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Szakmai tartalom bemutatása 

Talentum Alapítvány által megvalósítandó programok 

3. A projekt szakmai tartalmának bemutatása 

3.1 A megvalósuló tevékenységek bemutatása 

III. 1. tevékenységi kör: Célcsoporttal kapcsolatos szakmai tevékenységek 

III.1/1. főtevékenység: Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés 

III.1/1.1 Információs napok, rendezvények, képzések szervezése  

1. „Pálya-társak” szemléletformáló rendezvények 

Szükségszerűség Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, társadalmi együttélés javítása. 

A kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező 

társadalmi csoportok együttműködése. Előítéletesség és/vagy a hátrányos 

megkülönböztetés mérséklése, identitás megőrzése, a társadalmi részvétel 

előmozdítása, hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi 

szerepvállalását, a nemzetiségi identitás megőrzése, a kultúrák közötti 

párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi 

csoportok együttműködése. 

Tevékenység 

céljai 

A roma, illetőleg hátrányos helyzetű csoportok, valamint a fiatal felnőttek 

társadalmi integrációjának elősegítése, illetve a társadalmi és közösségi 

szerepvállalás ösztönzése érdekében szemléletformáló események 

megrendezése. A programelem erősíti a hátrányos helyzetű emberek, romák 

aktív társadalmi szerepvállalását, a nemzetiségi identitás megőrzését, a 

kultúrák közötti párbeszédet és az eltérő identitással rendelkező társadalmi 

csoportok együttműködését. 

Tevékenység 

célcsoportja 

Romák, fogyatékosak, szenvedélybetegek, idősek; A 272/2014 (XI. 5.) 

Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 pontja szerint „hátrányos 

helyzetű személyek”, kiemelten az 50 év feletti személyek és a 25 év alatti 

fiatalok: összesen minimálisan 30 fő. 

Tevékenység 

tematikája, 

leírása   

8 alkalommal, alkalmanként minimum 30 fő részvételével, komplex 

rendezvényszervezés, ellátással. A kulturális párbeszéd, és az eltérő 

identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködésének az 

erősítése érdekében, az egyes tematikus rendezvényeken bemutatkozik egy-

egy munkatársként tevékenykedő roma, illetőleg nem roma szakember, 

értelmiségi (pl. szakmunkások, rendőrök, tanárok, szociális munkások), 

illetőleg hasonló vagy ugyanazon művészeti ághoz tartozó roma és nem 

roma művészek/sikeres sportolók/csoportok (pl. képzőművészek, zenészek, 

irodalmárok, filmesek, együttesek). 



Időbeli ütemezés Mindegyik negyedévben egy alkalommal 

Kiszervezés 

alátámasztottsága 

A megvalósításba a pályázó olyan speciális, hiteles megvalósítókat kíván 

bevonni, akiktől szívesen elfogadják a célcsoportok tagjai a tanácsot, 

segítséget. Ezért számítunk külsős roma származású szakemberekre, 

előadókra, művészekre.  

Hasznosulás A programelem hozzájárul a célok és az indikátorok teljesítéséhez, előkészíti 

a szinergikus beavatkozásokat. 

III.1/4.4 Kallódó fiatalok támogatása  

1. 4H Klubok létrehozása + levendula ültetvény 

Szükségszerűség Új közösség létrehozása, működtetése a helyi kulturális, 

társadalmi különbségek csökkentése érdekében. Feladata a 

családok és a társadalmi összetartás erősítése, a helyi identitás 

megőrzése, a hátránykompenzáció gyakorlati megvalósítása. 

Tevékenység céljai A létrehozandó új közösség rendeltetése, hogy közösségi úton, a 

civil szervezetekkel, az egyházzal és az aktív helyi polgárokkal tárja 

fel a helyi hátrányos helyzetű közösségek szükségleteit, azok 

kielégítésének lehetséges módjait és kötelezze el a helyieket saját 

problémáik közösségi megoldása, a helyi cselekvés mellett. A 4H 

klubok keretében levendula ültetvényt szeretnénk megvalósítani, 

amelyt közösen gondozunk, aratunnk, dolgozzuk fel a termését, 

helyi szakemberek segítségével.  

Tevékenység 

célcsoportja 

Roma gyerekek; fogyatékkal élők; 25 év alatti hátrányos helyzetű 

fiatalok: összesen minimálisan 40 fő/alkalom 

Tevékenység 

tematikája, leírása   

A 4H klubok magas színvonalú, projektalapú gyakorlati tanulási 

lehetőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű fiatalok számára 3 

célterületen: hátránykompenzálás, környezeti fenntarthatóság 

és egészséges életmód. A klubok célja, hogy a fiatalok számára 

pozitív fejlődési lehetőséget biztosítsanak, amelyek során 

megtapasztalják a valahova tartozást, a tudást, a függetlenséget 

és a nagylelkűséget – ezek a lényeges alkotóelemei egy 

kisközösségnek a 4H filozófiája szerint. 

A 4H klubok a különböző szükségletek, igények, érdeklődések és 

képességek felismerésén alapulnak. A klub-tevékenységek közül 

a legfontosabbak: 

Tapasztalati tanulás: Lehetőséget biztosít a fiataloknak, hogy 

valóságos cselekedetükkel tanuljanak, s ez a korai konkrét 

tapasztalatszerzés segíti a fejlődést és a tanulást. 

Kooperatív aktivitás: A fiataloknak szükséges megtanulniuk, 



hogyan dolgozzanak együtt. Megismerik azokat a képességeiket, 

amelyekkel egyénileg tudnak dolgozni, versenyeznek és megoldják 

a kitűzött célokat. 

A biztonság és a támogatás atmoszférája: A biztonságos 

környezet lehetőséget biztosít a tapasztalatszerzéshez, a 

felfedezéshez, ahhoz, hogy kipróbálják a szabályokat, az 

igényeket. A támogató környezet lehetőséget, szabadságot 

biztosít a választáshoz. A hátrányos helyzetű fiataloknak 

szükségük van olyan környezetre, ahol aktív szerepet tölthetnek 

be: a társadalommal, a társukkal, ahol őket is befogadják és 

integrálják. 

Egyensúly az önmegvalósítás és a másokkal való 

együttműködésben: A megfelelő környezet lehetőséget ad az 

önmegvalósításra és a másokkal való együttműködésre. Mind a 

kettő szerepet játszik a fiatalok fejlődésében, megismerteti a 

fiatalt azokkal a képességekkel, amelyek kialakítják a másokkal 

való együttműködés lehetőségét.  

Felelősség másokért: A döntésben és végrehajtásban történő 

részvétel lehetővé teszi, hogy elkötelezettséget vállaljanak, 

fejlesszék érzéseiket, s tudják, hatást gyakorolhatnak a 

környezetre és különböző eseményekre. Ezek a lehetőségek 

fejlesztik a fiatalok önkritikáját, kommunikációs képességét és 

ítélőképességét. 

Kapcsolatok: A környezetben az emberi elemek nagyon fontosak. 

A modell magában foglalja a szabadságot, a felfedezést és az 

alkalmazást. Fejlődik a hátrányos helyzetű fiatalok kompetenciája, 

határozathozó-képessége. 

A projekt során összesen 12 db klubtalálkozó megvalósítását 

tervezzük, a projekt 22-33. hónapjaiban. 

Kiszervezés 

alátámasztottsága 

A 4H klub módszertana külső szolgáltató által lett kifejlesztve, 

erre speciálisan felkészített személy a műhelyvezető. 

Hasznosulás A létrehozott új közösségben fejlődik a hátrányos helyzetű fiatalok 

kompetenciája, határozathozó-képessége, ennek hatására javul a 

településen a társadalmi együttélés a hátrányos helyzetűekkel. 

III.1/4.3 Szabadidő hasznos eltöltésének segítése  

1. Sportoljunk együtt! - aktív szabadidő eltöltés 

Szükségszerűség A célcsoport körében az egészséges életmódhoz kapcsolódó sport 

tevékenységek megvalósítása. 



Tevékenység 

céljai 

Szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeinek bemutatása, 

elsajátításuk segítése 

Tevékenység 

célcsoportja 

A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 4.5.3 

pontja szerint „hátrányos helyzetű személyek”, kiemelten az 50 év 

feletti személyek a fiatalok, a roma gyerekek: Összesen minimálisan 

50 fő. 

Tevékenység 

szakmai leírása   

A támogatást igénylő által szervezett, önálló, a célcsoport 

részvételével, meghatározott célból (közösségfejlesztés, prevenció) 

megszervezett, egymásra épülő, több alkalomból álló 

eseménysorozat. Minimum 50 fő/alkalom létszámmal. 

5 alkalommal 3-3 órában interaktív programsorozat megtartása a 

bevont célcsoporttagok részére a pályázati felhívás célkitűzéseinek 

megfelelő tartalmi vonatkozással, az alábbi programelemeknek 

megfelelően: 

-Foci kupa 

-Íjászat 

-Kézilabda 

-Egészséges étkezés 

Kiszervezés 

alátámasztottsága 

A megvalósításba a pályázó olyan hiteles megvalósítókat kíván 

bevonni, akiktől elfogadják a célcsoportok tagjai a tanácsot, segítséget.  

 

 

 


