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Kedves jelenlegi és leendő kollégák, 
kedves támogatók!

 
A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont SocioStartUp programjának első katalógusát tartják a kezükben. A So-
cioStartUp programot azzal a céllal indítottuk, hogy pályakezdő segítő foglalkozású szakembereket támogassuk szociális 
projektjeik elindításában, fenntartásában.

A program első évében 4 fiatal szakember 5 projektjének biztosítottunk támogatást, elsősorban szakmai tanácsadást, ösz-
töndíjat és pályázati hátteret. A Communitas Alapítvány támogatásának köszönhetően a programra és az egyes szociális 
projektekre első évben összesen 2300 lej támogatást tudtunk biztosítani. A projektek összesen 53 gyerek és fiatal számára 
biztosítottak hiánypótló szociális támogatást.

Egyik program specifikusan helyi, kisebbségi kérdésnek a megoldásával foglalkozott, pontosabban azzal, hogy hogyan le-
hetne az egészségügyi hozzáférés során tapasztalt román nyelvi akadályok áthidalásában segíteni fiataljaink. Egy másik pro-
jekt a közösségépítést tűzte ki célul gyergyói, gyermekotthonban élő, fiatalok körében egy olyan módszert használva, amely 
térségünkben előzmények nélküli: fiatalok festették köztéri falra álmaikat. A gyergyói kamaszok egészséges testképével fog-
lalkozó program még nem valósult meg városunkban, egy gyergyói kezdő pszichológus vágott ebbe bele a tavaly a támoga-
tásunkkal. Végül pedig egy olyan projektet választottunk, amely a célcsoportunk munkájának eredményességét növeli, azaz 
szupervíziót biztosítottunk kezdő szociális munkásoknak, melyet szintén egy közülük levő kezdő szakember álmodott meg. 

Milyen támogatást biztosítunk?

A rendelkezésre álló erőforrásaink és aktuális nyertes pályázataink függvényében a következő támogatásokat biz-
tosítjuk:

- szakmai tanácsadást a projektek tervezésében, kivitelezésében
- szakmai közösséget
- ösztöndíjat
- jogi hátteret pályázatok megírásához, adományok gyűjtéséhez
- láthatóságot, a szociális projektek eredményeinek népszerűsítését

- szakmai publikációs lehetőséget

 
Hogyan lehet jelentkezni a programra? 

A programba folyamatosan lehet jelentkezni, bár számításba kell venni, hogy a projektek finanszírozásához fontos pályázati 
kiírások általában tavaszi határidőkkel jelennek meg. Bővebb információk megtalálhatók a program honlapján: http://erofor-
raskozpont.ro/tehetseggondozas/sociostartup.html

Nagy örömmel fogadjuk az érdeklődéseket, jelentkezéseket!

Első évünk a Communitas Alapítvány támogatásával valósult meg. A nyertes pályázatoknak köszönhetően összesen 2300 
lej támogatást tudtunk biztosítani a támogató szolgáltatásainkra, és jelen katalógusra. Reméljük, hogy az elkövetkező 
években még sokan csatlakoznak hozzánk szakmai és anyagi támogatóként és együtt támogathatjuk a pályakezdő segítő 
foglalkozásúakat szakmai életpályájuk elindításában, fontos szociális projektek megvalósításában, a szociális háló és helyi 
közösségeink életképességének növelésében.

dr. Dániel Botond
intézményvezető

Gyergyószentmiklós, 2016. november 30.
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A magyar többségű megyék (Hargita, Kovászna) „nyelvi 
biztonságot” nyújtó határait elhagyva, az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés gyakran problémássá válik a 
székelyföldiek számára. A sajtóban gyakran olvasni olyan 
helyzetekről, amelyekben magyar anyanyelvű román ál-
lampolgárok kellemetlen, botrányos, akár diszkriminatív 
helyzetekbe kerülnek egészségügyi problémáik rendezése 
során amiatt, mert nem beszélik kellően jól a román nyel-
vet. Elég, ha a legutóbb elhíresült kolozsvári incidenst, az 
olaszteleki lány esetét említjük.

Projektünkben az ehhez hasonló esetek megelőzésére, ja-
vítására igyekeztünk egy módszert kidolgozni, kipróbálni a 
Kolozsváron tanuló, magyar többségű megyékből szárma-
zó egyetemisták körében.

2016. május 15-én a Max Weber Társadalomkutatásért 
Alapítvány székhelyén vette kezdetét az a 9 órás, intenzív 
műhelymunka, amelynek során egy pedagógus segítsége 
révén az egészségügyi jogok ismertetésével, ezen jogok 
érvényesítéséhez javasolt kommunikációs stratégiák, illet-
ve román nyelvi fordulatok kialakításával, kipróbálásával 
foglalkoztunk. Olyan helyzetek kerültek szerepjátékok és 
beszélgetések során feldolgozásra, mint: hogyan hívjunk 
mentőt, milyen kérdésekre számíthatunk a mentésirányí-
tótól, illetve egy sürgősségi ellátás során. Szó volt a gyógy-
szertári kommunikáció alapvető kérdéseiről, a családorvos 
váltásához, illetve a biztosítás rendezéséhez szükséges 
nyelvi fordulatokról és egyéb tudásanyagról, valamint kü-
lönböző szakorvosoknál való román nyelvű kommuniká-
cióról.

A műhely során használt egyik módszer eredménye-
képpen a résztvevők úgy távoztak a szombati foglal-
kozás végén, hogy egy alig maréknyi nagyságú, saját 
készítésű S.O.S. kártyacsomagot vittek haza táskájuk-
ban, amely az említett helyzetekben alkalmazható 
román nyelvű kommunikációs formulákat és egyéb 
fontos jegyzeteket tartalmazott. Ez a kártyacsomó a 
váratlan román nyelvű orvosi szituációkban hatéko-
nyan felhasználható, továbbá egyfajta meghosszabbí-
tása a prevenciónak, hiszen ez folytatható, bővíthető. 
Emellett míg az előzetes felmérés alapján a résztvevők 
egészségügyi jogokkal kapcsolatos ismeretei komoly 
hiányosságokat mutattak, addig a műhely végén újra 
elvégzett teszt eredményei alapján ezek az ismeretbeli 
hiányok jelentősen csökkentek. 

A műhely tapasztalataira és tanulságaira építve sze-
retnénk ehhez hasonló műhelyeket szervezni mindkét 
irányba bővítve a megcélzott korosztályt.

Abrudbányai-Győri Melinda
szociális munkás, programvezető

Műhely az orvos-beteg kommunikáció javításáért

„Vittem D.-t, szerintem elvárás, hogy tu-
dom, hogy nem tudok románul, én old-
jam meg. Nem várhatom el tőle, hogy ő 

beszéljen magyarul. És nem engedte. Illet-
ve beengedte D.-t, de nem engedte, hogy 
segítsen. (…) Vagy mondjam el, hogy mit 

akarok, vagy menjek haza. Ő nem fog 
megvizsgálni. Tanuljak meg románul, s 

jöjjek vissza. (…) Aztán megvizsgált. (…) 
Azóta mindig úgy járok orvoshoz, hogy a 

hangrögzítőt mindig elindítom.”  
 

[Férfi, elmúlt 26, egyetemista, kisvárosi  
– interjúrészlet saját kutatásból]

A projekt általános célja a Kolozsváron dolgozó szoci-
ális munkások számára kezdeményezett mentálhigi-
énés, támogtató csoport lértehozása volt.  Specifikus 
célkitűzéseim közé tartozott kiemelni a mentálhigiéné 
fontosságát, a szakmai kiégés megelőzését. Ez utóbbi-
ra pedig a szakmai identitás és a szakmai szociális háló 
megerősítésével kívántam hatni.

A tanácsadási beavatkozást csoportmódszer alkalma-
zásával vittem véghez.  A csoportban főleg a feed back 
használata érvényesült az egyenrangú társak részéről, 
valamint a kölcsönös segítés, támogatás és a szemé-
lyes identitás megerősödése.

„Hasznos volt. Jó volt megbeszélni, 
átbeszélni különböző nehezebb, ké-
nyesebb témákat. Jó volt azt látni, 

ahogyan más szakemberek dolgoz-
nak, bepillantást nyerni más szakterü-
letre. Lendületet, lelkesedést, támaszt 

nyújtott.” [résztvevő visszajelzése]

Időkeretet és helyszínt illetően a találkozásaink az ele-
jén kéthetente, aztán hetente voltak megtartva a Max 
Weber Társadalomkutatásért Alapítvány székhelyén 
(2016 áprlilisa és júniusa között). A találkozások időtar-
tama minimum 1-1,5 (másfél) óra volt.

Eszközként strukturált gyakorlatokat használtam. To-
vábbá fontosnak tartottam az esetmegbeszélőket és a 
csoport által hozott tematikákat. Kiemelném  a negye-

dik találkozónkat, amelynek célja többek között  a bejárt 
szakmai életút áttekintése és identitásunk erősítése volt.  
Biztató volt látni, hogy a szociális munkások kortól, 
szakmában eltöltött évektől függetlenül, mind keres-
ték azokat a képzéseket, fejlődési lehetőségeket, ame-
lyek a jobb szakemberré válásukban segíthetik őket.   

„Szerettem, hogy tartalmas volt. Min-
den egyes alkalommal volt valami, 

ami elgondolkoztatott vagy megérin-
tett. Voltak hasznos tanácsok, amit a 
későbbi munkámba beépíthetek. Azt 
is szerettem, hogy mindenki aktívan 

részt vett benne. Jó volt a hangulat, és 
azt sem bántam, ha nem tartottuk az 
időkeretet.” [résztvevő visszajelzése]

Úgy gondolom a csoport segített ezeknek a szociális 
munkásoknak a szakmai identitásuk megőrzésében, 
esetleg annak megerősítésében. A találkozások alatt 
hangsúlyozott szerepet kapott a szociális munka és 
szociális munkás létének szükségessége, a saját szak-
mai énünk megerősítése és a kollegák támogató háló-
zatának ereje.

Továbbá fontos megemlíteni azt, hogy a csoport kap-
csolódási pontként szolgált számukra a szakmában 
dolgozó hasonló nehézségekkel küzdő szakemberek-
kel, abban segítette őket, hogy elkezdjenek együtt 
gondolkodni. Elkezdődött egy szakmai szociális háló 
kialakítása, aminek a bővítését és továbbvitelét min-
den csoporttag feladataként élte meg. 

Mentálhigiénés, támogató csoport
szociális munkások számára

Deák Enikő
szociális munkás, programvezető
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„Valósítsd meg az álmaid!” üzenettel készült el Gyergyó-
szentmiklós első gyerekek által festett falrésze. A falat az 
Ora International Segélyszervezet Családi típusú gyermekott-
honának 10 lelkes lakója festette. A gyerekek két napig ter-
vezték a falra kerülő motívumokat, üzenetet. Megbeszél-
ték, lerajzolták álmaikat, jövőbeli terveiket.

A falon található alakoknak megvan a saját üzenetük, tör-
ténetük. A tetovált karú férfit Robi tervezte, felnőttként 
szeretne tetoválásokat csináltatni és csinálni. A férfi mel-
lett lévő nőt Enikő álmodta meg, manikűrösként szeretne 
dolgozni szalonban. A szabadtéri kosárpálya Csongi álmát 
idézi, kosarazni szeretne. A városból kifele tartó lány Bea, 
akinek vágya az utazás és testvére meglátogatása, aki távol 
él tőle, és felé haladva át kell mennie egy nagy székely kapu 
alatt, ami Kovászna megye fele vezet. A fal közepén lévő 
motoros lány: Mária. A tábortűz mellett ülő fiatalok Edit 
megálmodott igaz barátai, a tőlük nem messze ülő család 
pedig Reni álma, aki egy kiránduló vidám családot szeret-
ne. Az égen lévő vonalrendszer Timi zenéhez való közelsé-
gét fejezi ki, aki sosem szeretne erről az álmáról lemondani. 
A játszó gyerekek Bözsi álmát jelenítik meg, aki tanítónő 
szeretne lenni. A fal szélén kosárral üldögélő gazdasszonyt 
Kata álmodta meg, tanyán, állatok közelében szeretne élni, 
és zöldségtermesztéssel foglalkozni.

A falfestés nem a cél, sokkal inkább az eszköz volt ahhoz, 
hogy a gyerekek közösségét összekovácsolja. Egy közösen 
álmodó kis közösség alakult ki hétvégére, akik tele vannak 
lelkesedéssel, újabb tervekkel és ötletekkel, amiket szíve-
sen felfestenének a város bármely részére.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy az alkalmazott 
módszer, valamint feladatok hasznosnak bizonyultak. Az 
önkifejezést segítő foglalkozás hozzájárult az álmok fel-

dolgozhatóvá tételéhez. A csapatmunkák során észlelhető 
volt a csapatkohézió alakulása, ami végül a festés során 
érte el leglátványosabb megnyilvánulását. A falfestés so-
rán olyan nehézségekkel, megoldandó feladatokkal talál-
ták szemben magukat a résztvevők, amik idegenek voltak 
számukra. Az akadályokat, kihívásokat együttműködéssel, 
közös munkával sikerült átlépni. 

Köszönjük a közreműködést Király Réka pszichológusnak, 
Lovász Árpádnak a Grafit Stúdiótól, és Dániel Botodnak a 
Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont igazgatójá-
nak. Köszönjük a videókat Páll Olivérnek, és Gyergyószent-
miklós Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy enge-
délyt adtak a fal kifestésére.

A program a „Gondviselés Háza” öregotthon, a „Dósa Dá-
niel” Általános Iskola és a Gyergyói Közösségi és Szociális 
Erőforrásközpont közreműködésével jött létre, 2016 április 
19-22 között, az iskola másként hét idején, Búzásbesenyő-
ben. A projekt keretén belül a falfestést, mint közösség épí-
tő módszert alkalmaztuk, mely során a fent említett öreg-
otthon udvarán lévő falakat festettük ki. A programban 
aktívan részt vettek az iskola gyerekei, az otthon dolgozói 
és elmondhatjuk, hogy az egész búzásbesenyői közösség. 
Elsődleges célunk a falak szebbé tételén túl az volt, hogy 
a közösség, a gyerekek együtt dolgozva megtapasztalhas-
sák a közös munka és az alkotás örömét.

Élmény volt együtt lenni és festeni. Megtapasztaltuk, hogy 
közösen nagyobb dolgokat valósíthatunk meg, szebbé te-
hetjük környezetünket. A közös munka, a festés és a vég-
eredmény - a fal- összeköt bennünket, mindannyian ben-
ne vagyunk egy fában, felhőben, egy kis házban.

Fessünk álmokat!

Színes Világ

Fodor Rita
szociális munkás, programvezető

A negatív testkép megjelenése napjainkban egyre ko-
rábbi életkorokban figyelhető meg, és sok tényező ját-
szik közre kialakulásában. Számos probléma is kapcso-
lódik hozzá, a testkép- és evészavarokon át a hangulati 
élet zavaráig vagy önértékelési problémákig.

A beavatkozási program épp ezeket a negatív testkép-
hez kapcsolható problémákat kívánta megelőzni. A 
program a nemzetközi prevenciós programok temati-
kájából merít, figyelembe véve a negatív testkép kiala-
kulásában szerepet játszó rizikófaktorokat.

A prevenciós programban 12 ötödik osztályos diák 
vett részt a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Ál-
talános Iskolából. A találkozások 2016 februárjától áp-
rilis végéig zajlottak, heti egy alkalommal, nagyjából 
másfél órán keresztül. A foglalkozások során fontos 
szerepet kapott a testképpel kapcsolatos gondolatok 
kicserélése, ezáltal az önelfogadás, illetve egymás elfo-
gadásának elősegítése, pozitív stresszkezelési módok 
tanítása, asszertív készségek és a médiatudatosság ki-
alakítása, az önértékelés növelése.

Számomra és a gyerekek számára is a harmadik, illet-
ve a negyedik alkalom jelentett fordulópontot, amely 
alkalmak során a saját külsejükkel kapcsolatos gondo-
lataik felderítésére és megkérdőjelezésére fókuszál-
tunk. A gyerekeknek tetszettek az ehhez kapcsolódó 
gyakorlatok, számos gondolatukat sikerült más meg-
világításba helyezni, valamint reálisabbra cserélni. 
Mindemellett megbizonyosodhattam arról, hogy a 
tanácsadásnál sokkal erőteljesebb hatása van annak, 
hogy egymásnak visszajelzéseket adhattak.

A beavatkozás javulást eredményezett a testkép és ön-
értékelés szintjében, növelte az alsótesttel és a súllyal 
való elégedettséget, valamint csökkentette a média ál-
tal közvetített ideálok tudatosítását. A megfigyelések 
és a visszajelzések alapján is azt mondhatjuk, hogy a 
beavatkozás sikeres volt.

A negatív testképhez kapcsolódó
problémák prevenciója

Király Réka
szociális munkás, programvezető

forrás:  Stallard, P. (2002).  Think 
Good-Feel Good – A Cognitive 
Behaviour Therapy Workbook for 
Children and Young People. John 
Wiley & Sons, USA
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