Kik vagyunk?
A Van Helyed Alapítvány olyan
szolgáltató rendszert épít, amely átfogó
strukturális megoldásokat kínál a
hátrányos helyzetű többségében roma
gyermekeknek, családjaiknak és
szegregáltan élő csoportjaiknak ahhoz,
hogy képessé váljanak kitörni a tartós
szegénységet újra termelő ördögi
körből.

Esetleges beavatkozások helyett jól tervezett, átfogó integrációs szolgáltatások
szorosan egymáshoz kapcsolódó láncolatát fejlesztjük, a roma telepi közösségekkel
együtt végzett munkától a patronáló oktatási- és szociális esetkezelésig.

	


	

	


	


A “roma projektek” kritikája
és egy “új” megközelítés:

Ismerve az EU-s források felhasználásának
eredménytelenségeit és az állami
felzárkózáspolitika anyagi korlátait, rendkívül
fontosnak tartjuk a társadalmi beavatkozást jelentő
projektek elveinek, módszereinek és finanszírozásának teljesen új megközelítését.

Saját tapasztalatból tudjuk, hogy a tartós szegénység reprodukciós körei nem
bonthatóak meg tetszőleges pontokon, projekt jellegű - fragmentált és esetleges beavatkozásokkal.
Éppen ezért a Van Helyed Alapítvány, olyan - a roma integrációt szolgáló - civil
szervezet, amely nem projektek megvalósításán dolgozik, hanem egyre szélesebb,
egymásra épülő szolgáltatási blokkok rendszerét hozza létre.

Szolgáltatásainak rendszerét pedig terepen megedzett módszereink elemzésével,
értékelésével, folyamatos fejlesztésével működtetjük. A Van Helyed Rendszer
egymással szinergiában lévő, egymásra épülő szolgáltatásokból áll.

Nem “célcsoportként” kezeljük a hátrányos
helyzetben élőket és a cigányságot, hanem partneri,
empowerment alapú együttműködést igyekszünk
kialakítani.

Az ózdi Van Helyed adaptálható szisztéma, amely egyúttal a
világ egyik legsikeresebb - hátrányos helyzetű gyerekeket
segítő - amerikai szolgáltatási rendszer példáját követi.
Víziónk: a Harlem Children’s Zone magyarországi
meghonosítása.
A Van Helyed gyökerei és eddigi eredményei:
Az Alapítvány vezetője Bódis Kriszta író, dokumentumfilmes, pszichológus. Müvészként és pszichológusként
társadalmi problémák foglalkoztatják. 1998-tól végzett
tevékenységének eredménye egy bővíthető/adaptálható
szolgáltatási rendszer, amit Alkotásközpontú szociális és
integrációs modellnek nevezett el. A modell hosszú évek
alatt fejlődött, az ózdi
Hétes telepen - 400 fő,
250 gyerek között - a
helyi viszonyok résztvevő megfigyeléséből
a partnerség igényével.

Bódis Kriszta önkéntes aktivistaként
egyaránt mozgósította a telepieket,
civileket és tenni akaró középosztálybeli önkénteseket.
Adósságkezelő programot dolgozott
ki, forrást szerzett az önkormányzatnak a telep életkörülményeinek
javítására. Adományokat osztott.
2007-től nyári settlement alkotó
táborokat szervezett önkéntesekkel.
Létre hozta a hétesi Filmes Média
Műhelyt, a Női Csoportot, szociális és
érdekképviseleti aktivitást végzett.

Bódis az önkéntes munka sikereire
alapozva 2010-2011-ben életre hívta a
Van Helyed Alapítványt. A Hétes telepi
munka settlement, komplex módon
folytatódott.

Ebben az időszakban bevezettük a közvilágítást,
az összes lakásban kártyás órákat szereltettünk
fel. A hétesiek önkéntes, kaláka munkában,
felújították a lakásokat, elvégezték a
legszükségesebb javításokat, rendbehozták az
életveszélyes lépcsőket, szakemberek tetőt
szigeteltek. A ráfordított költségek jóváíratásával
adósságot kezeltünk, jogviszonyt
tisztáztunk. Fölszámoltuk az egészségtelen
körülményeket, rendszeressé téve a rágcsáló és
csótányirtást, emésztők tisztítását, szemét
szállítást.
Ingyenes gyógyszerellátást biztosítottunk a
rászorulóknak. Telep doktor programunk
keretében önkéntes orvosok rendszeres
szűrővizsgálatokat és tanácsadást biztosítottak.
A hétesiek közös munkánk folyamán
focipályát, rendezett közösségi tereket,
fürdőházat építettek és üzemeltettek,
mosodával, szociális irodával és közösségi
helységgel. Jogi érdekeket képviseltünk,
amikor pl. elintéztük, hogy ezen a vezetékkel
és csatornával ellátatlan telepen az alap
vízellátáshoz ellenszolgáltatás nélkül hozzá
juthasson mindenki.

Közérdekű önkéntes munkaszerződést kötöttünk a hétesiekkel a telep rendben tartására,
közösségi feladatokra.
Mikrohitel programunk visszaszorította az
uzsorát.

Kiskert programunkban minden család konyhakertet művelt. Közmunkába és a munnkerőpiacra is
közvetítettük az itt élőket.

Heti rendszerességgel a telepen és a telepek/centrum metszéspontjában lévő
Alkotóházunkban, valamint a hétesi közösségi helységben alkotásközpontú fejlesztő
foglalkozásokat biztosítottunk az iskolai sikeresség érdekében a telepi gyerekeknek.
A Filmes Média Műhely résztvevői dokumentálták az eredményeket és sokszínű
alkotásokat készítettek, melyek egyike a Plural Plus fesztiválon nemzetközi díjat is
nyert.
A Bódis Kriszta által vezetett szervezet az eredményeket elsősorban civil támogatók
segítségével és professzionálisan szervezett önkéntes munkával érte el. A szervezet
fenntartására fordított költségek minimalizálásával és az általános projekt
szemlélettel szemben az Alapítvány a támogatásokból a mélyszegénységben élő roma
emberek számára közvetlenül elérhető, velük együtt kialakított, egymásra épülő,
organkius szolgáltatások rendszerének fenntartását biztosította.

Mi az a Van Helyed Stúdió?

A Van Helyed Alapítvány által
működtetett háló, amely a hátrányos
helyzetű roma közösség, a családok,
és az iskolák bevonásával, a gyerek
fejlődési ciklusa mentén nyújt
szociális, oktatási, egészségügyi,
kulturális szolgáltatásokat, amelyek
az oktatási rendszerben történő
sikeres előmenetelt támogatják.

A Van Helyed Stúdió 2o14-2o19-es periódusának közvetlen célja:

-a szigorú kritériumok mentén
bekerülő-, a pedagógus-pszichológus
team Tehetség tesztjének eredményei
alapján felvételt nyert - mélyszegénységben élő, szegregált
iskolába járó, tovább tanulásban
motivált, jó képességű, tehetséges 9-14 éves diákok
és családjuk
számára védőháló, és felkészítés az
érettségit adó, integrált iskolai
rendszerbe történő továbbtanulásra.

Készségek fejlődését segítő környezetben, a hátrányosabb iskolai,
szociális és egészségügyi állapot
következtében kialakuló hiányok
kompenzálásával.

Miért van szükség a Van Helyed szolgáltatásaira?
Magyarországon ma gyermekek ezrei nem kapják
meg az adottságaiknak és képességeiknek megfelelő,
a kor elvárásaihoz igazodó oktatást, s ezzel mintegy
predesztináltak arra, hogy a társadalom eltartottjai
legyenek. A roma és nem roma fiatalok között
jelentősek a különbségek az iskolai teljesítmény és
továbbtanulás terén, de ezeket a különbségeket nem
az etnikai hovatartozás, hanem jól értelmezhető
társadalmi okok magyarázzák. A roma gyerekek
lemaradása szinte teljes mértékben a szegénységre, a
szülők iskolázatlanságára és a munkapiacról történt
kiszorulására, valamint az ebből fakadó hátrányokra
vezethető vissza. Nincs a készségek fejlődését segítő
környezet, viszont rosszabb az egészségi állapot
születéskor és gyermekkorban, valamint minőségen
aluli az iskolai szolgáltatás.

Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy csak
az az ember lehet sikeres, aki a piacon
értékesíthető tudással és képzettséggel
rendelkezik, és megfelelő testi, szellemi és
pszichés állapotban kapcsolódik be a versenybe.

Tapasztalatunk szerint az általános iskolás kor végére a
lemaradás már behozhatatlan, és a felzárkózás esélye a
töredékére csökken. Korán kell kezdeni tehát, bevonva a
szülőket és a közösséget is.

A Van Helyed Stúdió működése 2014/2019 periódusban:

Az intenzív csoport (jelenleg) 33 tanulója heti rendszerességgel egész délután jár a
Stúdióba, ahol a felvételi tárgyakból speciális felkészítést kapnak. Pedagógiai munkánk
lényege ennek a felkészítő- és tehetség programnak a keretében (a szegregált iskolák okozta
hátránykezelés biztosítása mellett) korszerű, saját tanterv alapján végzett reflektív
pedagógiai munka. A Stúdióba bekerülő gyerekek képességeinek, tudásszintjének, iskolai
tanulmányainak, és a továbbtanuláshoz szükséges hatékony, személyes fejlesztésének
megfelelő, az alkotást is eszközként alkalmazó oktatás nyújtása.
Az előkészítő csoport: 43, 7- 12 éves korú tanulónk előkészítő csoportot hoztunk létre,
számukra három alkalommal biztosított a Stúdióban a foglalkozás. Szociális és oktatási
esetkezelés során a család és a gyermek számára nyújtott patrónusi szolgáltatás folyamatos.
Innen az intenzív csoportba kerülnek a gyerekek.
Igényfelmérésünk és szűréseink folyamatosak. Jelenleg 11 - minden kritériumnak megfelelő
- gyermek van várólistán.
A szociális- és oktatási esetkezelés keretében minden gyerekkel egyénileg foglalkoznak a
segítők (patrónusok), aki heti rendszerességgel követik a gyermek iskolai eredményeit, a
családok helyzetét.
A diákok számára egyéni fejlesztési
terveket készítenek, továbbá, ha az
esetkezelő bármilyen problémát
észlel, amely a gyerek iskolai
előmenetelét akadályozná, akkor ott
közvetítőként is belép, és megszervezi a szükséges támogatásokat.
A patrónus szorosan együttműködik
minden olyan szereplővel, aki
hatással van a gyerek/fiatal fejlődésére.(Erre egy külön feladattámogató, nyomon követő IT
rendszert dolgoztunk ki.)

A Van Helyed Stúdió gyerekei biztonságban
és otthon érezhetik magukat, megkapva
mindazt a gondoskodást, ami minden
gyereknek jár.

A fotókat az elmúlt évek Van Helyed Filmes
és Média műhelyeiben tanítványaink és
önkénteseink készítették.

