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SZAKMAI BESZÁMOLÓ II. MÉRFÖLDKŐ
Az eddig eltelt időszak szakmai tapasztalatai:
A projekt SZOFT megvalósítása során folyamatosak a szociális munka eszközeivel
biztosított szociális segítő tevékenységek a célcsoport számára. A tevékenységbe beletartozik
az érzékenyítés, a kommunikáció fejlesztése, kompetenciák és készségek átadása, valamint a
megfelelő cooping stratégiák kialakítása a projektbe bevont személyek és környezetük számára.
A projekt során heti rendszerességgel több alkalommal az érintettek részére egyéni esetkezelést
és konzultációs lehetőséget biztosítunk, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a közöség
fejlesztésére, tematizált, egészségtudatosabb életmód, prevenciós és szabadidős programokon
való részvételen keresztül. Nagy hangsúlyt fektetünk szakmai munkánk biztosítása során az itt
élő családok és egyének számára a normakövető attitűd elsajátítására, intervenciókat
biztosítunk a kriminalizálódó életmód megszüntetésére és megelőzésére.
A szakmai munkánk hosszútávú célja, hogy a célcsoport számára egy strukturáltabb
napirend alakuljon ki, és ezáltal rendezettebb életvitelt, valamint egészségesebb testi és lelki
fejlődést érjenek el, annak érdekében, hogy az infrastrukturális beruházások sikeresek
legyenek.
Célcsoport sajátosságai:
Az itt élő családok nehéz anyagi körülmények között, mondhatni mélyszegénységben
élnek. A családok nagy részének egyedüli bevételi forrása a szociális támogatások, valamint a
gyermekek után járó támogatások. Az itt élők 90%-a munkanélküli, és halmozottan hátrányos
helyzetű, illetve alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, tanuláshoz és a munkavállaláshoz
való hozzájutásuk a szocializációs hiányosságok, illetve az integráció hánya miatt nem
megoldott. Sokan kriminalizálódnak, és „jövedelem kiegészítés” céljából bolti lopások, és
illegális tevékenységekből tartják fent magukat, valamint családjaikat.
Az itt élő családok átlagosan öt hat gyermeket nevelnek, sok esetben jellemző, hogy 1617 évesen vállalják a nők első gyermeküket, iskolai végzettség és anyagi háttér, és kellő szülői
attitűd nélkül. A családok hiányos szocializációja miatt nehezen integrálódnak többek között
az oktatási nevelési intézményekbe, valamint egyéb társadalmi csoportokhoz. A családok saját
családjuk működtetéséhez sem rendelkeznek megfelelő gyakorlattal és tapasztalattal, hogy a
kríziseket elkerüljék, valamint az életvezetésükhöz elengedhetetlen tapasztalatokat elsajátítsák
és működtessék is azokat.
Városunknak e szegregált városrészen élőknek egyáltan semmi lehetősége nem volt a
jelen pályázati program megvalósítása elött arra, hogy az életvitelükben, és
a
személyiségükben pozitív változások történjenek, mert a SZOFT elem megvalósítása ellőt
egyéb szolgáltatások nem tették lehetővé, hogy az itt élő családoknak szabadidejükben
strukturált közösségépítés, valamint egyéb készségeik fejlesztésére, illetve a családok
társadalmi szerepeinek megerősítéséhez szükséges készségeket, copingokat megismerjék, és
használják azt életvezetésük során.
Jelen pályázat keretein belül megvalósításra kerülnek a célcsoport számára különböző
csoportfoglalkozások, a strukturáltabb szabadidő, valamint a tudatosabb családi életvitelt
elősegítő egészségmegőrző programelemekkel, így a családoknak lehetővé váltak ezáltal, hogy
életvezetési kompetenciáikat sajátítsanak el, valamint a családi és társadalmi szerepeiket
megerősítsük, ezáltal elősegítsük társadalmi beilleszkedésüket és családi kohéziójuk
megerősödését, csökkentve ezáltal a nagyfokú kriminalizálódásukat. A
pályázati elem megvalósulása hiánypótló lehetőség, az itt és a környező
utcákban élők számára a társadalmi integráció rendeződésére.
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Mivel az itt élő családok már hosszabban fennálló krízissel illetve problémával
küzdenek, és a gyermekek/fiatalok veszélyeztetettsége folyamatosan fennáll, aminek a
csökkentése illetve megszűntetése elengedhetetlen. A szociális munkánk biztosítása során is
megtapasztalhattuk, hogy az ellátórendszer hiányossága, sok esetben diszfunkciónális
működése miatt nem tud adekvátan reagálni minden problémára.
A 2019. 03.08-án történt gyermekgyilkosság is mutatja az ellátórendszer gyengeségeit,
és hiányosságait. A kialakult problémák elsősorban az itt élő családok diszfunkcionális
működéséből is adódnak, a családokban meglévő és kezeletlen addiktív és pszichiátriai
betegségek folyamatos fennállása miatt a családban nevelkedő gyermekek nem kapnak kellő
odafigyelést és adekvátan a szülők nem tudnak az életkori sajátosságokra sem reagálni, ez által
folyamatosan veszélyeztetve vannak. A célcsoport nagy részének eddigi tapasztalataik alapján
jellemzően valamilyen bűnelkövetése, illegális/legális szerhasználata, magatartás, valamint
önértékelési problémáik vannak. A célcsoportnak szocializációs hiányosságaik jelentősek,
családi éltterük beszűkült, családjukra jellemző, hogy hátrányos helyzetűek.
A pályázati programban vállalt szakmai tevékenység megfelel a célcsoport
szükségleteinek, de az eddig eltel időszak rövid ahhoz, hogy tartós változást előidézzünk. A
programba bevont/és nem bevont családok és egyének is igénylik a velük való intenzív szakmai
munkánkat, az általunk kínált módszerekkel való megtámogatásukat. Tapasztalataink szerint
HIÁNYPÓTLÓAK az általunk biztosított szociális segítő tevékenység.
A
családokkal/egyénekkel sikerült bizalmi és stabil segítő kapcsolatot kialakítani, keresnek
bennünket és tanácsaink, meglátásinkat szívesen építik be mindennapi életvitelük során
A családok nagy része anyagi, megélhetési gondokkal küzd, nincsenek sok esetben
tisztában szülői szerepeikből kifolyólag feladataikkal, kompetenciájukkal. A szülők nem
rendelkeznek olyan nevelési módszerekkel, melyek az adott életkori sajátosságokhoz
igazodnának.
A családokban nevelkedő gyermekeknél a személyiségfejlődésében fontos mérföldkő a
családból kapott helyes szocializációs folyamatok és az érzelmi biztonság megléte. Különösen
a kamaszkor az az életszakasz amikor a szabadidő strukturálatlansága veszélyhelyzeteket
idézhet elő, sok ingerrel és különböző értéktrenddel találkoznak ekkor a kamasz fiatalok. A
későbbi egészséges és tudatos felnőttkor kialakításához és annak viteléhez nem mindegy, hogy
mely értékrendekkel szembesülnek a fiatalok és azok hogyan épülnek be, és hagynak
lenyomatot a személyiségükben. A pályázati célcsoportban megcélzott családok segítség nélkül
nem, vagy alig tudnák kezelni családjuk problémáit, és kamasz gyermekük/gyermekeik
hatékony nevelését biztosítani, és minőségi szabadidős programokon reszt venni. Ezáltal ezek a
fiatalok nagy rizikófaktornak vannak kitéve az addiktív megbetegedésekkel és a
kriminalizálódással szemben. Jelen pályázat keretein belül lehetőség van a gyermekeket nevelő
családok számára strukturált és hasznos szabadidős programokon részt venni, és képessé tenni
őket, hogy életvitelüket és gyermekeiket hatékonyan tudják az egészséges és tudatos életmódra,
életvitelre nevelni. Ezáltal a pályázati program célcsoportjának maximálisan megfelelve érjük
el az adott célcsoportot. A szociális munkánk biztosítása során programunk egyik fő célja, hogy
megismerjék és használják szolgáltatásainkat annak érdekében, hogy a testi és lelki stabilitásuk
folyamatosan biztosított legyen, továbbá a családoknak egy színvonalas és strukturált
kikapcsolódási lehetőséget nyújtson.
A lakásuk felújítását az abba bevont családok, nagyon várják, annak érdekében, hogy az
életszínvonalukba, és fiziológiás igényük meglétében is pozitív változás történjen. A családok
nyitottak
az
infrastrukturális
beruházással
kapcsolatban,
együttműködőek és hajlandóságot mutatnak az ingatlanok, a környezetük
rendeb tételére és annak fenntartására is a jövőben.
Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület
Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 6.
Tel.: 74/407-297
E-mail: cic@tolna.net

TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001
Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon
Az itt élő családok lakcímeik kaotikusak, sokszor nem is tudják, hogy melyik ingatlan
címe szerepel lakcímkártyájukon, több esetben az állandó lakcímük és a tartózkodási helyük is
más címen szerepel. Sok háztartásban többen is élnek életvitel szerűen, de lakcímkártyájukon
nem az a cím szerepel. A Patak utcából nyílik a Borostyán utca, mely jelenleg nem
szegregátum Szekszárdon, ám az ott élő (elsősorban roma) családok, iskolai végzettsége,
hátrányos helyzete, munkanélkülisége, kriminalizálódott és elhanyagoló életmódja
folyamatosan veszélyezteti a környező utcákat, a megfelelő társadalmi normák vitelében. A
Borostyán utcában élő családok nagy része rokoni kapcsolatban van a Patak utcai családokkal,
ezért az átjárhatóság a családok között folyamatosak. Mivel az eddigi szociális
munkavégzésünk során megtapasztaltuk, hogy a Borostyán utca és a benne élő családok is
folyamatosan veszélyeztetve vannak a slumosodás, a kirekesztettség és a társadalom
perifériájára való tolódásban, elengedhetetlen a jelenlétünk és támogatásunk számukra is.

Szekszárd, 2019. július 31.
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