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A jó gyakorlat elnevezése: A Freedom Közösségi Ház indulása
Az esetet lejegyezte: Szénási Boglárka Luca - Dr. Márkus Edina
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
Felnőttkori tanulás területén hat fejlesztően:


hozzájárul egy településrész, település, térség fejlesztéséhez, felzárkóztatásához;
kisebb-nagyobb közösség átalakulását tudja segíteni



megjelenik benne az egymástól tanulás, tudásátadás (tanuló közösségek)



megjelenik benne valami közösségi alapú, együttműködésen alapuló újdonság,
társadalmi újítás (társadalmi innováció: olyan új társadalmi tevékenység, amely egy
probléma megoldását célozza, miközben új társadalmi magatartásokat, attitűdöket
alakít ki - kulcsszavai: újdonság; együttműködés, amely megváltoztatja az egyént;
társadalmi hasznosság).

A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó gyakorlat


Baptista Ifjúsági Társaság (BIT) Egyesület



Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány



Johanics

Tünde

nappali

tagozatos

szociális

munkás

egyetemi

hallgató

(közösségszervezőként)
A jó gyakorlat érdekeltjei


DMJV (Debrecen Megyei Jogú Város) Polgármesteri Hivatal



Tégláskert lakosai

A jó gyakorlat célja, tevékenységei
Maga a Freedom Közösségi Ház, amit létrehoznak a „szabadság háza”, tehát aki oda belép,
az letisztul, illetve egy olyan szabadságot él át, hogy megváltozik, később másképpen fog
cselekedni. Mindazonáltal a szabadság mellett a közösséggé formálódás is megvalósul majd,
mivel új kapcsolatok, valamint párbeszéd, kommunikáció jön létre az informális/formális
vezetők és a lakosság között. A projektben résztvevő fiatalok számára is segítséget nyújt
ahhoz, hogy megismerjék képességeiket, erősségeiket, fejlődjön önismeretük, javuljon az
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önbizalmuk, továbbá ráébredjenek arra, hogy miben tehetségesek, ezáltal pedig javuljon
tanulmányi eredményük, vagy tanulási motivációjuk erősödjön, és visszakerüljenek az
iskolába, esetleg kiemelkedő eredményeket érjenek el. A gyakorlat konkrét feladatokként
vállalja még az életminőség javítását, a munkaerő-piaci integráció segítését, a
közösségépítést és az egyéni problémakezelést is. Mottójuk: „Önálló, tudatos egyéni
döntésen alapuló részvétel alapján elhivatottan harcolni egy jobb egyéni/társadalmi jövőért.”
A projekt kitalálói szerint a Freedom Közösségi Ház új lehetőséget nyit Tégláskert lakosai
számára, hogy bekapcsolódjanak és részt vegyenek a társadalmi életben. Olyan
szolgáltatásokat kínál, melyek által erősödhet a lakosok motivációja az egyéni
érdekképviselet létrehozására, illetve ösztönzi is őket az aktív társadalmi szerepvállalásra.
A szakmai vezető így fogalmazott: „A pályázat által fejlődik a lakosság problémamegoldó,
konfliktuskezelő, együttműködő képessége. Olyan élményekhez jutnak, melyekre jó lesz
visszaemlékezni évek múltán is, amely emlékekből lehet táplálkozni, erőt meríteni az élet
nehezebb szakaszaiban is. Ezáltal formálódik közösséggé a lakosság.”
A jó gyakorlat által érintett terület(ek)
Közösségi tanulás
A jó gyakorlat területi hatóköre
Tégláskert
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
A projektben meghatározott célok és tevékenységek tartalmazták azt, hogy a szervezet és a
közösségi ház deklaráltan az egész tégláskerti közösség számára nyújt szolgáltatásokat. Így
természetesen adódott, hogy a közösség megkérdezésével, bevonásával kiegészítsék,
alakítsák és működtessék a későbbi teljes struktúrát. A pályázatban vállalt szolgáltatásaik
közé tartoztak a pszicho-szociális szolgáltatások (életviteli tanácsadás, egyéni pszichológiai
tanácsadás), munkaerő-piaci szolgáltatások (álláskeresési technikák átadása egyéni és
csoportos

formában,

pályaorientációs

tréning),

önkéntesek

foglalkoztatása,

képességfejlesztő szolgáltatások (AVP tréning, korrepetálás, pályázati tanácsadás).
Terveztek

rendszeres

fejlesztő,
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szabadidős

tevékenységeket,

közösségfejlesztő
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programokat, ünnepek megszervezését (színielőadás, kirándulás, közös bográcsfőzés, tábor,
koncert, karácsonyi és húsvéti ünnepség). A ház működtetői – néhány projektben
foglalkoztatott munkatárson kívül – az egyesület aktivistáiból, egyetemi hallgatókból állt,
akik közösségi munkás szerepben végezték a munkát, szervezték a folyamatot. Látható,
hogy elég sok humán erőforrásra van szükség, de mindamellett nem kevés pénzre és
technikai eszközökre is, ahhoz, hogy kivitelezhessék a terveket.
A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A házban elindult tevékenységek, a közösségi folyamatba ágyazott, a résztvevők által is
kialakított csoportfoglalkozások elősegítettek a résztvevők egyéni képességeinek
növekedését. Szélesedett a látókörük, kommunikációs készségük is erősödött, csökkent
bennük a magányosság érzése, nem utolsó sorban pedig még a kreativitásuk is fejlődött.
Erősödött a lakosságban a jó érzés, illetve a biztonságtudat, hiszen megfelelő a helyen a
felügyelet és a légkör is barátságos, ahogyan azt a lakosok elmondták. A konkrét feladatok
elvégzése önállóbbá tette őket, és már bátrabbak, ha ki kell állni az érdekeik mellett, jobban
képesek érdekképviseleti feladatok ellátására. A résztvevők önkéntes képzésen is részt
kellett, hogy vegyenek, melyről azt nyilatkozták, hogy általa erősebb lett a felelősségtudatuk
és össze is kovácsolódtak. A képzés után már bátrabban vállaltak feladatokat, nyitottabbá
váltak.
Volt olyan is, aki tudatosan vállalt önkéntes munkát, így erősítette a csapatot tapasztalataival
és munkáját a későbbiekben is kamatoztathatja: „Szociálpedagógus hallgató voltam, amikor
megismertem a ház szolgáltatásait. Szakmailag fejlődtem az önkéntes munka által, így
elmondhatom, munkatapasztalatot szereztem, amit az önéletrajzomba is be tudtam írni.”
Azáltal, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket is bevonták a gyakorlatba, erősítették bennük
a közösséghez való tartozás érzetét, a programokon való részvételük közben pedig új
ismereteket sajátítottak el, fejlődött az önismeretük is. Különösen eredményes volt a
Sportklub, hiszen a gyerekek felfedezhették képességeiket, megszerették a labdajátékokat,
és egyáltalán a mozgást. Most már végre nemcsak otthon ülnek a TV előtt, hanem
kimozdulnak kicsit, és hasznosan töltik az idejüket, aminek a szüleik külön örülnek.
Korábban problémát jelentett a kertségben, hogy a lakásotthonokban élők elfogadják az ott

EFOP-5.2.2-17-2017-00066
Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás:
kelet-közép-európai tapasztalatok

Nullpont Kulturális Egyesület
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25.
E-mail: nullpont@gmail.com
Felnőttképzési engedélyszám: E-001674/2017

élő gyerekeket, fiatalokat. Ám a gyakorlat ebben is segítséget jelentett, már kis idő eltelte
után tisztelettudóbbá váltak a gyerekek, jobban odafigyelnek egymásra, és nyugodtabbak.
„A visszajelzések alapján igen, nyugodtabbak lettek a gyerekek. Remélhetőleg a látott
minta, és a házban érvényes szabályok betartatása okozta ezt az eredményt” – említette a
projektvezető. A közösségi foglalkozások javították a kreativitásukat, új kapcsolatokat
teremtettek, barátokat szereztek, több területen is fejlődtek a képességeik.
„Az unokáim megtanulhatták, mennyire fontos a másik ember elfogadása, megismerhették
a manuális alkotást, fejlődtek a képességeik a koncentrálás terén” – mondta egy helyi
nagymama.
Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy az eddigi tapasztalatok, eredmények egyértelműen
pozitívak és bíztatók a jövőre nézve.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
Amiket a jó gyakorlat a létrehozás közben adott, azok már eleve nem vehetők el,
maradandók. Illetve az elkészült Freedom Közösségi Ház, amely azóta nyitva áll az
érdeklődők számára, továbbra is helyszínként szolgál a különböző közösségfejlesztő
tevékenységeknek, illetve fejlesztő programoknak.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Más területeken, helyszíneken is lehetséges lenne megvalósítani egy ilyen jellegű közösségi
ház létrehozását a helyi lakosok bevonásával, hasonló módszerek alkalmazásával. Bizonyára
mindenhol lennének érdeklődők, olyanok, akik szívesen vesznek rész egy ilyen projektben,
továbbá eljárnának utána a kínált programokra, klubokba, foglalkozásokra. Sok helyen
akadnak problémák a közösségben, nézeteltérések a különböző rétegek, korosztályok között,
amelyet helyre lehetne hozni egy ilyen jellegű projekt véghezvitelével. Ráadásul biztos,
hogy sokan vannak, akik hasznosabban töltenék el a szabadidejüket, amennyiben lenne rá
lehetőségük, de nincs hova járniuk, nincsen a közelben semmilyen foglalkozás, társasági
élmény szerzésére lehetőség. Amennyiben megvan a szándék, egy potenciális helyszín,
illetve némi tőke, ott meg lehetne valósítani „ugyanezt”.
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