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A jó gyakorlat elnevezése: Tanulás a festés által
Az esetet lejegyezte: Kenéz Brigitta- Dr. Márkus Edina
Az élményfestők egy lassú születésű szervezet és eredetileg nem is azzal a tevékenyéggel
kezdtek foglalkozni, amivel most a legnépszerűbbek. Egy kis baráti csapatból indult a
kezdeményezés, csak úgy kedvtelésből, és minden egyes élményfestői alkalmat ezután külön
téma köré szervezett az élményfestők megvalósítója Hacsavecz Beatrix. Egy idő után
elkezdtek megjelenni a jobb agyféltekés megoldások is, nemsokkal később pedig már
konkrét szervezetek nyúltak ki hozzájuk azzal a céllal, hogy náluk is tartsanak ilyen
tevékenységeket.
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
Az esetet közösségszervező hatásai miatt választottam ki, de a felnőttképzéshez és a
kulturális szervezéshez is kapcsolódik. Először is a közösségszervezésről: maga a
megvalósító, Hacsavecz Beatrix is többször kiemeli, hogy mennyire szeret közösségben időt
tölteni, legyen az csak szimpla bevásárlás a többiekkel, közös munka vagy akár főzés. Így
egyértelmű volt, hogy a szervezete is hasonlóan oda fog figyelni a közösségek teremtésére,
amely az élményfestés során akár a szervezők, akár a résztvevők között könnyedén
megvalósulhat. Felnőttképzési szempontból azt tartom érdemlegesnek, hogy jobb
agyféltekés módszereket is tanítanak a festésen vagy rajzoláson kívül.

A szervezetek, személyek, akikhez köthető a jó gyakorlat
A legfontosabb személy, akihez nyilván köthető a szervezet nem más, mint a megvalósító,
Hacsavecz Beatrix, és azon 8-10 fős csapata, amely a létrehozás óta is aktív magja a
szervezetnek, és természetesen az évek során rengeteg közreműködő Falmunkásról sem
szabad megfelejtkezni.
De különböző szervezetekkel is együtt működtek már korábban, ezek közül néhány:
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A jó gyakorlat érdekeltjei
Érdekeltjei közé tartozik nyilvánvalóan minden résztvevő és projektet támogató szervezet.
Ezen kívül pedig maga az intézmény, ahol az élményfestés vagy falfestés zajlik, hiszen ott
történik igazán a közösségépítés.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A szervezet fő célja tulajdonképpen az alkotás élménye, a közösségek teremtése,
kovácsolása. Tevékenységei közül a falfestés a legjelentősebb, amely során különböző
intézményekbe mennek el, például iskolákba vagy kórházakba, de akár multikhoz is.
Meghallgatják az ott élő, dolgozó emberek vagy gyerekek gondolatait, történeteit majd
ezeket foglalják egy nagy falfestménybe. Ez teszi igazán személyessé az alkotást. Ezen kívül
pedig szívesen tartanak kérésre jobb agyféltekés festő tanfolyamokat is.
A jó gyakorlat által érintett területek
Az élményfestés helyszínei miatt már sok ilyen érintett terület van, legfőképp
intézményekről beszélünk, nem konkrét településekről.
A jó gyakorlat területi hatóköre
Területi hatóköre földrajzilag országos szintű, bár maga a székhely Budapesten található.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
A legfontosabb nyilván a mögötte álló szervezet, a támogatások és más szervezetek, amelyek
szintén támogatják. Ezen kívül elengedhetetlenek maguk a Falmunkások és a szervezők,
akik nélkül egy alkalom sem valósulhatott volna meg. Majd pedig a felhasznált felszerelés,
amelynek legnagyobb részét festék alkotja, illetve ecsetek.
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A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A társadalmi felelősségvállalási programok elsősorban abban mérhetők, hogy milyen
változást hoztak létre, ahol megvalósultak.
A szervezet azt tapasztalta, hogy ahol megjelenik ott gyakran hosszú évek fásultságával
találkozik. Ezért is jó, hogy a projekt megvalósulásának ideje alatt az ott dolgozók, a napi
munkájukon felül, az élményfestés előkészületeibe is bekapcsolódnak, ezáltal velük együtt
költözhet új élet az intézmény falai közé. Nagyon sokszor nem is a festmény az, ami a
változást hozza, hanem a munka, amit vele töltenek.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
Fenntarthatósága mindaddig megvalósítható, amíg van olyan intézmény, amely szívesen
csempészne egy kis örömöt a mindennapjaiba az élményfestés keretében.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Úgy gondolom, a gyakorlat maga könnyedén adaptálható, hiszen maga ez a szervezet
leginkább Budapest környékén tevékenykedik, inkább azon területeken ismert, de más
területeken is adódnak olyan intézmények, amelyek talán szívesen fogadnának egy ilyen
kezdeményezést.
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