miszerint bárki, bármikor az
élete során lehet rövidebb vagy hosszabb időre hátrányos helyzetű. Ez nem
jelenti azt, hogy

ez titkolni vagy szégyellni való
és emiatt engedni kell bármiféle
megkülönböztetést.

ezzel olyan életszakasz veszi
kezdetét, amelyből nincs kiút.

szenvedő féllé kell válni, hibáztatni
a körülményeket és erősíteni a tudatot
a tehetetlenségről.

nem lehet ellene tenni addig, amíg
mások nem cselekednek először.

az ember nem értékes tagja
többé környezetének.

kizárólag egyénre értelmezhető
és nincs hatással a közvetlen emberi
kapcsolatokra, környezetre.

ez egyéni probléma és megoldani
csak önállóan lehet.

Bár Albert Einstein biztosan nem a hátrányos helyzet kapcsán fogalmazta meg
alábbi gondolatát, de elég találó ahhoz,
hogy önmagunk számára irányt mutasson:

„Ne sikeres ember próbálj lenni,
hanem értékes.”

Ezek a szavak egymás mellett nem csupán egy értelmes mondat elemeit
képezik, hanem céloznak arra az egyszerű emberi cselekvésre, amit egyszerűen döntésnek nevezünk. Emögött – mint minden cselekvés esetén – egy
tanulási folyamat húzódik meg, amely születéstől kezdve állandó és szűk értelemben a család, tág értelemben az egész környezet által befolyásolt, de
egyénileg fejlődik.
Értékeink belülről fakadnak és ennek ellenére előfordul, hogy nem vagyunk
tisztában velük. Sok esetben egy nehéz életkörülmény miatt nyilvánulnak
meg ezek a rejtett készségek.
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A nehéz életkörülményről…

- korai iskolaelhagyás
- nehéz életkörülmények.

A hátrányos helyzet körülírása során láthatóvá váltak azok állapotok,
amelyek tartós fennállásuk okán
olyan országos problémákhoz vezetnek, mint például
- munkanélküliség
- tudás leértékelődése

et

- és

s

d as á g i, k ör nye z e

m u nk akör ülm é

é
as

s kö

z ö ss é g i k a

ti f e

nye

pc

so

lt é

te

le

k

l
at

r

Él

, gaz

Az embert és adott esetben hátrányos helyzetét négy olyan területen
lehet vizsgálni, amelyek egymással
kapcsolatban vannak.
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Ezek ugyanúgy eredeztethetők az
egyéni életmód szintjéről, mint a
tág környezet szintjéről.
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EGyÉNI ÉLETMóD

Az egyes területeken tapasztalható
körülmények lehetnek egymás következményei, de megnyilvánulhatnak önmagukban is. Fontos megjegyezni, hogy a hátrányos helyzet
kialakulása nem minden esetben az
egyén hibája, lehet áldozata az őt
körülvevő környezetnek.

Magyarország számos szegletében
jelent problémát a hátrányos helyzet és országos viszonylatban is súlyos mértéket ölt, mert tartós fennállása esetén nagy az esélye

Ezek csupán példák azokra a következményekre, amelyek a korábban
említett négy terület kapcsolatából
eredményesülnek. Említés szintjén
néhány kiváltó ok:

- a munkaerőpiacon kívülre kerülésnek,
- a nehéz szociális körülmények kialakulásának, amely képes generációról generációra öröklődni,
- gyermekkorban az iskolai kudarcoknak, amely korai iskolaelhagyást
eredményez és a tudás értéktelenségét.

ÉLET ÉS
MUNKAKÖRÜLMÉNyEK
•
Iskolarendszer és humán
közszolgáltatások területi
egyenlőtlenségei
•
Intézmények külső-belső
kapcsolatrendszere
•
Nevelési elvek
különbözősége

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS
KÖRNyEZETI FELTÉTELEK
•
Ellátások minőségében
és hozzáférésében való
egyenlőtlenségek
•
Rugalmas vagy rugalmatlan
tanulási utak
•
Pályaorinetáció,
tehetséggondozás hiánya
•
Programok, pénzügyi
támogatások hiánya

EGyÉNI ÉLETMóD
•
Kedvezőtlen családi
háttér
•
Alacsony motiváció
•
Alacsony elvárások
•
Önbizalomhiány
•
Kilátástalanság
elhatalmasodása

TÁRSAS ÉS KÖZÖSSÉGI
KAPCSOLATOK
•
Kirekesztés
•
Negatív
megkülönböztetés
•
Elfogultság, előítélet
•
Segítőkészség és a
bizalom alacsony szintje
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A közvetlen környezet,
amely a hátrányos helyzetre
befolyással bír:
A KAPOSVÁRI JÁRÁS

és egyben Somogy
▶központjában
megye megyeszékhelyén, azaz Kaposváron él a járás népességének
55,55%-a
fejlettségét
▶gazdasági-társadalmi
mérő mutatói Kaposvár nélkül az

legnagyobb járása,
▶Magyarország
országos átlag alattiak
mivel területe mintegy 1 591 km2
számos települése 2015-ben a je117 492 fő népessége által az or- ▶
▶szág
lentős munkanélküliség, a társadal2. legnépesebb járása
mi-gazdasági, az infrastrukturális, a
78
települést
ölel
fel,
melynek
demográiai, a lakás- és életkörül▶többsége elöregedő település
ményei alapján kedvezményezett
átmeneti kedvezményezett
▶jellemzően aprófalvas térség, ahol vagy
minősítést kapott annak érdeké- 15 település (város vagy község)
haladja meg az 1000 fős
- 21 település (kisfalu) 500-999
fős
- 41 település (aprófalu vagy törpefalu) nem haladja meg az 500
fős népességet

ben, hogy előnyben részesülhessen
fejlesztési támogatások tekintetében

A járás minősítése többnyire aprófalvas jellegéből adódik, amely nyomatékosítja

▶ a munkalehetőségek hiányát,
alacsony jövedelemszerzési lehe▶ aztőségeket,
jelentős a népességfogyást és az
▶ aelöregedést,
▶ az alacsony iskolázottságot.
Ebbe a helyzetbe beletörődni nem
szabad, tenni kell azért, hogy a környezet adta lehetőségekből fejlődés valósuljon meg. Ilyen lehetőség
például:
kedvező természeti adottságok
▶ akihasználása

Természeti tőke
Gazdasági tőke
Infrastrukturális tőke

▶a vállalkozási aktivitás növelése
értékek felfedezésével célirányos
▶aztovábbtanulás
és közösségfejlesztés.
Fejlődés akkor érhető el, ha támogatottsághoz a központi kormányzaton
és a különböző területi, települési
önkormányzatokon kívül hozzájárulnak a térség gazdaság szereplői, illetve képviselőik, különböző társadalmi-szakmai és civil szervezetek, sőt a
helyi lakosok is.
Egy fejlett, összetartó közösség képes olyan értéket létrehozni, amely
az életminőségre pozitívan hatni
képes és általa ösztönözni tagjait
egy jobb életmódra. Általuk egy
értékes település az alábbi erőforrásokkal, tőkével képes rendelkezni:

Kapcsolati tőke
Kreativitás
Erős közösség
Kultúra

Helyi foglalkoztatás
Magas életminőség
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Van példánk hozzá…
Magyarországon egyre több példaértékű kezdeményezés válik valóra
és fejlődik folyamatosan. Ezek alapvetően egyéni ötletek vagy közösségi összefogások eredményei.
A vállalkozások mögött pedig nem
más bújik meg, mint az érték kutatás.
Az említésre kerülő néhány minta
arra világít rá, hogy a vidéki területek felemelkedésének alapját a
helyi kulturális erőforrásokra támaszkodó helyiek részvételével
megvalósuló fejlesztések jelentik.

ROZSÁLy
Rozsály az erdőháti települések
egyike Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében. A település arról

híresült el, hogy alapvető élelmiszerigényét maga termeli, a fűtéshez
szükséges hőt is előállítja, valamint
főként helyi vállalkozókat foglalkoztat.
Fejlődésük alapja az erős önkormányzati irányítás, melynek eredményeként jött létre a Rozsály
Községért Jóléti Szolgálat Helyi
Alapítványa. Az 1993 óta működő
alapítvány a szociális-egészségügyi
helyzet javítását, az öntevékeny
háztáji gazdaságok ösztönzését
tűzte ki célul a helyi földrajzi adottságokra építve. Az önkormányzat és
az alapítvány együttműködése mellett helyiek összefogása az, amellyel
úrrá képesek lenni a hátrányos helyzeten.

HERENCSÉNy
Egy nógrádi kisfaluról van szó,
amely egy, a kezdetekben mintegy
50 budapesti család közös ötletének
adott otthont. Ezek a családok az
önellátást szerették volna a gyakorlatban megvalósítani. Ezért arra vállalkoztak, hogy közös befektetéssel
Herencsényben földet vásárolnak
és a falusiak bevonásával ökológiai
gazdaságot létesítenek. Az így létrejött mintagazdaság azzal a szemlélettel működik, hogy egy ökológiai elveket követő kertészmérnök
irányítása alatt foglalkoztatja a helyieket. Ez a kezdeményezés képes
támogatni a helyi kisgazdákat, akik
nehezen vagy egyáltalán nem tudtak korábban értékesíteni. Munka,

lehetőség és piac áll rendelkezésre
egy olyan rendszerben, amelyben
minkét fél jól jár. Az abszolút eredményesség titka, hogy egy külső
segítség érkezett a helyiek bizalommal fogadták az adódó lehetőséget.

11

12

NOSZVAJ
A Heves megyében található község a közösségi összefogás egyik
kiemelkedő példája. A település
kiemelkedő iparága az idegenforgalom, mondhatni, hogy az élet
folyamatosan pezseg a turisztikai
látványosságoknak, a különböző programoknak köszönhetően.
Ebben nagy szerepet játszik az,
hogy a faluban alakult meg az ország első idegenforgalmi egyesülete, amelynek keretén belül a szakemberek, szállásadók folyamatosan
egyeztetnek, ötletelnek a falu fejlesztése érdekében. Az itt működő
panziók zöme azon az elven tevékenykedik, hogy minél jobb együttműködésben érvényesüljenek egymás mellett.

APARHANT
Tolna megye egyik alig ezerfős települése soknemzetiségű. Az ebből
adódó kulturális sokszínűség igazi
kihívást jelent közösségfejlesztés
szempontjából. Ugyan külsős segítséggel, de nem olyan régen valósult meg az „Aktivizáld a közösséged!” nevezetű program, melynek
kifejezett célja volt a nemzetiségek
egymáshoz közelítése. Célirányos
közösségépítés valósult meg: egy
mentor irányítása mellett beszélgetések során körvonalazódtak a
helyi közösségi programok iránti
igények, majd a szervezés során a
helyi lakosok mellett aktív szerepet
vállalt a polgármester, és több helyi
vállalkozó is. Minimális költségek

mellett valósították meg az első
eseményeket, melyeknek a sikere
lendületet és lelkesedést adott a
közösségnek.
Programok tekintetében nem kell
nagyszabású rendezvényekre gondolni, hanem olyanokra, amely a
helyiek részvételével történik: lekvárfőzéstől a kézműves foglalkozásokon át a kispályás sportokig. Hoszszú távú eredményessége ezeknek
abban mutatkozik, hogy a közös
élmények a meglévő előítéleteket
csökkentették, egymás értékeinek
megismerésével szorosabb kapcsolat alakult ki az emberek között.
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KADARKúT
A kedvezőtlen munkaerő-piaci
helyzet miatt a településen nagy
jelentősége van a közfoglalkoztatásnak. Kadarkút Város Önkormányzata 2014 májusában indította első
alkalommal a „Vesszőfonás Kadarkúton” elnevezésű helyi értékteremtő startmunka-programját 5 fővel.
A programban helyi hagyományokra épülő, fűzvesszőből fonott kézműves termékek készülnek: a veszszőkosaraktól (bevásárló kosár), a
használati tárgyakon át (játéktároló,
ruháskosár) a dísztárgyakig (bortartó, kaspó). A közfoglalkoztatottak
maguk látják el a fűzvessző előkészítését (válogatás, áztatás, színezés, méretre vágás), kötését, illetve
a késztermékek felületkezelését,
festését, lakkozását.

Ezt követően pedig települési rendezvényeken, piacokon, illetve vállalkozásokon keresztül történik az
értékesítés. Az értékesítésen felül
a településkép értékeivé is váltak
ezek a kézműves termékek egyedi
kompozíciók által.
A program 2014 óta folyamatosan
fejlődik. A kezdetekkor elkészült
termékek még saját használatba
kerültek és a kézügyesség fejlődésével vált elérhetővé az értékesítés.
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Ennek hátterében mind a dolgozók,
mind a város vezetésének közös
törekvése áll, hiszen a programban résztvevők
kreativitása

szinte határtalan és ezt az önkormányzat lehetőségeihez mérten
támogat (például tanulmányutak
biztosítása).
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Kadarkút abban a szerencsés
helyzetben van, hogy rendelkezik még egy sikeres programmal, amelyet a saját közössége
érdekében
létesített.
Mezőgazdasági vonatkozásban növénytermesztés 4 darab fóliasátorban (paprika, paradicsom,
kígyóuborka, saláta, retek, zöldhagyma) mintegy 1.600 m2 összterületen, valamint 2,0405 hektár
nagyságú szabadföldön (burgonya,
paprika, foghagyma, sárgarépa, petrezselyem, fűszerpaprika) történik.
A megtermelt növények elsősorban
a településen működő intézmények
konyhái hasznosítják, az esetlegesen felmerülő felesleg kerül piaci
értékesítésre.
Ez a megoldás lényeges megtakarítást jelent az önkormányzat

költségvetésében, amelyet így más,
közösséget támogató tevékenységekre fordíthat.
A program során 8 fő számára biztosít teljes munkaidős foglalkoztatást,
melynek szakmai irányítását képesített vezető lát el.

Összefoglalva, a helyi érték – legyen az termőföld, kulturális hagyomány, egyéb turisztikai adottság – kutatásával és felismerésével egy közösség képes olyat alkotni, amely a hátrányos helyzetet előnnyé kovácsolja, csökkenti a korábban kialakult előítéleteket.
A közös élmények támogatnak a jobb közérzetben:
- átvitt értelemben ajtó nyílnak meg, új utak látszanak,
- csökken az egyedüllét érzése,
- egyre több felismerés igazolja, hogy egy probléma nem feltétlenül egyedi
és lehet rá megoldás,
- az emberben rejtőzködő értékek nyilvánulnak meg,
- értelmet kap az egyéni és a csoportos fejlődés.
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A helyi közösség szerepe
egy település fejlődésében…
Egy igazi közösség kialakulása ritka,
de az ideál szerint a következőkkel
jellemezhető: két vagy több fős csoport, melynek tagjai
- függetlenül (szociális, hitbéli, képzettségbeli, etnikai, gazdasági, politikai, stb.) hátterük sokféleségétől
működnek együtt,
- elfogadták és áthidalták különbözőségeiket,
- számára lehetőség nyílik őszinte
és hatékony kommunikációra,
- együtt dolgozzanak mindnyájuk
közös hasznát szolgáló célokért.

További fontos ismérvei egy ilyen
közösségnek
- a „ mi” tudat,
- a közös értékrend,
- az egymás segítése,
- a felelősségvállalás egymásért,
- a közös cselekvések.
Mindezt felsorolni nem olyan nehéz, de gyakorlatban megvalósítani: igazi kihívás.
Összefogás tekintetében nem kell
elsőre nagyon létszámú csoportban
gondolkodni. Akár egy ember is tud
olyan lelkesedést és aktivitást mutatni, ami példaértékű lehet mások
számára és mozgósít csatlakozásra.
Visszatérve Einstein gondolatára
(„Ne sikeres ember próbálj lenni,
hanem értékes.”) hangsúlyos tisztában lenni önmagunk készségeivel
és értékeivel.
Ha az emberben összegyűlik – akár
hátrányos helyzetéből adódóan – a
kellő magabiztosság és elszántság,
akkor képes lesz egy közösségfejlesztés aktív résztvevője lenni.

Egy összetartó közösség
- hisz a kitűzött céljaiban
- képes döntéseket hozni
- tud további résztvevőket mozgósítani
- igyeli a társadalmi, kulturális kérdéseket, hogy ne legyen akadály
kommunikációban és együttműködésben
- ösztönöz a helyi értékek felismerésére, ápolására és képviselésére
- úgy szervezi a munkát, hogy tagjai
készségeire támaszkodik és mindenkiből a legjobbat hozza ki.

Közösségi cél lehet éppen mindezek miatt a hátrányos helyzetűekkel
való foglalkozás. Ha belegondolunk, sokszor egy közösségi program egy-egy egyéni gesztusból fejlődik ki:
- A kedvenc sütemény megosztása
a szomszédokkal akár kinövi magát
egy egész gasztronómiai fesztivállá,
ahol a lakók saját hagyományaikat
kutatva, azokat felhasználva mutatják be értékeiket.
- Többek összefogásával művelt kertből származó többlet termés ajándékozása nehéz helyzetben lévő családnak.
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Ha a fejlődő közösség túllép egy
bizonyos létszámot, akkor elengedhetetlen, hogy közös döntés alapján megválasztásra kerüljön egy
pártatlan segítő vagy egy mentor.
Számára felelősségteljes munkát
jelent, hogy a közösség alappilléreit
érvényesítse és tudatosítsa a tagokban.
A közösség alappillérei a következők:
1. Igazságosság: minden ember képes legyen jogait érvényesíteni.
2. Részvétel: az emberek demokratikus bevonása.
3. Egyenlőség: az embereket megkülönböztető
megnyilvánulások
megkérdőjelezése és elvetése.

4. Tanulás: folyamatos tanulás és
együttfejlődés.
5. Együttműködés: a különböző
kultúrák kölcsönös tisztelete és elfogadása.

