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Részt vettünk a kőbányai Szent László Napokon
Június 27-én a Kontúr Közhasznú
Egyesület is képviseltette magát a
kőbányai Szent László Napokon.
Célunk az volt, hogy megismertessük a
civil
sétányra
látogatókkal
egyesületünk tevékenységét. A Hős
utcából Erik mutatta be másoknak a
zsonglőrtudományát, míg kicsiket és
nagyokat kreatív foglalkozásokkal
vártunk a standunknál.

Megkezdődött a szakmai kutatómunka a Hős utcában
Az első adatok augusztus végére várhatóak
2015. július 13 és 19. között nyakunkba
vettük a Hős utcát, hogy kikérjük az ott
élő
emberek
véleményét.
A
megvalósításban az Angelusz Róbert
Társadalomtudományi Szakkollégium
volt
segítségünkre.
Ezúton
is
köszönjük a Hős utcai lakosság
türelmét és közreműködését!
Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünket
a lehető legközelebb vihessük a
lakossághoz. Ennek jegyében már
korábban is rengeteg időt szántunk arra,
hogy
informálisan
(pl.
kötetlen
beszélgetések, szabadidős rendezvények
stb.) térképezzük fel a Hős utcai
környezetet.
Júniusi
kutatásunkkal,
azonban, intenzívebbé tettük azt.

A felmérés során a lakosság
összességében
segítőkész
volt,
meglepetésünkre szolgált, hogy mennyire
sokszínű ez a közösség. Ha valaki nem
akarta, hogy kitöltsük vele a kérdőívet,
azzal is sikerült elbeszélgetnünk, hiszen
számunkra minden ember véleménye
nagyon
fontos
volt.
Egyszerre
tapasztaltuk, éltük meg a nyitottságot és a
22 önkéntes kérdező, azaz 11 kérdező zártságot, az empátiát és a gyanakvást.
pár különböző mértékű intenzitással 7 nap Az első adatok augusztus végére
alatt közel 220 háztartást keresett fel és várhatóak,
illetve
szeptemberben
kérte ki véleményüket. A kutatás célja, folytatódik a kutatás az interjúkkal,
hogy
átfogó
párbeszédet amelyek még közebb viszik a szakmai
kezdeményezzünk az itt élőkkel és képet munkát a hatékony és eredményes
kaphassunk a Hős utcában élők megvalósításhoz.
problémáiról. A felmérés a "Nyitottabb
Összességében pozitívan zártuk a
Hős utcát" Norvég Civil Alap által
vasárnapot, mindenki magával vitt a
támogatott programunk kutatási pillére. A
szívében egy kis darabkát a Hős utcából.
kapott információk alapján építjük fel a
projekt szakmai tartalmú megvalósítását,
hogy azt még inkább a helyiek igényeihez
igazíthassuk.
Kontúr Közhasznú Egyesület
E-mail cím: konturegyesulet@gmail.com
Honlap: http://konturegyesulet.weebly.com/

Mégegyszer
szeretnénk
köszönet
mondani a válaszadó lakóknak, illetve
köszönjük a szakkollégiumnak a profi
szervezést és Pongrác Közösségi
Háznak, amely helyet adott, hogy
napközben kicsit megpihenhessünk.
Augusztusi programjaink:
Augusztus 5. 17 óra
Lakossági fórum a Hős utcában
Augusztus 10-13. 9-13 óra
Élménytábor a Hős utcai újhegyi
és pongrácos fiatalokkal
Augusztus 14-16. 9-13 óra
II. Hős utcai alkotótábor
Augusztus 30. 9-14 óra
KÖZÖS LÁBAS a SZIMPLÁBAN
Augusztus 31. 11 óra
Nyitottabb Hős utcát projekt
bemutatása a Pongrác Közösségi
Házban
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Hitelesen, s nem felszínesen!
Rádióinterjú egyesületünk két munkatársával
Július elején a Rádió Q-nak adott
interjújában
Balog-Urbanovszky
Zsuzsanna, elnök és Lados Noémi,
alelnök mutatták be a Kontúr
Közhasznú Egyesület múltját és
jelenét, küldetését és világítottak rá a
tevékenységünk
társadalmi
fontosságára. Most ebből szeretnénk
egy kis ízelítőt adni.
Lados Noémi elsőként feleleveníti a
szakmai munka kezdeteit, miszerint az
ELTE berkeiben egy kis társaság 2005ben pártfogói csoportot alakított.
Szabadulás
előtt
álló
fiatalokkal
foglalkoztak, akiket szerettek volna
visszasegíteni a társadalomba.

A Hős utca egy fogalom Budapesten –
mondja Balog-Urbanovszky Zsuzsanna –,
az Illatos utcához hasonló szegregált
településrész.
Két
háztömbben
hozzávetőlegesen 800 fő él. 300 lakásból
fele-fele arányban van magán- és
önkormányzati tulajdon. Ezért az
önkormányzat
egyfajta
tehetetlen
státuszban áll: egyelőre nem lehet
felszámolni az épületeket. Azonban
nagyon sok családnak van szüksége
szociális
segítségre.
Főként
a
gyerekeknek kívánunk programokat
nyújtani, de a felnőtt lakosság problémáira
is igyekszünk megoldást találni. Ezt
célozza a közösségfejlesztésünk is.

Ezt követően rávilágít, hogy maga az
egyesület 2011-ben öltött formát, s az
ELTE különböző karairól érkezett fiatalok
segítik a szakmai tevékenységet: szociális
munkások,
szociálpolitikusok,
szociológusok, valamint jogászok és
pszichológusok egyaránt megtalálhatóak
a tagok és az önkéntesek között.
Ennek megfelelően szükség volt arra,
hogy az egyesület „újra definiálja magát” –
mutat rá az új irányokra BalogUrbanovszky Zsuzsanna. A pártfogói
csoport mellé egy oktatási és egy
szociális műhely köré szerveztük
tevékenységünket. Jelenlegi programjaink
ezekhez a területekhez kapcsolódnak:
beindítottuk az Iskolai Közösségi
Szolgálatot, ahol felkészítést követően
középiskolás diákokat ismertetünk meg az
általunk kiemelten fontosnak tartott
szociális területekkel; a Hős utcai
közösségfejlesztés célja pedig a helyiek
aktivizálása,
valamint
alternatív
megoldásokkal a lakosság helyzetének
javítása.

A családok helyzetébe Lados Noémi ad
betekintést. A két lakótömb 1937-ben
épült, 25-26 m2-es lakások vannak
bennük gangos elrendezésben közös wcvel. Sok helyen már kikapcsolták a
közműveket, nem ritka az áramlopás,
rengetegen nem tudják fizetni a
közműtartozásokat. Az itt élő halmozottan
hátrányos helyzetű családok napi
megélhetése is gondot jelent. Egy
gázrobbanást követően drasztikusan
megemelkedtek a közös költségek, ezeket
szintén sokan nem tudják már fizetni. Az
önkormányzat ezért itt már nem ad
szociális bérlakásokat a megüresedőket
pedig befalazza.
Kontúr Közhasznú Egyesület
E-mail cím: konturegyesulet@gmail.com
Honlap: http://konturegyesulet.weebly.com/

Egy kis odafigyeléssel, egy kis
odafordulással,
beszélgetéssel,
törődéssel az ottani emberek megnyíltak,
és igénylik az egyesület segítését –
hangsúlyozza Lados Noémi. Az itteni
gyerekek ugyanolyanok, mint többi
kortársaik, persze hatalmas hátrányokkal,
amelyeken szeretnénk segíteni. Az
önkormányzat lehetővé tette számunkra,
hogy közösségi teret alakítsunk ki a
helyszínen, így már nemcsak nyáron
tudunk programokat szervezni, hanem
majd az év egészében.
A Hős utcai gyerekek az oktatási
rendszerből is hátránnyal lépnek ki,
amelyet a későbbiekben nagyon nehezen
tudnak ledolgozni a munkaerő-piacon.
Csoda, hogy ha be tudják fejezni a 8
általánost. A Hős utca „nyújtotta”
hátrányokat azonban nemcsak a gyerekek
érzik meg, hanem a szülők is, akik szinte
képtelenek munkát találni, amihez a roma
származásukhoz kapcsolódó előítéletek is
hozzájárulnak.
Együttműködünk a Magyar Zsonglőr
Egyesülettel, amely foglalkozásokat tart
a gyerekeknek nagy sikerélményeket
okozva. Lassan a szülők és a gyerekek is
elfogadnak minket, de ez egy nagyon
időigényes folyamat.
Nem ígérünk semmit, nem osztunk
semmit, és nem is adományozunk semmit
– szögezi le Lados Noémi. Azt mondjuk,
hogy közösen tudunk a közösségért tenni.
Ebben partnerként tekintünk a kerületben
megtalálható szociális és civil segítőkkel,
az önkormányzattal, és természetesen a
lakókra is.
A rádióinterjú
ITTérhető el.

teljes

terjedelmében

