Intézkedési javaslatok a leszakadók felzárkóztatása érdekében
Komplex beavatkozás szükséges!
I. Ennek irányai
1. A szolidaritás informális intézményeinek kifejlesztése az érintettek körében – önsegítés,
önszerveződés
- az érintettek motiválása és bevonása saját életkörülményeik javításába
- az érintettek képessé tétele a változások létrehozására
o informális úton, közösségi cselekvés révén,
o formális tanulás, képzések révén,
o munkahelyteremtő programok révén.
2. A szolidaritáspótló intézmények integrált segítési rendszerének létrehozása
Intézményközi együttműködés kifejlesztése oly módon, hogy a szolgáltatások ne csak egymás mellett
jelenjenek meg, egymás munkájáról mit sem tudva, hanem egymással kölcsönhatásban is, az egyéni
és közösségi utakat egységükben látva.
3. Hosszú távú támogatási/segítő formák kialakítása
Min. 5, max. 10 éves komplex, munkahelyteremtő és közösséget fejlesztő helyi programok alapítása,
önálló jogi keretben, vegyes finanszírozásban (kormányzati, megyei, helyi önkormányzati támogatás
+ az üzleti és magánadományok, EU-támogatások); a szükség szerinti szakember-csoport 5 éves vagy
további alkalmazásával (közösségi munkás, szociális munkás, vállalkozásfejlesztő, felnőttképző,
mediátor, stb.)
4. A közvélemény befolyásolása
Párbeszéd programok létrehozása a helyi közösség és a társadalom szintjén egyaránt.
A társadalmi szolidaritás, a társadalmi igazságosság és a szociális problémamegoldás, a cigánysággal
kapcsolatos problémák, indulatok és feszültségek enyhítése irányába ható intézkedések támogatása,
egy befogadó társadalmi közeg kialakítása érdekében szükség van olyan párbeszéd programok
elindítására, melyek helyi szinten segítik befogadó-elfogadó-együttműködő közeg kialakítását.
E programok megszervezésére, a folyamatok kezelésére alkalmasak lehetnek a következőkben
bemutatandó közösségi munkások.
II. Eszköze: egy új intézmény létrehozása - közösségi munkás hálózat kiépítése az érintettekből és
másokból
A közösségi munkások alkalmazhatók a szociális, művelődési, felnőttképzési, vidékfejlesztési stb.
intézményrendszerben, még inkább nonprofit szervezeteknél.
Fontos, hogy alkalmazásukat rendszeres és biztonságos támogatási formákon keresztül érhessék el.
Általános feladataik:
- az érintettek bevonása-aktivizálása,
- motiválása a cselekvésre, az ön- és egymás segítésre, tanulásra, munkavállalásra,
- a helyi kezdeményezések megvalósításának szakmai segítése (információnyújtás, programokprojektek fejlesztése, kapcsolatszervezés, támogatások szervezése)

A szakmai segítés konkrét feladatai:
- intézményközi párbeszéd szervezése, a helyi intézményi feladatok újraértelmezése az
érintettekkel, a helyi szükségleteknek megfelelően,
- képessé tétel, a nem-formális és formális oktatás megszervezése
- támogatott felnőttképzési kurzusok szerveződjenek helyben, az adott helyi képzési
igényekre, főként munkahelyteremtő céllal,
- alapfokú közösségi munkás képzések szerveződjenek az érintettek köréből erre
vállalkozók számára, melyek egyben a megélhetésüket is biztosítják,
- az hosszú távú helyi fejlesztés valamennyi résztvevője – állampolgárok és
intézményeik, mindhárom szektor képviselői! – vegyenek részt támogatott közösségi
képzéseken,
- a ’közösségi munka’ modul/tantárgy váljon a segítő szakmákra felkészítő képzések
részévé,
- civil és közösségi tanulmányok felsőoktatási kurzusai (FSz, MA és szakmai
továbbképzések) támogatási formáinak kimunkálása az érintett társadalmi csoportok
részére,
- az önkéntesség ösztönzése
- a szociális gazdaság erősítése
személyi szolgáltatások; adiovizuális szolgáltatások, új információs és kommunikációs
technikák bevezetése; szabadidős és kulturális programok szervezése, hagyományőrzés; a környezet
gondozása; környezetvédelem,
- settlement típusú közösségi terek és formák (pl. mozgalmak) működtetése
A közösségi munkások munkája nyomán – megfelelő feltételek birtokában – a most ’szenvedő’
közösségek fokozatosan cselekvővé válhatnak.
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