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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Minden diák lehet hős! 

Az „IKSZ a hátrányos helyzetű gyermekekért – Diákok bevonása a Kontúr Egyesület Hős 

utcai projektjébe” című pályázatunkat az Új Európa Alapítvány kuratóriuma 364 600 forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A 2015. január 8. és szeptember 30. 

között megvalósuló projekt teljes költségvetése 496.600 forint, a különbözet az egyesületi 

tagdíjakból és a LUSH Hungary Kft által felajánlott adományból tevődik össze. Ez teszi 

lehetővé, hogy az iskolai közösségi szolgálat keretén belül a Széchenyi István 

Kereskedelmi Szakközépiskola 15 diákját megismertessük a Hős utcai projektünkkel. A 

diákok nemcsak élettapasztalatot szerezhetnek, hanem betekintést nyerhetnek egy 

hátrányos helyzetű lakóközösség életébe is, így érzékenyebbé válnak majd az egyes szociális 

problémák megértésére.  

„Kötelező” önkéntesség – önismeret fejlesztés 

A 2016-ban érettségizők számára már kötelező az 50 órás iskolai közösségi szolgálat 

teljesítése a vizsgák megkezdéséig. Mi a közösségi szolgálatra, mint módszerre tekintünk, 

mely által különféle minták átadására és a saját értékek megfogalmazására is lehetőség nyílik. 

A közösségteremtés támogatja a középiskolai diákok ön- és társismeret-fejlesztését, a 

közösségi szolgálat fontosságának megértését, téma iránti érzékenyítését, valamint 

társadalmi felelősségvállaló magatartásuk kialakítását. 

Diákok a Hős utcában a társadalmi felelősségvállalás jegyében 

Egyesületünk egyik kiemelt programja a "Hős utcai projekt", amelynek célja, hogy a Budapest 

X. kerületének e szegregátumában élő családok közös érdekeire alapozva, többnyire a 

gyerekek szükségleteiből kiindulva a helyi közösségi kapcsolatok revitalizálásával és 

fejlesztésével aktivizáljuk társadalmilag a felnőtt korú lakosságot. Projektünk egyik eleme, a 

gyerekeket célzó hasznos szabadidő eltöltésének szervezése, amelybe szeretnénk bevonni 

minél több középiskolás diákot – aktuálisan a Széchenyi Szakközépiskolából. 

Egy 5 órás felkészítő tréninget követően a diákok alapvetően kétféle lehetőség közül 

választhatnak a közösségi szolgálat teljesítésére: a diákok egy része segítheti a Hős utcában 

megvalósuló hétalkalmas Szociális Cirkusz programot azzal, hogy megtanítják a gyerekeknek 

az eszközök használatát, így segítve a hivatásos zsonglőröket; a többiek pedig a különféle 

szabadidős programjainkon segítőként vehetnek részt (kirándulások, gyermeknap, hős utcai 

alkotótábor). 

A projekt a „KÖSZ! Program” támogatásával valósul meg. 
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