OKOSHELY ÉS CSALÁDI NAP

Közösen

a közösségért
Kettő az egyben, azaz két téma egy cikkben. Az alábbiakban a Széchenyi
István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet
Szociális Munka tanszékét érintő két kezdeményezéssel foglalkozunk –
OKosan és családiasan.
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Időrendben haladva kezdjük a
TÁMOP 5.5.4-13/2 projekt keretében
megvalósuló marcalvárosi közösségfejlesztéssel. A Szociális Tanulmányok tanszék mellett működő
Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány 2012ben élt azzal a lehetőséggel, amely
civil szervezetek közösségfejlesztési
projektjeinek kínál finanszírozást.
Így vágtak bele abba a munkába,
amely az OKoshely Közösségi Kávézó
megnyitásához és működtetéséhez
vezetett. Nem véletlen a névválasztás
sem, amely a projekt szlogenjéből
adja magát: „OKos hely – ezer okod
van, hogy gyere be!” Dr. Tóbiás
László egyetemi docens, a szociális
munka és közösségi asszisztens szakképzés felelőse a történet kapcsán
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felhívta a figyelmet arra, hogy a
marcalvárosi aluljáróban kialakított
hely nem csupán a lakótelepen élő
közel 20 ezer ember közösségének
fejlesztését szolgálja, esélyt kínálva az azonos érdeklődési körrel
rendelkezők egymásra találására,
hanem a hallgatók számára nyújt
terepgyakorlati színhelyként tapasztalatszerzési lehetőséget. – A projekt
2013 novemberének derekától ez év
januárjának közepéig tartott, ám
utána még három hónapon keresztül
biztosítanunk kellett a fenntartását.
Így érkeztünk el április 15-éig, mikor
is a győri Családsegítő Szolgálat
átvette a közösségi kávézó működtetését. Januárig négy munkatársunk
dolgozott a projektben, a fenntartási
időszakra ketten maradtak, majd

végeredményben Makai Zsófiát is
átvette az önkormányzati intézmény.
A kapcsolatot azonban a jövőben
nem csupán az ő személye jelenti
majd az OKoshely és az egyetemünk
között, hanem az a megállapodás,
amelynek értelmében gyakorlatra továbbra is mehetnek oda hallgatóink.
Mérnökhallgatók önkéntes segítő
gyakorlat keretében korrepetitorként
működtek közre az elmúlt félévben,
de a szociális és ifjúsági munka
felsőoktatási szakképzésén tanuló elsőéveseknek is biztosítottunk
ott gyakorlati lehetőséget. Ahogy
tesszük ezt a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Karán
tanuló szociálpedagógus hallgatókkal, akiket megállapodás értelmében
fogadunk gyakorlatra.
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Farkas Martina
szociálisan
érzékenynek
tartja magát,
aki nagyon
szeretne az
embertársainak
segíteni.

Az esemény – miközben erősítette a győri
kortárs segítők kooperációját és kínált
szórakoztató programokat a hátrányos helyzetű
gyermekek számára – újabb elemmel járult
hozzá a Széchenyi István Egyetem szolgáltató
egyetemmé válásához.
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Tóbiás László felhívta a figyelmet arra, hogy a marcalvárosi
aluljáróban kialakított hely nem csupán a közösségfejlesztést
szolgálja, hanem a hallgatók számára terepgyakorlati
színhelyként tapasztalatszerzési lehetőséget is nyújt.

Készségfejlesztés keretein belül
a Széchenyi István Egyetem szociális és ifjúsági munka asszisztens
hallgatóinak egy hatfős csapata olyan
programokat talált ki, melyeket meg
is valósítottak a közösségi kávézóban.
Farkas Martina, Urkom Dorina Kitti,
Kovács Viktória, Homa Eszter, Danka
Gyöngyi és Mézer Barbara közös
munkája azonban nem csupán a
marcalvárosi közösségfejlesztés terén
érdemel dicséretet, hanem azon Családi Nap kapcsán is, melyet márciusban valósítottak meg – komoly érdeklődést kiváltva, s nagy sikert aratva.
Az esemény – miközben erősítette a
győri kortárs segítők kooperációját
és kínált szórakoztató programokat
a hátrányos helyzetű gyermekek
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számára – újabb elemmel járult
hozzá a Széchenyi István Egyetem
szolgáltató egyetemmé válásához.
– A jövőre nézve mindannyiunk számára erőt ad, hogy képesek voltunk
egy ilyen nagyszabású rendezvény
megszervezésére és lebonyolítására –
fogalmazta meg a hatok véleményét
Farkas Martina, aki büszkén újságolta, hogy az egyetem aulájában és az
ingyenes belépést biztosító Mobilis
Interaktív Kiállítási Központban
rendezett esemény után a résztvevők
többsége úgy fogalmazott, hogy már
nagyon várják a folytatást. Ezért
aztán már júniusban sorra is került a
Püspökerdőben a következő Családi
Nap, miközben a csoport viszont már
javában dolgozik azon nyári tábor

előkészítésén is, mely a tervek szerint
augusztus végén kínálna programot
hátrányos helyzetű gyerekeknek.
– Szociálisan érzékenynek érzem
magam, aki nagyon szeretne az embertársainak segíteni, legyenek azok
idősek, hátrányos helyzetű gyerekek
vagy hajléktalanok – teszi hozzá a
Sitkéről származó Martina, aki a
sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói
Szakképző Iskola után választotta
a Széchenyi István Egyetemet. – A
felsőoktatási szakképzés mellett szeretnék majd szociális munka szakon
diplomát szerezni, s közben lehetőség
szerint minden területet megismerni,
hogy utána biztosabban dönthessek
majd a hogyan továbbról. n
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