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A jó gyakorlat elnevezése: Közösségi tanulás, önkéntesség fiataloknak
Az esetet lejegyezte: Éles Eszter- Dr. Márkus Edina
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
Programjukkal azokat a fiatalokat célozták meg, akik földrajzi helyzetük miatt távol vannak
a hazai és a nemzetközi egyéni és közösségi fejlődéstől.
Az európai kitekintés, a pályázati lehetőségek, a munkaerőpiaci tanácsadás a felzárkóztatást
szolgálta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében főként a roma fiatalok alacsony iskolai
végzettsége és munkanélkülisége jelent óriási problémát. A közösségfejlesztési folyamat
során, egy nem formális csoportban csökkentek az ellentétek a roma és magyar fiatalok
körében, mert távolabb kerültek a felnőtt társadalom előítéleteitől.
A programban részt vettek önkéntesek, akik tapasztalati tanulás útján szereztek mélyebb
tudást, és személyes fejlődésüket is elősegítette.

Szervezetek/személyek, amelyekhez köthető a jó gyakorlat
A projektet megvalósító szervezet a Kalamáris Egyesület, amely 1993-bn alakult és 1998tól közhasznú szervezetként működik. Célja, hogy a fiatalokat és a velük foglalkozó
szakembereket, felnőtteket, civil szervezeteket az őket érintő és érdeklő információkkal lássa
el.

A jó gyakorlat érdekeltjei
10 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat összefogásával, falunként 10-15
önkéntes fiatalt vontak be a programba, összesen kb. 130 fiatalt. Ebből adódik, hogy a
célcsoport a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 10 falu és környékén élő fiatalok és családjaik.

A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A POCOLÓ projekt létrehozásával a szervezet célja az volt, hogy a fiataloknak egy
alternatív, tudásukat gyarapító szórakozási, értékes szabadidő-eltöltési lehetőséget
biztosítson, akár egy zenei fesztiválon is. A projekt során a fiatalokat az alulról
szerveződésre ösztönözve, bevonja a civil szervezetek önkéntes tevékenységeibe, hogy új
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perspektívát mutasson a fiatalságnak az önmegvalósításra, vállalkozásra és ezáltal a helyben
maradásra. A megvalósítók célja elérni, hogy a résztvevő fiatalok maguk is szervezzenek
hasonló

programokat,

fesztiválokat,

fesztiválelemeket.

Legyenek

aktívak

saját

lakóhelyükön, legyen az nagyváros vagy akár egy párszáz lelkes falu.
A jó gyakorlat által érintett területek
A projekt elsősorban a nem formális tanulási színtereken, a kulturális tanulás és a közösségi
tanulás színterein nyilvánul meg. A projekt folyamán munkálkodó közösségfejlesztők két
napig tartózkodnak egy helyszínen, így biztosítva a több és jobb minőségű kapcsolat
kialakulását. A fejlesztő munka során a fiatalok kommunikációs készségét, a
problémamegoldó képességét, kreativitását vették igénybe, ugyanis, szituációs feladatokban
kellett helytállniuk. Eltértek a közoktatásban használt módszerektől, így a fiatalok sokkal
jobban élvezték, hogy aktív résztvevői egy folyamatnak.

A jó gyakorlat területi hatóköre
A gyakorlat megyei szinten valósult meg, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
települések együttműködésével zajlott.

A jó gyakorlathoz szükséges feltételek
Legfontosabb feltétele a humán erőforrás, azaz a fiatalok együttműködése és a programban
tevékenykedő szakemberek odaadása.
A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A programban részt vevő fiatalok új információkat kaptak több témában is. Közvetlenül
beszélhettek pályaorientációs és pszichológus szakemberrel. A program során kialakult egy
levelezőlista, melyen keresztül a későbbiekben is el tudják érni információkkal a fiatalokat.
A közösségfejlesztésben résztvevő fiatalok számára a személyes kompetenciák fejlődése
bizonyult közvetlen haszonnak. A települések számára a csoporttá, a lassan közösséggé
fejlődő fiatalok jelentik a változás lehetőségét.
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A jó gyakorlat fenntarthatósága
A POCOLÓ minden aktuális szakmai rendezvényen megjelent és kereste a bemutatkozási
lehetőségeket. A rendezvények során, mindig más és más terület kapott kiemelt szerepet. Az
önkéntesek és tanácsadók részt vettek egy olaszországi nemzetközi szemináriumon ARCI
Ancona Egyesület szervezésében is. 2010 májusában konferenciát szervezett az Egyesület a
Regionális Ifjúsági Fórummal közösen, ahol részletes projekt bemutatót tartottak.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
A projekt különlegessége, hogy olyan elemeket tartalmaz, amelyeket a szervezet már
korábban sikeresen alkalmazott. Az ifjúsági munka, a POCOLÓ sátor önkéntesekkel, az
ifjúsági közösségfejlesztések egymásra épültek.
A program úgymond bevetése olyan területeken ajánlott, ahol a fiatalok társadalmi
integrációjához hozzá tud járulni azáltal, hogy ellátja őket az ehhez szükséges
információkkal.
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