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A jó gyakorlat elnevezése: „Lendületet adunk - Közösségfejlesztő tevékenységek
bővítése Balmazújvároson”
Az esetet lejegyezte: Szarvas Nóra- Dr. Márkus Edina
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
Ez a projekt többcélú. Kulturális területen erősíti a társadalmi együttélést, a másokkal
szembeni segítségnyújtás fontosságát. A társadalmi érzékenyítésre hívja fel a figyelmet.
A szervezet, amelyhez köthető a jó gyakorlat
Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági Egyesület.
A jó gyakorlat érdekeltjei
A település társadalma, akik valamilyen okból hátrányban vannak.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A projekt fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű
fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a
társadalmi esélyteremtés biztosítása.
Részcélok:


Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés



Társadalmi együttélés javítása



Egyházak hátránykompenzációs tevékenységének fejlesztése



Célcsoport önérdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása,
fejlesztése



Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, szenvedélybetegség
megelőzése)



Szolgáltatások adekvát, komplex rendszerré szervezése



Hatékony tevékenység-koordináció kialakítása
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A jó gyakorlat által érintett területek
Kulturális előadások a szemléletformálás segítésére, a deviáns viselkedések megelőzésének
érdekében.
A jó gyakorlat területi hatóköre
Települési szinten hat ez a jó gyakorlat.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Humán erőforrás területén az ott dolgozók, illetve az önkéntesek munkája a mérvadó.
Pénzügyi forrás legnagyobb része a pályázati forrásból adódik. Technikai eszközök adottak,
a székhely rendelkezik nagy előadóteremmel és az infrastruktúra is megfelelő.
A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A program hatására csökken a diszkrimináció, a normáknak nem megfelelő viselkedés. Ez
egy önszerveződő folyamatot is elindíthat, melyben a magukat változásra elhatározó
személyek másokat is tudnak inspirálni abban, hogy küzdjenek ezekért a célokért, amit a
program megfogalmazott. Hosszú távon, amennyiben ez a program fenntartható, egy
élhetőbb település alakul ki, amelyben az emberek elfogadóbbak egymással és nem félnek
másoktól, hanem segíteni akarnak rajtuk.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
Amennyiben elég résztvevő csatlakozik a projekthez és sikerélmény is társul vele, abban az
esetben ez évekig is fenntartható lehet. Az embereken múlik, hogy fel merik-e vállalni
problémájukat, és mernek-e segítséget kérni.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Abszolút alkalmazható más városokban, országokban is, hiszen ezek a problémák szerte a
világban jelen vannak, így nem egyedülálló esettel álluk szemben. Ennek feltétele, hogy
sikeres legyen a program, ezáltal mások is felfigyelhetnek erre a tevékenységre, így ők is
alkalmazhatják a későbbiekben.
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