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A SZERVEZET
A „Csepp a tengerben” Állami Gondozott Fogyatékos
Gyermekekért Alapítvány 1997 óta támogatja a pilisi
gyermekotthonban élő gyermekeket a nyári táborok,
az évközi rendszeres látogatások, a sportprogramok, a
drámapedagógiai és kézműves foglalkozások és a kulturális
kirándulások keretében.

A PROJEKT
A Szlovákia, Magyarország, Románia és Szerbia
összefogásával létrejött projekt olyan Európában élő,
14-18 éves, gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő
fiataloknak nyújtott segítséget, akik mögött nincs támogató
családi háttér. A programunk célja az volt, hogy segítsük a
résztvevők nyitottabbá válását és szociális érzékenységének
fejlődését. A találkozón szakmai előadások, interaktív színházi
(társas)játékok, workshopok és terepgyakorlatok segítségével
jártunk körül olyan témákat, mint a mélyszegénység,
az otthontalanság és hajléktalanság, a fogyatékkal élők
nehézségei, a roma/cigány fiatalok lehetőségei, a menekültek
helyzete vagy a büntetett előéletűek sorsának alakulása.
Törekedtünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a
veszélyekre is, amelyek a fiatalokat a gyermekvédelmi
gondoskodásból való kikerülés után gyakran fenyegetik, ezzel
is hozzájárulva ahhoz, hogy a fiatalok minél jobb esélyekkel
induljanak és teljes értékű életet élhessenek, amikor
felnőttként elhagyják a gyermekvédelmi intézményeket.

és terepgyakorlatok lehetőséget nyújtottak arra, hogy a
fiatalok megoszthassák egymással korábbi és a projekt
során szerzett tapasztalataikat, élményeiket. A projektben
résztvevő szervezetek között kialakult együttműködés pedig
a segítői háló szorosabbá fonódását eredményezte, mely
további sikeres pályázatok és projektek megvalósítását rejti
magában. De a találkozó lehetőséget nyújtott az önkéntes
bázisunk gyarapítására és az önkéntesek közötti kapcsolat
építésére is, amely egyúttal magának az önkéntességnek a
népszerűsítését is szolgálta.

HOGYAN JELENIK MEG A SZOLIDARITÁS
A PROJEKTBEN?
Projektünkben a szolidaritás elsődlegesen a hátrányos
helyzetű fiatalok megerősítésében jelenik meg, hiszen a
gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok kikerülése
utáni „nagybetűs” élethez kívánunk hathatós segítséget
nyújtani a különböző segítői szervezetek együttműködésével;
másodlagosan a marginalizált társadalmi csoportok iránti
érzékenység felkeltésében és az önkéntesség lehetőségeinek
hangsúlyozásában, melyek egyaránt szolgálják a társadalmi
szerepvállalás erősítését.

A PROJEKT EHHEZ?
• érzékenyítés, attitűdformálás
• kompetencia-fejlesztés, felkészítés, megerősítés
• közösségformálás, integráció, társadalmi befogadás

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK, SIKEREK
A projekt a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő
fialatok nyitottabbá válásán túl azt is elősegítette,
hogy határokon átívelő barátságok szülessenek a
résztvevők között. Az interaktív előadások, workshopok
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