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A SZERVEZET

Célunk, hogy fiatalok számára olyan programokat és
szolgáltatásokat szervezzünk, amelyekben nemüktől, etnikai
hovatartozásuktól, lelki és fizikai állapotuktól függetlenül
hasznosan tölthetik szabadidejüket, miközben támogatást
és segítséget kapnak fejlődésükhöz multikulturális
szemléletmód közvetítésével - a multikulturális
szemléletmód esetünkben a kulturális értékegyenlőség
képviseletét jelenti.

A PROJEKT

A Breaking Stereotypes című ifjúsági csereprogramunkat
2016. november 17-25 között valósítottuk meg Gánton.
Projektünk általános célja a fogyatékossággal élő fiatalok
társadalmi inklúziójának elősegítése volt. E cél elérésének
érdekében összesen 6 országból (IT, BG, PL, PT, PL, HU) 30
fő 16 és 25 év közötti fiatalt, köztük 13 fő fogyatékossággal
élőt vontunk be a programba melynek célja az volt, hogy
nem formális tanuláson alapuló eszközökkel átfogó képet
adjon a fogyatékossággal élő személyek helyzetéről a
történelem során, illetve a jelenlegi társadalmakban, a
velük kapcsolatos sztereotípiákról. Főbb programeleme volt
az oxfordi vita, a meghatározó történelmi eseményeket
és személyeket összegyűjtő „fogyatékosság fala” és az
érzékenyítő workshopok.

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK, SIKEREK

A program részeként egy, a résztvevők üzeneteiből álló,
kiállítással összevont panelbeszélgetést szerveztünk,
amelyet 2016. november 23-án a Magnet Közösségi Bank

székházában tartottunk. 2017. február 9-én az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karon megrendezett „Bárczi
Gyógytea” c. rendezvényen Sebő Gergő és Nemesnyik Balázs
tartottak beszámolót a programról, illetve az eredményekből
(fotók, „fogyatékosság fala” és a résztvevők üzenetei) egy
hónapon keresztül ki volt állítva a helyszínen.
A partnerek az iskolai prezentáció mellett újságcikkekben és
rádióinterjúkban disszeminálták a program eredményeit.
A program idén Eurodesk Awards díjat kapott „Solidarity
Action” kategóriában.

HOGYAN JELENIK MEG A SZOLIDARITÁS
A PROJEKTBEN?
A projekt programelemeit úgy alakítottuk ki, hogy
figyelembe vettük a fogyatékossággal élők speciális
igényeit, illetve lehetősége volt minden résztvevőnek
- mind a fogyatékossággal élőknek, mind a fogyatékossággal
nem élőknek - integrált csoportokban az aktív
részvételre.

MILYEN MEGKÖZELÍTÉST ALKALMAZ
A PROJEKT EHHEZ?

• érzékenyítés, attitűdformálás
• kompetencia-fejlesztés, felkészítés, megerősítés
• közösségformálás, integráció, társadalmi
befogadás
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