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Az alapítvány céljai:
A Széchenyi István Egyetem Szociális munka tanszéke és annak munkatársainak, hallgatóinak, öreg
diákjainak támogatása:
- a szabadidő tevékeny eltöltésére és diákéleti aktivitásra serkentő, felkészítő és képző programok
szervezése,
- a hallgatók részvételével:
- szociális munka tárgyú közösségi akciók és kutatások megvalósítása,
- szociális problémák kezelésére modellprogramok kidolgozása és megvalósítása,
- szolgáltatások nyújtása és egyéb fejlesztési, működési támogatás azonos vagy rokon területen
működő más szervezetek számára,
- szociális munka, szociális munka oktatásához és a szociális ellátások fejlesztéséhez kapcsolódó
tevékenységek támogatása
- gyermekjóléti és szociális szakmai ismereteket hasznosító diákmunka-lehetőségek felkutatása és
biztosítása,
- foglalkoztatási célú programok megvalósítása,
- szociális, közösségi, tanulmányi és kutatási-tudományos ösztöndíjak folyósítása,
- a hallgatók elhelyezkedésének támogatása,
- nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása,
- szociális munkához kötődő kiadványok megjelentetése
- adománygyűjtés a felsorolt tevékenységek támogatására.
- vállalkozási tevékenység kizárólag másodlagosan, a közhasznú célok megvalósításának
elősegítésére, azokat nem veszélyeztetve folytatható. A vállalkozói tevékenység eredménye nem
osztható fel, azt az alapítvány tevékenységére kell fordítani.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást
nem kap és pártok tevékenységet nem támogatja.

Az alapítvány eddigi tevékenységei:
2012 júliusában a mosonmagyaróvári Drogponttal felkészítő tábort szervezünk Dunaszigeten
– a helyi önkormányzat támogatásával –, olyan fiatalok csoportjai számára, akik
településükön ifjúsági közösségszervezéssel kívánnak foglalkozni. A képzési szükségletet a
Széchenyi Egyetem Szociális munka tanszéke interprofesszionális közösségi munka
szakirányú továbbképzés hallgatói tárták fel. A másoddiplomás képzés hallgatói konkrét
települések ifjúsági közösségfejlesztési szükségleteiről írt szakdolgozataiban feltárt
szükségletekre dolgoztuk ki a táborból és a tanév közbeni képzésből álló komplex
programunkat, melyet alapítványunk önkénteseiként ifjúságsegítés és szociális munka szakos
hallgatók szintén önkéntesként dolgozó oktatókkal közösen valósítanak meg. A fiatalokat
felkészítő projektet éveken keresztül működtetendő programmá kívánjuk fejleszteni, hogy
minél több települési ifjúsági közösségfejlesztési mag felkészítésével tudjunk hozzájárulni a
települések fejlődéséhez, nem utolsó sorban a leendő szakemberek gyakorlati
tapasztalatszerzési, gyakorlati innovációkban való részvételi lehetőségeinek, személyes
társadalmi felelősségvállalása lehetőségeinek gazdagításához.

Részt vettünk az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés
alternatívái TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006 Útitársak projekt megvalósításában:
- hallgatói ösztöndíjprogramot valósítottunk meg, melynek keretében a hallgatók
szükségletfelmérésben és képzési programok kidolgozásában vettek részt,
- konferenciákat és nyilvánossági munkát szerveztünk.
A hallgatók bevonása egyrészt szolgálja a mélyebb gyakorlati tapasztalatszerzésüket,
másrészt már meglevő tudásukat hasznosítja a társadalom javára. Az ösztöndíj-programnak
azonban van szociális dimenziója is: a szociális munka és az ifjúságsegítés szakos hallgatók
között nagyon sok olyan van, akinek a családja igen rossz anyagi körülmények között él,
maguknak a hallgatóknak is hozzá kell járulnia létfenntartásához illetve tanulmányi
költségeihez. Alapítványunk célja, hogy a rossz anyagi helyzetű diákok tanulási esélyeit azzal
növelje, hogy szakmai munkavégzési illetve ösztöndíj-lehetőséget biztosít. A megvalósult
programban 15 hallgató kapott ösztöndíjat, ami a szociális munka illetve ifjúságsegítés
szakokon tanulók 10%-át jelenti.
A Széchenyi Egyetem Önkéntes segítő gyakorlati programja támogatását folytattuk:
- a gyakornokokat fogadó szervezetek toborzását, felkészítését, támogatását.
Ez a program a nem segítő szakos hallgatók társadalmi érzékenyítését, tapasztalatszerzését
szolgálja. Félévente kb. 20 civil szervezet és intézmény fogadja a hallgatókat, akik személyes
laikus segítséget nyújtanak - korrepetálnak, idősek mentálhigénés programjaiban dolgoznak,
Győr városa intézményeinek és helyeinek akadálymentesítettsége felmérésében és
közzétételében vesznek részt stb. A program a felsőoktatás és a közösségi szolgáltatások
ágazatai illetve a civil szektor együttműködésében valósul meg. Ebben a gyakornokokat
fogadó szervezetek kiválasztásában, felkészítésében, mentorálásában dolgozik folyamatosan
alapítványunk.
A 2010-11-ben megvalósított kortárssegítői programunk alapján a Széchenyi Egyetem az
egyetem minden hallgatója számára választható tantárgyként felkínálta a kortárssegítést.
Ennek kidolgozásában illetve a gyakorlóhelyekkel való kapcsolatok kiépítésében és
fenntartásában vettünk részt. A cél egy kortárssegítői mag kialakítása volt.
Aktív küldő szervezet vagyunk az Európai Önkéntes Szolgálatban (EVS), eddig 4
önkéntesünk volt külföldön. Ez a tevékenységünk folyamatos, egy önkéntesünk állandó
felelősként foglalkozik az önkéntesek körüli feladatokkal, ezen kívül rendszeresen részt vesz
a program fejlesztéséhez kapcsolódó hazai és nemzetközi szemináriumokon, képzéseken.
Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) egy olyan lehetőség, amely során a 18-30 év közötti
fiatalok min. 3 hét, max. 1 éves időtartamra, az érdeklődési körüknek megfelelő területen
végezhetnek önkéntes tevékenységet Európa ill. Latin-Amerika országaiban. A pályázat
fedezi a szállás, étkezés, utazási költséget, balesetbiztosítást. Ezen kívül havonta zsebpénzt
kap az önkéntes.
Támogatást nyújtottunk a Széchenyi Egyetem Szociális munka tanszéke ifjúságsegítő képzése
önálló programja kidolgozásához és bevezetéséhez, továbbá a Közösségi és civil tanulmányok
master szintű képzés beindításához. Mindkét esetben elsősorban a terepoktatással, a civil
szervezeteknek a képzésbe történő bevonásával foglalkozunk. A szervezetek gyakorlati
képzésben való részvételéhez szükséges kapacitásainak fejlesztése érdekében
műhelysorozatot szerveztünk.

Hagyományainkat követve biztosítottuk önkéntesek illetve egyéb hallgatók számára, hogy
részt tudjanak venni szakmai konferenciákon, továbbképzéseken.
Önkénteseink rendszeresen részt vesznek a MindenGyerek Konferencia lebonyolításában.
Részt vettünk egy bűnmegelőzési pályázat kidolgozásában, melyet Győr város veszélyeztetett
fiataljai körében valósítanánk meg partnereinkkel, egyebek között a város önkormányzatával,
rendőrségével és más civil szervezeteivel. A mi feladatunk kortárs segítők illetve kortárs
oktatók képzése, ifjúsági közösségi terek működtetésében való részvétel, nyári táborok
keretében megvalósuló képzések kidolgozása, megszervezés és megvalósítása lesz. A projekt
kutatási és innovációs tevékenységeibe is be kívánunk vonni hallgatókat, a már bevált
hallgatói ösztöndíj-program eszközével.
Más projektgazdák Támop-pályázataiban való közreműködéssel szereztünk akkora
tapasztalatot, ami alapján most már konzorciumi tagként, de akár önállóan is tudunk nagy
pályázatokon is indulni. A gyermekjóléti-szociális ágazat innovációi, a közösségi munka, az
ifjúsági munka, az önkéntesség, más civil szervezetek támogatása területein vagyunk
kompetensek, az ezeken megjelenő pályázatokon indulunk.
Éveken keresztül hol szervezői, hol támogatói voltunk a győri Szociális majális
szervezésében, reméljük, újjá fog éledni az a rendezvény, amiben úja szívesen részt
vállalnánk.

