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A SZERVEZET

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK, SIKEREK

A Váltó-sáv Alapítvány (továbbiakban VSA) deviáns,
hátrányos helyzetű/marginalizált, veszélyeztetett
csoportok és azok hozzátartozói; továbbá szociális
hátrányos helyzetűek, bűnelkövetők, szenvedélybetegek,
fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci (re)integrációjával foglalkozó, országosan működő,
civil, professzionális segítő szervezet.

A PROJEKT
5 ország 5 szervezetének stratégiai partnersége, jó
gyakorlatok cseréje, közös ajánlások és protokollok
megfogalmazása, szellemi termékek (módszertan,
pedagógiai anyagok, tananyagfejlesztések, stb.)
létrehozása egy speciális színtéren (börtön, fogvatartás
és szabadulás utáni időszak) és speciális célcsoport
(fogvatartottak és szabadultak) társadalmi és
munkaerő-piaci beilleszkedésének segítésére; a segítő/
fejlesztő/pedagógiai munka újítására, korszerűsítésére,
fejlesztésére.

Partnerek:
• Fundacja Slawek (Lengyelország)
• Rubikon Centrum (Csehország)
• Konzultacne a informacne centrum EDUKOS (Szlovákia)
• Labdaros ir paramos fondas „Garstycios grudas” (Litvánia)

A legfontosabb siker a projekt lebonyolítása – nem
könnyű egy több tagból álló nemzetközi módszer- és
tapasztalatcsere folyamatos működtetése. Nyilván
ez az egyes szervezetekre mindenképpen fejlesztőleg
hat – ha pedig a szervezet fejlődik akár kapacitásban,
akár menedzsmentben és/vagy tudás/ismeretben, ez
a speciális célcsoportra is pozitív hatással van, hiszen
lehetőségeik, életesélyeik, és segítő erőforrásai így
mindenképpen fejlődnek. Mindenképpen eredményt
jelentenek a szellemi termékek: ebből a 2. és az
5. kötet (módszertan és érzékenyítő tananyag) a
leginnovatívabb.

HOGYAN JELENIK MEG A SZOLIDARITÁS
A PROJEKTBEN?
A speciális célcsoport – fogvatartottak, szabadultak,
bűnelkövetők – társadalmi befogadása fontos célja
a projektnek; ehhez érzékenyítő közös tananyagot is
kidolgozott az 5 szervezet.

MILYEN MEGKÖZELÍTÉST ALKALMAZ
A PROJEKT EHHEZ?

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

Nemzetközi partnertalálkozó és tapasztalatcsere
(minden országban) valósult meg 4-5 havonta, hazai
kutató- és fejlesztő munka, valamint szellemi termékek
kidolgozása és disszeminációja a projekt legfőbb
tevékenysége.
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