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AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATBAN RÖGZÍTETT CÉLJAI
-

-

a hátrányos helyzetű, szegregált lakókörnyezetben élő társadalmi csoportok társadalmi integrációjának elősegítése,
képzésük, dekriminalizációjuk, életminőségük javítása egyéni adottságokra és szükségletekre épülő, komplex beavatkozási
eszközrendszerrel.
mobilitást és integrációt elősegítő szociális támogató tevékenység végzése, a gyermekek és felnőttek tanuláshoz segítése,
életmódbeli változásaik támogatása,
közösségi terek megteremtése és közös programok szervezése, a nem szegregátumban élő lakossággal együtt is,
az önkéntes tevékenység kultúrájának fejlesztése és a médiákban történő megjelenítése útján a társadalom mobilizálása a
cselekvő szolidaritás irányába,
a szegregált közösségekből létrejövő autonóm, önsegítő közösségek támogatása a nyomor újratermelésének
megakadályozása érdekében, további önérvényesítő képességük hatékonyságának növelése.

Ezen célok megvalósítása érdekében az Alapítvány az alábbi - alapító okiratban rögzített - közhasznú tevékenységeket szervezi,
elősegíti és támogatja:
-

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
tudományos tevékenység,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,
gyermek- és ifjúságvédelem,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások,
bűnmegelőzés és áldozatvédelem.

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI
A 2001. január 01. napjától hatályos számviteli politika kialakításának alapja a 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény.
E számviteli politikában kerültek rögzítésre a számviteli törvény előírásainak gyakorlati végrehajtását biztosító módszerek és
eljárási szabályok úgy, hogy a vállalkozás sajátosságainak leginkább megfelelő számviteli rendszer funkcionáljon.
Így biztosítható, hogy az egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valóságos és
megbízható összképet, információt tartalmazzon.
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A számviteli politikában és a mellékletként kapcsolódó szabályzatokban foglalt választott eljárási szabályok, módszerek
megváltoztatására csak indokolt esetben (pl. törvénymódosítás esetén) kerül sor.
A számviteli politikában foglaltak betartásáért és betartatásáért az Alapítvány elnöke felel.
A SZÁMVITELI ALAPELVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE
A vállalkozás folytatásának elve, a teljesség elve, a valódiság elve, a következetesség elve, a folytonosság elve, az összemérés
elve, az óvatosság elve, a bruttó elszámolás elve, az egyedi értékelés elve, az időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegessége
a formával szemben elve, a lényegesség elve, a költség-haszon összevetésének elve.
A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT SZABÁLYRENDSZER
Az Alapítvány a kormányrendelet előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti a könyveit és egyszerűsített
éves beszámolót készít. A beszámoló nyelve magyar, pénzneme forint. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel.
Az egyszerűsített éves beszámoló a kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti mérlegből és az 5. számú melléklete szerinti
eredménykimutatásból, valamint a számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletből áll. A civil és az egyéb közhasznú szervezet
köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. Közzétételi kötelezettségét a szervezet az Országos
Bírósági Hivatal részére elektronikus úton teljesíti, illetve saját honlapon történő megtekintéssel biztosítja.
A beszámolót az Alapítvány képviseletére jogosult elnök írja alá.
A könyvvezetést, a számviteli feladatok irányítását a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel és mérlegképes könyvelői
végzettséggel rendelkező külső megbízott végzi. Adatai: Huszti Edit Kamilla (adószám: 67530645-1-33, Regisztrációs szám:
206287)
A BESZÁMOLÓ EGYES SORAIHOZ TARTOZÓ INFORMÁCIÓK
SAJÁT RÉSZVÉNYEK, SAJÁT ÜZLETRÉSZEK BEMUTATÁSA
Az Alapítvány nem rendelkezik saját részvénnyel és üzletrésszel, valamint visszaváltható részvénnyel.
INFORMÁCIÓK A KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
5 éven túli futamidejű és zálogjoggal terhelt kötelezettségek:
Az Alapítványnak nincs 5 éven túli futamidejű és jelzáloggal terhelt fennálló kötelezettsége.
KIVÉTELES NAGYSÁGÚ ÉS ELŐFORDULÁSÚ BEVÉTELEK, KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK
Az alapítvány számviteli politikája alapján a kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek küszöbértékét az üzleti év mérlegében
kimutatott saját tőke értékének 40 százalékában határozzuk meg.
2020-ban ezen tételek:
Bevételek:
Központi költségvetési támogatások:
Nemzetközi támogatás tárgyévre jutó összege:

91 762 ezer Ft
73 362 ezer Ft

Költségek, ráfordítások:
Működéshez, programok üzemeltetéshez kapcsolódó költségek:
Szakmai programokhoz kapcsolódó költségek:
Szakmai programokhoz kapcsolódó bérek, járulékok:

33 850 ezer Ft
18 767 ezer Ft
91 941 ezer Ft
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A JELENTŐS MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SORAINAK BEMUTATÁSA

A mérlegben jelentősnek minősülő tételek
MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG (eFt)

Tárgyi eszközök

227 869

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

227 869

Követelések (kaució)

450

Bankszámlákon lévő pénzeszköz

60 336

Főpénztár és alpénztárak pénzeszközei

22 041

PÉNZESZKÖZÖK

82 827

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

310 696

Indulótőke

300

Tőkeváltozás/eredmény

39 910

SAJÁT TŐKE

40 210

Belföldi szállítók

7 675

Decemberi munkabérek, bérből levont letiltás

3 746

NAV felé fennálló decemberi járulékkötelezettségek

1 251

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

12 672

Támogatások következő évi felhasználására elhatárolt összegek

149 280

Támogatásokból vásárolt tárgyi eszközök értékcsökkenésre elhatárolt összege

108 534

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

257 814

FORRÁSOK ÖSSZESEN

310 696
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Az eredménykimutatásban jelentősnek minősülő tételek részletes bemutatása
BEVÉTELEK

ÖSSZEG (eFt)

Központi költségvetési támogatás (program bérköltségére, felújításra)

91 762

Helyi önkormányzat költségvetési támogatása (étkezési számla 50%-a)

8

SZJA 1% (fejlesztő foglalkozás)

719

Nemzetközi támogatás tárgyévre jutó összege (programokra, felújításra, működésre)

73 362

Magánszemélyek, egyéb gazdálkodók (programokra, étkeztetésre, táborra, működésre)

12 168
-19 580

Értékcsökkenésre jutó halasztott bevétel
Káreseményekkel kapcsolatos kártérítések

364

Összesen

158 803
KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK

ÖSSZEG (eFt)

Közhasznú tevékenységhez közvetetten kapcsolódó kiadások
Anyagköltség (iroda, programhelyszínek közvetett kiadásai)

33 849
6 019

Internet, telefon, karbantartás, üzemeltetés, közüzemi díjak vagyonvédelem, egyéb)

13 364

Szakértői és adminisztrációs szolgáltatások (pályázati elsz., ügyvéd, könyvelés, egyéb)

11 878

Bankköltségek, biztosítási díjak

2 588

Közhasznú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások

18 766

Foglalkozásokat tartó oktatók, programszervezők szolgáltatási díjai

9 482

Ünnepségekhez, kulturális eseményekhez, sportprogramokhoz kapcsolódó kiadások

4 406

Életminőség javítás (gyógyszer, pszichológus, étkeztetés, higiénia, ruhanemű, lakhatás)

4 878

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

52 615

Patrónusok és egyéb munkatársak bérei, járulékai

91 942

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

91 942

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

10 895

Ösztöndíjak, rászorulók pénzbeli és nem pénzbeli támogatása

913

Káreseményekhez kapcsolódó kiadások, kamatok

318

Adók, illetékek, hozzájárulások

1 792

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

3 023

Árfolyamkülönbözet, átértékelés árfolyamvesztesége

328

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

328

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:

158 803
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TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ
A TÁRGYÉVI MUNKAVÁLLALÓI LÉTSZÁM, BÉR, SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
Statisztikai állományi létszám
24 fő
A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, IGAZGATÓSÁG, FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAINAK FOLYÓSÍTOTT ELŐLEGEK, KÖLCSÖNÖK
A vezető tisztségviselőknek tárgy évben adott előleg vagy kölcsön nem volt.
A KAPCSOLT FELEKKEL BONYOLÍTOTT ÜGYLETEK
Az Alapítványnak a tárgy évben nem volt olyan kapcsolt felekkel bonyolított ügylete, amely lényeges lett volna és nem a szokásos
piaci feltételek között valósult meg.
KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI TRANZAKCIÓK
Az Alapítvány kapcsolt vállalkozással szembeni ügyleteinek kapcsolat szerinti bemutatása:
A Rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsorból:
azonos vezetésű vállalkozással szemben
0 Ft
közeli hozzátartozó által vezetett vállalkozással szemben
0 Ft
A MÉRLEGBEN MEG NEM JELENŐ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvelésbe ne került volna be, viszont a beszámoló,
illetve az Alapítvány gazdasági helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírna.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest, 2022. január 31.

Horváth Krisztina
az Alapítvány elnöke
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a “Van Helyed” A Közös Jövőnkért Alapítvány tevékenységeinek, eredményeinek bemutatása
Horváth Krisztina (alkotói nevén Bódis Kriszta)
Van Helyed Alapítvány
Pszichológus, író, rendező, a Van Helyed Alapítvány létrehozója és vezetője számos, többek között a Magyar Köztársaság
Érdemrend Lovagkeresztjével és a Wallenberg díjjal is elismert szakember.
A roma civil szakmai tanácsokban és a Van Helyed rendszer kiépítésében hosszú ideje együttműködik a Belügyminisztérium
Felzárkózásért felelős államtitkárságán Langerné Victor Katalin helyettes államtitkárral valamint a roma/felzárkózási programok
megvalósításáért felelős Társadalmi és Esélyegyenlőségi Főigazgatóságon Sztojka Attila főigazgatóval, valamint hivatalában az
EMMI miniszterével Balog Zoltánnal 2011 óta.
Az alapítvány legfontosabb eredménye az a működő oktatásfókuszú rendszer amelyen belül a hátrányos helyzetű,
mélyszegénységből jövő, többségében roma növendékek 100%- a befejezi az általános iskolai tanulmányait és középfokú
intézményekben tanul tovább, leérettségizik, szakmát kap. Az elmúlt évtized alatt kisgyermekkortól patronált gyerekek közül
többen már egyetemre járnak, vagy kimagasló eredménnyel külföldön tanul tovább. A VHR-en belüli patronáló komplex munkát
az alapítvány kiterjesztette és magzati kortól, a kismama és család bevonásával kezdi.
Bódis Kriszta: A Magyar Televízió munkatársaként a ‘90-es években közel 100 szocio-dokumentumfilmet készített országszerte
társadalmi kérdésekről: prostitúcióról, kiszolgáltatottságról, homoszexualitásról, kirekesztésről, társadalmi előítéletekről,
szolidaritásról, többek között a romák helyzetéről és a roma kultúráról is. Ugyan ebben a témában jó néhány díjat begyűjtő,
nagyobb lélegzetű dokumentumfilmet rendezett. Például a Rabszolgavásárt, amely az emberkereskedelemről szól, vagy a Bári
sej- Nagy lány-t, amely az oláh cigány közösségek szokásairól szól, vagy a Amari kris-t, az oláh cigány hagyományokat és etikát,
mutatja be.
Közben tanított többek között az ELTE Interkulturális Pedagógia és Pszichológia szakán és Szociálpszichológia tanszékén, a JATE
Romológia szakán és a Miskolci Egyetem kulturális antropológia szakán. Amit a filmjeiben nem mutathatott meg, regényeiben
írta le. A kirekesztettek, a marginalitásban élők sorsával foglalkozott, és a filmet eszközként használta a problémák megoldására.
Többek között sikerült megakadályoznia kilakoltatásokat. Az itt élőkkel közösen veszélyelhárító újításokat végeztek a házakon,
mindenhová kártyás villanyóra került, fürdőházat építettek és kiskerteket gondoztak. Létrehozta a Van Helyed Alapítványt, amely
ma már Ózdon és Budapesten egyre szélesebb hatókörben működik, annak érdekében, hogy a szegregáció és a szegénység
okozta hátrányok legyőzzék, és minél több gyerek minőségi tudást kapjon.
Könyvei:
•

Mind csak idegenyebb úgy (Versek, 2002, JAK, Budapest)

•

Kemény vaj (Regény, 2003, Magvető, Budapest)

•

Artista (Regény, 2006, Jelenkor, Pécs)

•

Artista (2009, Voland & Quist, Dresden), német nyelven

•

Carlo Párizsban (regény, Tilos az Á, 2014)

•

Van Helyed; szerk. Bódis Kriszta; "Van Helyed" A Közös Jövőnkért Alapítvány, Bp., 2014

•

Van Helyed Rendszer. A sikeres integráció. Elvek és módszerek. A Van Helyed szakmai műhely kiadványa; "Van Helyed"
A Közös Jövőnkért Alapítvány, Bp., 2015
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Válogatott filmográfia
1995 Petra - színes dokumentumfilm, 19 perc
1996 Apa - színes dokumentumfilm, 25 perc
1997 Egymás mellett - színes dokumentumfilm, 25 perc
1997–1999 Ott leszünk mi boldogok - dokumentumfilm (Szanyi Gyöngyi társrendezővel)
1998-2000 Isten Adóssága (dokumentumfilm): kitörési kísérlet a Hétes roma telepről.
2001 Szegény kisfiú (dokumentumfilm): a kisiskolásokról és a kiközösítés lélektanáról.
2000-2002 Rabszolgavásár /I. Ennél jobb helyet úgyse találsz, 54 perc /II. Mélykút-puszta, női börtön, 34 perc/: kétrészes
dokumentumfilm az emberkereskedelem áldozatairól és a prostitúcióról, női szemmel.
2000-2005 Amari kris -Mi eskünk (dokumentumfilm): Az oláh cigányok még soha nem dokumentált törvénykezési szokásáról –a
Romani kris-ről
2004-2006 Falusi románc -meleg szerelem (dokumentumfilm): egy leszbikus értelmiségi nő és heteroszexuális roma
szomszédasszonyának bontakozó kapcsolatáról.
2005-2007 Báriséj-Nagylány (gender dokumentumfilm): egy békési lovári (oláh cigány) közösség nőkkel kapcsolatos
hagyományairól.
2010 Virrasztás (dokumentarista kisjátékfilm): kitalált történet kitalált szereplőkkel. A hasonlóságok azonban nem szándékosak,
nem véletlenek, hanem elkerülhetetlenek. A romák elleni rasszista sorozatgyilkosságok áldozatainak állít emléket, egy békés világ
reményében.
2010-2012: Alkotásközpontú program Van Helyed Filmes-Média Műhelyét alapítja meg és vezeti. A műhelyben közösségi
alkotások születnek:
VHA Műhely válogatott munkái:
2011: Valovi rap (klip), Big bro (kisfilm)
2011-2012: Zordok földje (kisjátékfilm)
Díjai
•

Tolerancia díjak: (1995, 1997, 2000)

•

MTV Nívódíj (1997)

•

Dialektus Antropológiai Filmfesztivál Fődíj (2004)

•

Bezeredj díj (2005)

•

NKA alkotói ösztöndíj (2005)

•

Filmjus alkotói ösztöndíj (2006)

•

Kamera Hungária különdíj, (2006)

•

Film.dok Fesztivál rendezői díj (2006)

•

Filmjus alkotói ösztöndíj (2007)

•

Film.Dok. fesztivál zsűri rendkívüli díja (2007)

•

"100 éves a Nőnap" Állami elismerés (2008)

•

Emberség díj (2008)

•

Emberség díj (2009)

•

Európai Bizottság a Szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem évének arca (2010)

•

Literaturhaus NÖ in Krems, írói ösztöndíj (2010)

•

Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje (2010)

•

Plural+ Nemzetközi Filmfesztivál Global Block díja a Van Helyed Média és Filmes Műhely mentoráltjaival közösen (2011)

•

Sociale Marie díj (2012)

•

Wallenberg díj (2013)

•

Glamour (2015)

•

Balázs János díj (2020)
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Az Alapítvány aktuális tevékenysége (2013-2020):
A Van Helyed Alapítvány és az általa kiépített, működtetett Van Helyed Rendszer (VHR) szisztematikusan megtervezett,
visszacsatolások által megújuló, intézményeiben és szolgáltatásaiban egymásra épülő, folyamatorientált rendszer, amely a
gyermekek oktatására-nevelésére és a teljes szocializációs folyamatra fókuszál, és szorosan együttműködik a gyermekek szűkebb
és tágabb környezetében élő felnőttekkel: a családokkal, közösségekkel és szakemberekkel.
A VHR a Van Helyed Alapítvány által - különböző helyszíneken - alapított és fenntartott intézmények és az általuk nyújtott
szolgáltatások együttese, amelyek együttműködnek az oktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel is.
A Van Helyed Rendszer kiépítésének célja, hogy a gyermek - különös tekintettel a hátrányos helyzetű/roma gyermekre - sikeres
életutat járhasson be. Társadalmi célja, hogy a gyermek, a család és a közösségek képessé tételén keresztül megakadályozza a
szegénység és nyomor újratermelődését, és ezzel megalapozza a szegregált társadalmi csoportok emancipációját, egyúttal
lépéseket tegyen az esélyegyenlőség felé.
Hosszútávú társadalmi célja, hogy olyan gyakorlati modellt adjon korszerű szakpolitikák kialakításához, amelyek rendszerszinten
biztosítják a szükséges (állami) szolgáltatásokat a sikeres életúthoz minden gyermek számára.
A VHR intézményeivel és szolgáltatásaival a magzati kortól a munkaerő–piacra való belépésig, azaz a fiatal felnőttkorig kíséri a
gyermeket és a családját.
Az intézmények és szolgáltatások fejlesztése során munkánkat az alábbi értékek és szemlélet mentén alakítjuk: autonómia,
képessé tevés és felhatalmazás (empowerment), alkotás-központúság, személy-központúság, közösségi szemlélet és partnerség,
esélyteremtés és emancipáció, interkulturalitás, resztoratív szemlélet és gyakorlat.
A VHR alappillére a patrónusi rendszer. A patrónus minden intézményben jól körülhatárolt feladatkörrel rendelkezik. Ezáltal
biztosítja a partonáltak személyes támogatását, az egyéni fejlődéshez szükséges szolgáltatások menedzselését. Egy partónus
max. 15 partonáltért és családjáért felel. A partónusok egyéni és csoportos fejlesztést/támogatást, szociális és oktatási
esetkezelést végeznek. A patrónusok az intézményeken belül és között szakmai teamekben dolgoznak; ez az összehangolt munka
biztosítja a rendszer sikerességét.
A VHR a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni szükségleteinek megfelelő szolgáltatásokat kínál. Folyamatosan biztosítja
azokat a külső erőforrásokat, és mozgósítja azt a motivációt, amelyre a felnőttkori sikeres életvezetés és önmegvalósítás
kialakításához minden embernek szüksége van. Esélyt nyújt a hátrányos környezeti adottságok kompenzációjára, lehetőséget
biztosít az egyéni képességek teljes kibontakoztatására. A Van Helyed Rendszerben patronált gyermekek önállóan, (családjuk
támogatását is élvezve) képesek a tanulás útján sikeres karriert / életpályát kiépíteni. A VHR támogatja a gyermekek családját,
abban, hogy a gyermek élete során megtalálja a harmóniát és az anyagi biztonságot teremtő szakmát, életpályát.
Továbbá olyan szolgáltatásokat kínál, amelyeket a gyerekek és családjaik önerőből és/vagy az elérhető állami ellátórendszerben
nem (vagy nem jó minőségben) kapnak meg. A VHR-ben nyújtott - oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és alkotó, valamint
sport - szolgáltatások változatosak, egymásra épülnek és magas minőségűek. A VHR–ben minden esélyt megkapnak
a patronáltak, mert a szociális, kulturális, egészségügyi, képességbeli különbségekre is reflektáló, korszerű tudásalapú, minőségi
oktatásban, nevelésben részesülnek.
A VHR–t megalkotó Van Helyed Alapítvány vallja, hogy minden gyerek képes magas szintű tudást elérni, ha differenciált és
komplex rendszerben kap támogatást. Ez különösképp igaz a hátrányokból induló gyerekekre, akik számára a VHR nem csupán
a jó iskolába jutás lehetőségét biztosítja, hanem a családokat is bevonó, integráló közösséget, sokszínű támogatások rendszerét
is, amelynek kulcsa a partnerség és a VHR–en belüli aktív részvétel.
A Van Helyed Rendszer közösségeibe tartozó családok együttműködő partnerei annak a munkának, amely biztosítja – a minden
gyermeknek járó – alapjogot, hogy a gyermekek tanuljanak, fejlődjenek és esélyt kapjanak arra, hogy felnőttkorukra egy
kiszámítható, önmegvalósításon nyugvó, boldog életet élhessenek.
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A Van Helyed Alapítvány korábbi tevékenységei és eredményei:
2010-2013
Észak Magyarország egyik legkilátástalanabb telepén és egyúttal a régió második legnagyobb városának szegregátumában (Ózd
- Hétes telepen) komplex rehabilitációs, integrációs tevékenységeket végeztünk, amely tevékenységek - az Alapítvány
megalakulását követően - kiterjedtek Ózd 16 szegregátumára is. (Velence- telep, Kiserdőkalja, Kistó, Újtelep, Várkony-cigánysor,
Istenmező stb.) Magyarországon előzmények nélküli volt ez a típusú, beköltöző, önkéntes aktivitás. Önkéntes társadalmi
innováció keretében első̋̋̋ként végeztünk komplex, alkotásközpontú settlement munkát roma/ szegénytelepen és ezzel
Ózd/Hétes telepen komoly változásokat értünk el. Erre a tevékenységre az alkotásközpontú kifejezést Bódis Kriszta (író,
dokumentumfilmes, pszichológus) használta - és az alapítvány máig használja- . Arra az új módszerre alkalmazzuk, amelyet
önkéntesként kezdett kidolgozni és finom hangolni a telepen a helyiek bevonásával, később budapesti önkéntesek, valamint
erőforrások mozgósításával. Mielőtt ez az önkéntes program elkezdődött volna Ózd, Hétes telepet az itt élők is végállomásnak
tekintették. Elzárva a lehetőségektől, szégyenkezve a szegénység miatt. Sorsukról a gyerekek is így gondolkodtak. Ez a telep a
szegénységkutatások és szociológiai tankönyvek megtestesülése volt. Bódis Kriszta szociálpszichológiai irányultsággal és filmes
kutatómunkával igyekezett közel menni és feltárni a valóságot. Új módszereket akart találni a problémák kezelésére.
1998- 2010 között a Bódis féle, empowerment alapú “Alkotásközpontú szociális program”- nak köszönhetően egy közösség
ébredt a Hétes telepen, és talált magára. A nyári alkotó táborok, az évközi alkotásközpontú foglalkozások során az alkotás filmezés, fotózás, újságírás, színház, kézművesség, képzőművészet - nem a szokásos síneken közlekedett, az alkotó folyamat a
társadalmi felemelkedés, az integráció eszköze lett. A közösséget bevontuk a projekt irányításába és megvalósításába. Ez azt
jelenti, hogy a projekt céljait, tevékenységeit a közösséggel együtt kell kialakítani. A közösség bevonása történhet képviselők
útján, akár formálisan (pl. választott, hiteles kisebbségi önkormányzati képviselőkkel), akár informálisan (önkéntes, a közösség
által elfogadott képviselőkkel), illetve közvetlenül, szintén akár formálisan (pl. „lakógyűléseken”), akár informálisan (a közösség
bármely tagja számára nyitott, kötetlen beszélgetéseken).
A helyi projektek alapja és első lépése a folyamatos – napi 8 órás – szociális munka. Egy több száz fős telepen több szociális
munkás folyamatos jelenléte is szükséges. A szociális munkások feladata egyrészt a kríziskezelés, másrészt részletes és pontos
szociális diagnózis készítése, javaslatok kidolgozása és az önkormányzattal illetve az intézményekkel együttműködésben történő̋̋
megvalósítása volt. Alapítványunk számára - a program során Ózdon a volt postaépület megvásárlásával és „Alkotóházzá”
alakításával - lehetőség nyílt a szegregátumok lakói, elsősorban a telepi gyerekek részére szervezett, mindennapi foglalkozások
tartására.
Napi szintű tevékenységek:
- korrepetálás, fejlesztés,
- drámajáték, pszichodráma,
- önkéntes képzés,
- kézműves foglalkozások,
- asszonykör: önsegítő csoport,
- kortárs csoportok,
- sorstárs, prevenciós csoportok,
- filmes,
- média,
- zenei,
- irodalmi műhely,
- pályaorientáció,
- internet café,
- jelzőrendszer iskolával, gyermekvédelemmel.
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A programban az Alapítvány szociális munkásai, illetve önkéntes mentorok, közel százan vettek részt. Az iskolákkal és
gyermekvédelemmel együttműködve jelzőrendszert alakítottunk ki, a hiányzások száma 80% -kal csökkent.
A közfoglalkoztatás koordinálásában való részvétel mintegy 30 Hétes-telepi jelentkező számára biztosított hosszabb-rövidebb
ideig tartó munkalehetőséget. Belső foglalkoztatás keretében 9 telepi családfenntartó számára tudott a projekt alkalmi
munkalehetőséget biztosítani. A belső foglalkoztatás keretében elvégezték a telepi házak balesetveszélyes lépcsőinek felújítását,
valamint az elkészült Közösségi Szolgáltató Ház és az Alkotóház takarítását. A program keretében végzett felújítások, beruházások
szintén 9 telepi férfi számára jelentettek munkalehetőséget, a kivitelezők üvegezés, kőművesmunka és tetőfedési munkákra
alkalmaztak telepieket. 2012 februárjától a telep munkaképes lakosságának közel egyötödét alkalmazza az egyik helyi,
közfoglalkoztatással foglalkozó cég.
Az alapítványunk a program során folyamatos jelenlétet és szükséglet alapú szociális munkát biztosított a telepen. A hivatalos
okmányok beszerzése, a mindennapi életvezetési problémák, az életkörülmények javítása és közösségi terek kialakítása egyaránt
a program keretében történt. Az összes Hétesi lakóépületen (45 db önkormányzati lakásban és 5 db saját tulajdonú házban)
javítási munkálatokat végeztek, a lakók bevonásával (tetőszigetelés, aljzatbetonozás, üvegezés stb.). A bérlakásokra fordított
munka költségeit a bérbeadó önkormányzat jóváírta a lakbértartozásokból. 40 családnak megszűnt, 7 családnak megfizethetővé
csökkent az adóssága. Az adósságok törlesztése lehetővé tette a bérlővé válást. A telepen többségében jogcím nélkül lakó
családok közül 10 családnál tudták a jogviszonyokat tisztázni.
A lakhatási programelem további sikere, hogy egy hét fős családot sikerült kiköltöztetni a telepről. A jó életminőséget biztosító,
gazdaságosan fűthető lakás alap a család helyzetének további javulására. A telepen belül 1 házat komfortosítottak a víz
visszavezetésével. Ez a beruházás 15 ember életminőségét javította. A közösségi tér kialakítása, a focipálya építése, az utak
salakosítása a telep élhetőségét javította.
15 év után újra lett közvilágosítás a telepen, 20 db villanyoszlopra került lámpa. Szintén a program keretében került sor a kártyás
villanyórák bevezetésének előkészítésére. A közös programelemként megszavazott kiskert program itt is sikeres volt. A helyiek
96%-a élt a felajánlott támogatással és minden talpalatnyi földet megműveltek.
A higiénés körülmények javítása érdekében átmeneti megoldásként Közösségi Szolgáltatóház épült - fürdővel, vécékkel,
mosodával, játszószobával, szociális irodával és helyiek foglalkoztatásával. Két alkalommal teljes körű csótány, rovar és
patkányirtást végeztek a telepen, valamint kitisztíttattuk a latrinákat. A Máltai Orvos csoport egészségügyi szűrővizsgálatán
mintegy 80 fő vett részt.
A programnak köszönhetően folytattuk a nyári „settlement” típusú Alkotó táborokat és 6 országos, érzékenyítő média bemutatót
sikerült megtartani. A két tábor ideje alatt mintegy 650 fő vendég és látogató fordult meg a telepen.
A bemutatókat 500 fős közönség látta. A közösségfejlesztés programelem egyik erőssége, hogy a közösségi Szolgáltató házban
válsággyűléseket és rendszeres érdekképviseleti gyűléseket tartottak a helyiek vezetésével.
A pályázati támogatásból vásárolt mikrobusz a rászorulókat orvoshoz, illetve különféle programokra szállította. A program elért
eredményeit sikerült fenntarthatóvá tenni.
A program lakhatási, szociális, közösségi programelemei a 2012-2013 ban roma telepek felzárkózását támogató “Munka meg
Tanulás” kormányprogram keretein belül és a telep programok során a program módszertana a komplex telep programok
tervezésének alapja volt, s bár a koncepció később jelentős átalakításon ment keresztül, mégis alapvető értékek beépültek az
uniós felhívásba, mint a jelenlét típusú intenzív szociális munka, vagy az alapszükségletek kielégítésének szempontja.
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