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Lezárult a Norvég-projektünk 

A közösségfejlesztő munka viszont koránt sem ér véget a Hős utcában 

Április 19-én tartottuk a „Nyitottabb 
Hős utcát! – közösségfejlesztéssel a 
szegregátumban élők hátrányainak 
mérsékléséért” elnevezésű projektünk 
záró szakmai rendezvényét a kőbányai 
Pongrác Közösségi Házban. 

A 2015. április 1. és 2016. április 30. 
között lebonyolított projekt eredményeiről 
és tanulságairól Balog-Urbanovszky 
Zsuzsanna, a Kontúr Közhasznú 
Egyesület elnöke; Balogh Flóra 
(képünkön fent), közösségi koordinátor; 
Puskás Eszter, a gyerekprogramok 
szervezésében és lebonyolításában 
közreműködő önkéntesünk; valamint a 
munkánkat érdemben segítő Tukacs 
Gitta, a Magyar Református Egyház 
Cigánymissziójának munkatársa számolt 
be részletesen. 

A szakmai előadásokat kötetlen 
beszélgetés követte, ahol a Hős utcai 
lakók is kifejthették véleményüket, 
megoszthatták velünk tapasztalataikat. 
Elmondták: a közösségi tér működése óta 
a gyerekek sokkal tisztelettudóbbak, 
kezelhetőbbek lettek; illetve szerintük 
nagyon sokat jelent, hogy van egy 
biztonságos hely, ahová elengedhetik 
őket és így hasznosan tölthetik a 
szabadidejüket. Tapasztalataink és 
visszajelzéseink pedig azt igazolják, hogy 
továbbra is igény és szükség van 
közösségfejlesztő tevékenységünkre a 
Hős utcában. A rendezvény fényét 
emelte, hogy Erdős Virág, költő, író 
nyitotta meg, továbbá megtekinthető volt 
Turay Balázs „Ellenfény” című, a Hős 
utcában készült fotókból álló kiállítása is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglaló szakmai műhelymunkánkról 

A különféle problémákra közös megoldások szükségesek 

A Norvég-projektünk megvalósítását 
számtalan programelem szolgálta. A 
célcsoportnak szóló közösségfejlesztő 
foglalkozások mellett a Hős utcával 
kapcsolatban álló, a helyi problémákat 
ismerő szakmai szervezetekkel is 
elindítottuk a közös gondolkodást. 

2015 novembere és a 2016 februárja 
között 7 alkalommal szerveztünk szakmai 
műhelybeszélgetést. Ez a Hős utcával 
kapcsolatban álló szakemberek, valamint 
önkormányzati intézmények, civil és 
egyházi szervezetek (összesen 20 fő) 
szorosabb együttműködésének erősítését 
célozta. Az egyes alkalmakon átlagosan 
5-6 fő vett részt, akik tematikusan 
beszélhették át a szegregátumot érintő 
szociális témákat. 

A problémák feltérképezését követően 
ezek megoldásaira közös cselekvési 
tervet alakítottak ki a szervezetek 
képviselői. A résztvevők időről-időre 
áttekintették a Hős utca és az ott élők 
általános helyzetét. A lakók jellemzően 
csak alapfokú iskolai végzettséggel 
rendelkeznek, az alkalmi munkavégzés 
miatt a megélhetés és a lakhatás 
nehézkes számukra. A telep szegregátum 
jellege erősíti az itteniek megbélyegzését, 
a tanult tehetetlenségérzés pedig erősíti a 
kilátástalanságot és az eszköztelenséget, 
hogy kiutat találjanak ebből a helyzetből. 
Emellett jelen vannak a deviancia 
különféle forrásai is (alkoholfogyasztás, 
drog), melyek fizikális és mentális 
problémákkal párosulnak. 

A Hős utcában szükséges tehát az 
egészség-prevenció, a lakhatási helyzet 
rendezésének mielőbbi elősegítése, 
közösségfejlesztéssel a szocializációs 
folyamat erősítése, a gyerekek 
fejlődésének biztosítása, illetve a felnőttek 
munkavállalási esélyeinek javítása. 
Mindehhez elengedhetetlen a környék 
„gettó jellegének” törlése a köztudatból. 

Kijelenthetjük: a szakmai műhelymunka 
eredményeként erősödött a formális és az 
informális együttműködés a különféle 
szervezetek között. A Norvég-projekt 
befejezésével sem áll meg a folyamat, 
hiszen továbbra is gyakoriak lesznek az 
egyeztetések, míg az információáramlást 
egy levelezőlista támogatja majd. 
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Cirkusz az egész világ! 

Mindenkit lenyűgözött az izgalmas előadás 

Mint ismeretes, a szociális cirkusz 
foglalkozásai a legkülönlegesebb 
részét képezték Norvég-projektünknek. 
A gyerekek nagy örömére azonban 
április 15-én az Alapítvány a 
Társadalmi Felelősségvállalásért 
közhasznú szervezet jóvoltából végre 
igazi cirkuszba is eljuthattak. 

A Fővárosi Nagycirkusz előadására 10 
Hős utcai felnőtt és 6 önkéntesünk kísérte 
a 20 fős gyerekcsapatot, akik nagyon 
élvezték az előadást. A mutatványok nagy 
hatással voltak rájuk: később közösen 
idézték fel a jobbnál jobb jeleneteket. A 
szülők külön megköszönték, hogy ilyen 
élményben lehetett részük, mivel a 
családoknak szinte elérhetetlen egy-egy 
ilyen program. 

 

 

 

 

 

 

 
A Hős utcai közösségi térben nem 
csak a helyi gyerekeket, hanem a 

felnőtteket is szívesen látjuk. 

Ide szervezünk ruhabörzét, 
munkakereső klubot, lakógyűlést, 

itt tudnak kapcsolatba lépni, 
beszélgetni a Hős utcaiakat 

támogató szervezetek, szakértők a 
segítségre szoruló lakókkal. 

Segíts, hogy fenntarthassuk ezt az 
egyedülálló, sok munkával 
kialakított közösségi teret! 

Nemcsak közösségi tér, hanem 
tanulószoba, az elmélyült tanulás 

és tapasztalás tere. Az 
együttműködés, az odafigyelés 

tere. Olyan tér, amilyen a Hős utcai 
gyerekeknek nincs… 

Hiszünk abban, hogy a 
programjaink révén fokozatosan 

nyitottabbá tehetjük a Hős utcát és 
elősegíthetjük az itt lakó felnőttek 

és fiatalok társadalomba való 

beilleszkedését. 


