Beszámoló
Amrita OBK Egyesület
Találkoó dátuma: 2021.12.04
Helye: ( Zengővárkony vendégház)
A találkozóra Pécsvárad közelében, egy vendégházban került sor.
Ezt a helyszínt az első találkozó tervezésében részt vevő munkatársakkal és lányokkal közösen
választottuk.
Azok a nők és lányok, akik elfogadták meghívásunkat, hogy részt vegyenek a találkozón, ezt a
helyet könnyebben megközelíthetőnek találták tömegközlekedéssel vagy autóval. Továbbá
lehetőséget biztosított külön megbeszélésre és szálláshelyet azoknak, akik nem tudtak
visszautazni a gyerekekkel vagy a távolság miatt.

1- A TALÁLKOZÓT MEGELŐZŐ ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
A találkozót megelőzően 5 online találkozót tartottunk, és egy személyes találkozót a helyszínen
a találkozót szervező csapattal.

Találkozók időpontjai:
2021, október, 9
Egyéni történetek megosztása a zárt és nyitott
gyermekotthonokban
szerzett
tapasztalataikról.
Beszélgetés arról a problémáról, amellyel ma saját
gyermekeikkel néznek szembe ugyanebben a témában,
mint annak idején Ö maguk tapasztaltak. Hogyan reagál az
állam a problémájukra, hogyan támogatja vagy nem
támogatja a szociális munkás és a védőnő , hogy az
újszülött a családdal maradhasson. Szegénység és kiút
belőle. Beszélgetés a probléma okáról, és a megoldásról és a partnerről, aki megoldhatja a
problémát. A gyermekorvos az, aki az adott településen közvetít a roma család és az állami
hatóság között, hogy az újszülöttet ne vegyék el azonnal a szülőktől, akiknek nincsenek
megfelelő lakhatási körülményeik és rendszeres jövedelmük.

2021. November 9.

Összegyüjtöttük
azokat a helyeket, ahol az összejövetelre sor kerülhet.
Lehetőségek: (Hidas Művelődési Ház, Rittinger Hotel Mecseknádasd, Pécsvárad
Várhotel)
Megbeszéljük a hely kritériumait (ár, távolság, elérhetőség és a hely mérete a
találkozóra), 3 külön hely a műhelymunkákhoz. Összegyűjtjük a témákat a
lányoktól, keresünk valakit, aki vigyáz a gyerekekre (programot csinál nekik, amíg
az anyuka ott van a találkozón) ötletelés a téma szakértőiről és példaképekről,
programtervezet és névsor összeállítása.

2021. November 13.
Szükség volt egy online találkozóra, hogy megbeszéljük az első összejövetelt.
A helyzet a COVID miatt folyamatosan változik. A meghívott lányok egy része
visszalépet , és talán a találkozóra kijelölt helyet is bezárják. Az Amritának nincs
buszjárata, így a bérlés nagyon drága Magyarországon, a tömegközlekedés
nem működik késő este és nem tul gyakori hétvégén, és alternatívaként szállást
kell találnunk a messziről érkezőknek.

2021. november 18

Ezen a találkozón véglegesítettük , hogy ki ésmit fog csinálni az összejövetelen,
és hogyan oszlanak meg a feladatok a résztvevők között.
Roland az összejövetel során minden csoportban videót és fotókat készít. Zoli
felelős a lakhatási rész előadásának lebonyolításáért, és beszélni fog az
étteremmel és a helyszínnel, ahol a találkozót tartjuk. Rubi a családból való
gyermekkiemelést fogja vezetni és az egészségügyi részt fogja tartani Annussal
a doktornő előadás után. János fogja vezetni az online tanulási csoportot. Miklós
lesz a felelős az utazási költségtérítésért és a találkozó összes költségének
kifizetéséért, valamint a számlák megőrzéséért.

2021.November 19

Visszajelzések az egymás között kiosztott feladatokról. A meghívottak listájának
véglegesítése és részvételüknek megerősítése. Részletes személyes feladatok
ismertetése az összejövetel során. A találkozó szórólapjának megtervezése és
megbeszéljük, hogy milyen formában mire kerüljön rá a talákozó során. Maszkokra,
táskákra és a meghívóra, Oklevelekre nyomtattuk a project logoját és a lányok által
készített találkozó arculatát. Találni Kellett egy helyet, ahol az anyagokat rá lehetett
nyomtatni, ésmegfelelő áron el is készítik.
Bevont munkatársak:
Anna Orsós
Imre Roland
Orsós Miklós
Gábor Imre
Zoltan Orsós
Nemzetközi képviselő:
Wenczler Ibolya,
Katalin Csabai
Rubina Imola Malek
Helyszín: Magyarország Pécsváradi vendégház
Alátámasztó dokumentumok: Képek, számlák, aláírások

Feladat terv: Megnyitó, csoportos beszélgetés, kávészünet, előadások, befejezés, ünneplés
Jegyzetek: Hely, dátum, résztvevő, program témái, példaképek, szakértők, logisztika

Az online találkozókon többször volt szükség változtatásokra az összejövetel témáját és
helyszínét tekintve, amióta októberben elkezdtük a tervezést. A Covid helyzet folyamatosan
változtatta a részt venni szándékozók listáját, és ezzel együtt a beszélgetés témakörét is. Ahogy
közeledtünk a találkozóhoz, minden kezdett kirajzolódni. Összeállítottuk a nők, szakértők,
példaképek témáit és listáját. Kiosztottuk az összejövetel előtt és az összejövetelen utána is
elvégzendő feladatokat. A dátum, a hely meg van határozva. Árajánlatokat gyűjtöttünk, a
szórólapot megterveztük, elfogadtuk, kinyomtattuk. Az online találkozón minden aggályt
megbeszéltünk, és próbáltunk a próblémákra megoldást találni. A partnert vezetője is kivette a
részét ezekből a feladatokból. Megoldást kellett találnunk arra, hogy hogyan vizetjük ki azokat a
nem tervezett költségeket, melyek elengedhetetlenek voltak a találkozó szempontjából. (nincs
költségvetési tétel utazásra, szállásra, vendéglátásra) a főpályázó modosítási kérelmünket
jováhagyta, így készen álltunk arra, hogy elkezdjük a találkozót, és hallassuk a hangunkat.
Minden tele van energiával és reménnyel, hogy valamit változtassunk.

2- Feladat felosztás: Az Összejövetel
Az összejövetel címe: Rt transform Az első Női találkozó magyarországon
A résztvevők által a konferencia után felmerült vagy feltett témák
A résztvevő rákérdez a következő találkozásra (időpontra, helyszínre) és arra, hogy az általunk
felvetett témában hogyan találhatunk megoldást. Egy esetleges nyári táborozást, képzést is
kérnek a lányoknak, hogy segítsenek az oktatásban. Az anyukák felvetették a kérdést, hogy
lehetünk-e nyitottak a fiúk felé is.

Mutassa be a kerekasztal beszélgető tagok összetételét

Malek Imola Rubina közgazdász tanácsadó, Orsós Anna kommunikációs és szociális
asszisztens, Orsós Bolglárka diák a legjobb anyanyelvű német iskolában, mint egyedülálló roma
az osztályban, Orsós Natália középiskolás az Arany János programból, Hozzájuk csatlakozott
gyermekorvos orvos , Orsós János Ámbédkar iskola és Orsós Zoltán a lakhatási téma
előadójaként.
Akik csatlakoztak a példaképek táblázatához:
Anya, orvos, diákok, tanár, aktív részvétellel, változtatási javaslattal.
Átbeszélt témakörök, kérdések:
Online oktatás hatása, Tudatos családtervezés, gyermekek családból való kiemelése, Lakhatás
(CSOK jogosultság)

3- A találkozó hatása:
[A hatás mérésének elősegítése érdekében el kell magyarázni a felmérésekből vagy az
összejöveteleket követő következtetéseket és az összevont információkat.]
Roma nők és lányok részvétele a tevékenységben résztvevőként és példaképként:
[magyarázza meg, hányan vettek részt közülük és profiljukat. Indokolja meg azt is, miért
választották őket]
Példaképek:

A találkozón 4 roma példaképünk volt különböző tapasztalatokkal, akik jól bemutatják a
lehetőségeket, hogyan lehet változást elérni az érintett szülők, tanulók nehézségeiben. Anna egy
nagy családból származik, ahol apa egyedül nevelte őket. Tanulmányait Pécs legjobb
gimnáziumában kezdte, de nem tudta befejezni, mivel a családnak nem volt pénze könyvekre és
napi városi utazásra, kollégiumi fizetésre. Nem adta fel álmait, néhány év után visszatért a
nonformális oktatásba, megtanult németül és külföldre ment időseket ápolni. Ez idő alatt
gyakorolta a nyelvet, megtakarított egy kis pénzt, és visszajött. Jelenleg egy nemzetközi cégnél
dolgozik, ahol nyelvtudását használja, és olyan fizetést keres, amely biztosítja számára a
normális élet lehetőségét.
Bogi kiskeresetű család egyedülálló gyermeke, egy kis faluban él, és az egyik legerősebb és
legjobb német nyelvű általános iskolába jár. Sok nehézséggel néz szembe osztálytársai és
tanárai, valamint az osztály egyetlen romájaként. Az első év után az iskola legjobb tanulója lett,
de keményen dolgozott azért, hogy jobb legyen, és képes legyen kezelni az előítéleteket és a
diszkriminációt. Megosztja velünk ezeket a tapasztalatokat, és azt, hogy hogyan kezelte az online
tanulás helyzetét a Covid-19 idején.
Nati végzős gimnazista, sok szociális problémával küzdő roma családból származott. Az Arany
János programon részt vesz, és arról beszél, hogyan lett jó tanuló, milyen kritériumok alapján kell
bekerülni abba az iskolába. Nagyon inspiráló volt a többi lány számára is.

Rubina az a lány családból, ahol az anyja egyedül vigyázott rá és a testvérére, mivel apja néhány
éves korában meghalt. Nem akart tanulni, mert el akart menni dolgozni és segíteni az anyjának.
Amritai diákunkkal való megismerkedése után megértette az oktatás fontosságát, hogy a siker
egyetlen útja a tanulás, a jó oktatás és a jól fizető állás megszerzése. Példát mutatott a lányoknak
azzal, hogy a Corvinus Egyetemen végzett, majd egy bank és egy biztosító tanácsadója lett.

A helyi hálózat részét képező szervezetek és társadalmi szereplők száma :

A tevékenység társmegvalósításáért felelős szervezet vezetői képessége:
5 ember, akikkel régóta közösen dolgozunk, és nagyon jól ismerjük a közösséget. A helyi lakosok
segítik az előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges munkák fedezését. aktív szerepet
játszottak a résztvevők felkutatásában. A Covid-helyzet miatt a témában a jelöltek
kiválasztásában is hasznos szerepet játszottak, a lányok döntik el, ki vezetheti le az asztali
beszélgetést.

A legfontosabb érintettek bevonása :

Gyermekorvos érkezett a helyi szociális és
gyermekvédelmi rendszer képviseletére. Praxisában
mindenkivel jó kapcsolatot ápol, sokat segít a
családoknak is, hogyan viszonyul a gyermekelvonás
helyzetéhez. Partnerünk Miskolcról érkezett, és
tanárként tartott előadást az online tanulás helyzetéről
és megoldásáról a covid alatt. Átveszik az irányítást, és
megpróbálnak lobbizni a változásért az érintett
területen.

Tájékoztatás a helyi/regionális/országos médiában :
A találkozó során megismertettük a projekt tevékenységetmelyet nyomtatott szórólapokra is
rátettük a szélesebb körű terjesztés érdekében, valamint a tanúsítványon a projekt összes logója
és táskán is szerepeltek , amit a találkozó minden résztvevőjének átadunk.

Az összejövetel következtetései :
A következtetések összefoglalják a munkacsoportok felszólalásait, amelyeket egy titkár ír, és
azokat a gondolatokat, amelyeket az RWSG utolsó részének minden résztvevője megosztott.]
Gyermek kiemelése a családból

Problémák :
•
•
•
•
•
•

Pénzügyi helyzet.
Lakás.
Gyermek felület.
Szociális rendszer/támogatás.
A gyermekvállalás ismerete.
Drága gyógyszerek, óvszerek

•
•
•
•
•

Gyermekjóléti iroda negativ
Attitűd, előítélet
Felmérések, tesztkérdések.
A gyermekjóléti hivatal segítségének
hiánya
Taboo

Megoldások

•
•
•
•
•

Munkalehetőség biztosítása.
Megfelelő fizetés – alapvető
szükséglet
Új társadalmi rendszer Polgármester támogatás.
Oktatás/nevelés/védő szülők.
Tegyék ingyenessé

•
•
•
•
•
•

Fogamzásgátlók, betétek.
Megvilágosodás – ok és okozat.
Független
szakértő/orvos/védőnővér.
Orvosi ellátás nyitott mell esetén.
Szűrővizsgálatok.
Ingyenes sos tabletta

Lakhatási program
Meglévő és várandós gyerekek számára is elérhető!
Vissza nem térítendő támogatás
Ára gyerekektől függően
1 gyerek 600 ezer 2 gyerek2.000.000FT
Építés új vételre 2.600.000FT
használt ingatlanhoz
1.430.000FT 3 gyerek: építkezés vagy új vásárlás 10000000FT
3 gyerek használt házba 2250000FT Falusi utalvány 3 gyerek
esetén 5+5 millió FT vásárlásra, felújításra fordítható

Digitalis Oktatás

Előnyök
Egyetlen témára tudtam koncentrálni.
Jobban oda tudtam figyelni
jobban beoszthattam az időmet.
Legálisan lóghadtunk a neten
Internetes segítség
Több diákszabadság.
Szabadidőprogramok

Hátrányok
Tanári segítség hiánya.
Szociális élet hiánya
Nem kaptunk tanári segítséget
Infrastruktúra hiánya.
Privat élet hiánya.
Technikai eszközök hiánya
Tanári tudás elvárása a szülöktől
A szülők dolgoznak, a gyerekek felügyelet
nélkül maradtak.
Nincs egységes oktatási platform, a tanárok
valójában nem tanítanak órákat

Megoldási javaslatok :

A hátrányok kezelése helyben és folyamatosan
Vészhelyzet után ( COVID) speciális programok tartása a lemaradás pótlására. Digitális
eszközök, internet, villany biztosítása a háztartásokban Internet hozzáférés, villany, internet
hozzáférés, internet hozzáférés biztosítása Pótolják a vizsgára való felkészülést, építsék be a
vizsgára való felkészülést az órai munkába.
[Please, explain in detail the main conclusions of the event, and those remarks that will be
disseminated among stakeholders regarding]
Az online szekcióban a résztvevők az iskola utáni program igényeivel álltak elő, és új tanítási
módszer alkalmazásást kérték. A tanárok vagy oktatók segítségét látják, ha új módszerekkel
javítják ki a hiányzó részt. Felmerült az ötlet, hogy heti rendszerességgel tartsanak tematikus
órákat néhány, a témához kapcsolódó játékkal. Mivel nagyon fáradtak, úgy érzik, így tudnak
kapcsolódni/koncentrálni, jobban megértik a témát. A tematikus nyári táborozás segíthetne a
felzárkóztatásban és a további tanulásban. A lakhatási támogatásnál (gyermekes család állami
programja) a kritériumok úgy vannak kialakítva, hogy azt a törvényes jövedelemmel nem
rendelkező, állás nélkül élők ne tudják igénybe venni. A roma családok több mint 80%-a nem tud
10+10 millió forintra pályázni az állam által felállított feltételek miatt. Megkapták a szükséges
tájékoztatást a találkozóról, hogy mik a kritériumok, és segítséget kérnek, hogy közöljék az
állammal, hogy ez diszkriminatív, mert az alacsony jövedelműek számára nem elérhető a
rászorulók számára felépített lehetőség.
Gyermek kiemelése a családból: Itt volt az asztalon a gyermekorvos, aki felvilágosítást adott
arról, hogy ezt a gyermekellátó rendszer hogyan és mit hogyan lehet csinálni. Anyák, akik
megkérdezték ezt a szekciót, részt vettek, és néhány példakép, akik a gyerekekkel és a családdal
foglalkozó szociális területen dolgoznak. Beszéltünk a családtervezésről és a lehetséges
fogamzásgátlásról is. Néhány anya önmagát hibáztatta, amiért korán anyává vált, mások pedig
a rendszert. Megoldás a csoportból való kilépés után: Arra kérik az államot, hogy biztosítson
egyenlő esélyt a megfelelő bérezésű munkára ahhoz, hogy alapvető szükségleteiket
kielégíthessék. Tegye elérhetővé számukra a lakhatási programot, hogy jobb körülmények között
élhessenek. Állítsa le a szegregált oktatást a jobb jövő érdekében.

Résztvevők munkájának megköszönése:
Az első női összejövetel aktív részvételének elismeréseként köszönetet mondunk mindazoknak,
akik hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy egy zökkenőmentes, eredményes, pozitív
érzésekkel és reménnyel teli délutánunk legyen. Meghívjuk őket, hogy az egyéni bizonyítványukat
vegyék magukkal emlékezésre.

Az első találkozó megünneplése

Kellemes beszélgetésekkel, ételekkel ünnepelünk, és persze mivel néhány résztvevőnk a
közelmúltban volt születésnapja, mindannyian boldog születésnapot kívántunk nekik finom
tortákkal.

