BESZÁMOLÓ AZ NTP-SZKOLL-18-0057 „A ROMAÜGYI ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁSI
SZAKKOLLÉGIUM SZAKMAI ÉS KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSE” PROJEKTHEZ
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által gondozott Nemzeti Tehetség Program támogatásával az
NTP-SZKOLL-18-0057 azonosítójú, „A Romaügyi és Társadalmi Felzárkóztatási Szakkollégium szakmai
és közösségi fejlesztése” elnevezésű projekt keretében a szakkollégium magas színvonalú
előadássorozatot, kihelyezett foglalkozásokat, terepkutatást, kötet-kiadást, weblapfejlesztést,
valamint eszközbeszerzést valósított meg.
A szakkollégium 2018/19. évi programjai a következők voltak:
2018. november 27. Gödöllő: A társadalmi felzárkóztatás interdiszciplináris összefüggései I. –
előadás és vita. Előadók: Dr. Battay Márton kutató, SZIE GSZDI; Tóth Alexander fiatal gazdálkodó
Az előadássorozat első alkalmával a mezőgazdaság szerepét tárgyalták a résztvevők a vidéki
foglalkoztatásban, megélhetésben, a hátrányos helyzetűek aktivizálásában, felzárkóztatásában. A
résztvevők megismerhették, hogy mindezen funkciók hogyan érvényesülhetnek az agráriumban zajló
generációváltás közepette, illetve betekintést nyerhettek a vidéki élelmiszergazdaság kockázati
tényezőibe is.
2018. december 4. Gödöllő: A társadalmi felzárkóztatás interdiszciplináris összefüggései II. – előadás
és vita. Előadók: Herczeg Boglárka, Tari Katalin kutatók, SZIE GSZDI
A felzárkózás interdiszciplináris összefüggéseit tárgyaló második alkalommal a hallgatók közelebbről
megismerhették a világ egyes felsőoktatási rendszereinek esélyegyenlőséget szolgáló működési
sajátosságait. Ezen túlmenően képet kaphattak a társadalom jövedelem, képzettség, foglalkozás,
státusz, és egyéb szempontok szerinti rétegződésének fogyasztói magatartásra gyakorolt mérhető
hatásairól.
2019. március 7. Dány: Kihelyezett foglalkozás Dány község önkormányzatánál a helyi roma
felzárkóztatási programok megismerésére. Előadók: Gódor Lajosné polgármester és Zahoreczné
Tóth Mária szociális- és gyámügyi ügyintéző
A dányi polgármesteri hivatalban tett látogatás, illetve a romatelepen végzett terepszemle során
megismerkedhettek a résztvevők a településen élő romák felzárkóztatásának elmúlt néhány évben
elért eredményeivel, tapasztalataival, a képzés és a munkaerőpiaci integrációra törekvő programok
hasznosságával, valamint a Bagázs egyesület helyi tevékenységével, beleértve a telepi tanácsadó
épület megtekintését is.
2019. március 19. Gödöllő: A Mathias Corvinus Collegium Roma Tehetség Programjának
bemutatkozása. Előadók: Zsidi Zsófia és Constantinovits Milán program koordinátorok, MCC
Az előadás keretében a Mathias Corvinus Collegium Roma Tehetség Programját mutatták be az
intézmény program-koordinátorai. A szárnyait bontogató kezdeményezés válogatott középiskolás, és
egyetemista roma diákok készség- és képesség-fejlesztését végzi, egyéni fejlesztési terv alapján, amely
elősegíti hazai vagy külföldi továbbtanulásukat, illetve munkaerőpiaci boldogulásukat.

2019. március 26. Gödöllő: Helyzet és jövőkép a végeken – előadás és vita. Előadó: Dr. Bogárdi
Tünde, Eszterházy Károly Egyetem, Társadalomtudományi Intézet
A szociálpolitikában jártas szakember a leghátrányosabb helyzetű települések társadalmi-gazdasági
helyzetét, leszakadásának okait, mindennapi létproblémáit mutatta be a hallgatóságnak.
Mondanivalója szemléltetésére a Szocipoly nevű, szakmai körökben nagy sikert aratott társasjátékot
hozta magával, melynek keretében a játékosok párba állva Csenyéte település kis- és nagycsaládjai
helyébe képzelhették magukat, és a havi megélhetésért, a legkisebb hó végi anyagi veszteségért
küzdöttek a játék során.
2019. április 27. Budapest: Kihelyezett foglalkozás a Matthias Corvinus Collegium Roma Tehetség
Program képzési helyszínén
A gödöllői látogatás alkalmával csak elméletben ismerhették meg a szakkollégisták az MCC roma
programjának működését, ezúttal azonban élőben is találkozhattak a program résztvevőivel, és a
találkozás apropóján a jelenlévők közösen vettek részt egy ún. Social Hackathon-on, amely szociális
problémamegoldást jelent. A téma a hajléktalanság volt, a spontán alakult csapatokat Gede Márton
hajléktalan újságíró készítette fel, és a résztvevők ennek a problematikának a megoldására találtak ki
szociális innovációkat, amelyeket az MCC koordinátorai, Gede Márton és egy kockázati befektető cég
vezetője értékeltek.
2019. április 30. Gödöllő: A szociális farmgazdálkodás európai modelljei és hazai kezdeményezései a
hátrányos helyzetű csoportok szolgálatában – előadás és vita. Előadók: Dr. Jancsovszka Paulina
egyetemi docens, Dr. Ujj Apolka egyetemi adjunktus, SZIE MKK TTI
A SZIE oktatói a SoFarEDU projekt keretében felhalmozott tapasztalataikat osztották meg a
hallgatósággal a különböző szociálisan hátrányos helyzetű, leszakadó vagy éppen fizikai/mentális
egészségügyi problémával, fogyatékkal élők felzárkóztatására, produktív foglalkoztatására irányuló ún.
szociális farmok európai és magyarországi modelljeivel, szabályozásával és képzési igényével
kapcsolatban. A foglalkozás végén interaktív, a szociális hátrányokkal való azonosulást segítő játékok
újabb lépést jelentettek a hallgatók érzékenyítése felé.
2019. május 7. Gödöllő: Terepkutatási felkészítés: a kérdőívkészítés, lekérdezés és értékelés
módszertani alapvetései. Előadó: Gerencsér Ilona, egyetemi tanársegéd, SZIE GTK RGVI
A foglalkozás keretében a törökszentmiklósi terepkutatásra való felkészítés zajlott, amelynek
fókuszában a kérdőívkészítés- és lekérdezés, valamint az adatok feldolgozásának módszertana állt.
2019. május 9-10. Törökszentmiklós: terepkutatás a cigány-magyar együttélés vizsgálatára
Májusban elérkezett a régóta tervezett törökszentmiklósi terepkutatás, melynek során a szakkollégium
tagjai a SZIE más hallgatóinak segítségével kérdőíves felmérést készítettek a lakosság körében a város
helyzetéről, a roma-magyar együttélésről, az igényekről és javaslatokról. Az önkormányzati, kisebbségi
önkormányzati, valamint az egészségügyi, szociális és kulturális intézmények vezetőivel készített
interjúk segítették a helyi viszonyok mélyebb megértését. A roma szegregátumban terepbejárás
keretében utcakép-elemzés készült. A telepen található közösségi házban a hallgatók egy csoportja
találkozhatott az éppen futó, társadalmi együttműködést szolgáló program koordinátoraival és
résztvevőivel. A terepkutatás eredményei kiadvány formájában jelentek meg.

2019. május 29. Gödöllő: Mobilitás és társadalmi felzárkózás – előadás és vita.
Előadók:
Dr. Suhajda Csilla Judit egyetemi tanársegéd, SZIE GTK TTI – „(Esély)egyenlőséggel a munkaerőpiacon
- Esélykülönbségek és munkavállalói tudatosság a munka világában”
Dr. Fehér István professor emeritus, SZIE GTK ÜTI – „Az új környezetbe való beilleszkedés
nehézségei”
A dupla előadás keretében az integráció, a beilleszkedés, a diszkrimináció fogalomköre kapott kiemelt
figyelmet. Első körben megismerkedhettek a hallgatók a diszkrimináció fogalmával, megnyilvánulási
formáival, különös tekintettel a munkaerőpiacra, majd ezt követően az új kulturális, közösségi vagy
munkakörnyezetbe való beilleszkedés fázisai, nehézségei, praktikái kerültek bemutatásra, példák
bőséges sorát szolgáltatva.
2019. június 6. Pécs: Az önkormányzati kezdeményezésű felzárkóztatási programok tapasztalatai –
előadás
és
vita.
Előadók: Forgács István romaszakértő, Kárász Kata tanácsadó, NDI
A Pécsen megrendezett kihelyezett foglalkozás hátterében az a szándék állt, hogy a hallgatók
megismerhessék az ország távolabbi részében lévő területek társadalmi, gazdasági viszonyait,
esetleges felzárkóztatási problémáit. Az Ormánság aprófalvas településhálózatában az utóbbi
évtizedekben felgyorsultak a roma szegregációs folyamatok, így a Siklós-Sellye térségben
megvalósított tanulmányút testközelből nyújtott betekintést ebbe a térségi problematikába. Az
előadásokból kiderült, milyen szegénységet, térségi foglalkoztatást és képzést, illetve felzárkóztatást
szolgáló kezdeményezések vannak országszerte, önkormányzati bázison.
2019. június 14. Gödöllő: Önkéntes környezeti nevelés program a Kikelet Óvodában
A szakkollégium és a gödöllői Zöld Klub közösen szervezett társadalmi felelősségvállalást középpontba
helyező programja egy környezeti nevelési matiné volt a gödöllői Kikelet Óvodában. Az óvoda dolgozói
és a klub, illetve a szakkollégium tagjai játékos feladatokon, szemléltető eszközök színes palettáján
keresztül irányították rá a kisgyermekek figyelmét a természet szépségeire, értékeire, és a környezet
megóvásának fontosságára. A mintegy 80 gyerek csoportokba rendeződve, rotációban az óvoda
épületében interaktív előadást tekintett meg, a szabadtéren pedig citromfű-ültetés, gyógynövényszagolgatás, termésfelismerés, memóriajáték, puzzle, szelektív hulladékos játék és az Ökomata kvíz
várta őket.
2019. június 27. Baks: Roma közösségek Bakson - Együttélés, felzárkózás – kihelyezett foglalkozás.
Előadó: Búza Zsolt, polgármester
A kurzussorozatot záró kihelyezett foglalkozás egy újabb sajátos, és kevésbé a kutatások
homlokterében lévő területet érintett, mégpedig egy alföldi település, a Csongrád megyei Baks község
roma szegregátumát, és a hozzá kapcsolódó önkormányzati stratégiai fejlesztési irányokat,
felzárkóztatási programokat, lakásépítési, képzési, közfoglalkoztatási projekteket. A polgármester által
prezentált előadás után a hallgatók találkoztak a település roma közösségeivel napi kapcsolatban lévő
önkormányzati és szociális ellátórendszeri szereplőkkel, majd ezt követően település-bejárás
következett, ahol a csapat megtekintette a lakásépítési programban épült korai Fecskeházakat és az
újabb ikerházakat, valamint a gyerekek őrzését, táboroztatását, egyéni és csoportos fejlesztését
vállaló, szegregátum-beli ún. settlement házat.

A projekt keretében megjelent a „Társadalom, gazdaság és roma integráció” c. kiadvány a 2019. májusi
törökszentmiklósi terepkutatás eredményeiről.
Elindult a szakkollégium önálló honlapja is, a www.rtfsz.hu címen.
A támogatásnak köszönhetően egy Lenovo V330 (15”) notebook, egy Optoma S322e DLP projektor,
egy WD Elements 3TB hordozható merevlemez és egy Logitech R400 lézer prezenter gyarapítja a
szakkollégium eszközállományát, valamint beszerzésre került egy 85x200 és egy 85x130 cm-es rollup
is.

