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Kedves jelenlegi és leendő kollégák,  
kedves támogatók!

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont SocioStartUp programjának második katalógusát tartják a ke-
zükben. A SocioStartUp programot azzal a céllal indítottuk, hogy pályakezdő segítő foglalkozású szakembereket 
támogassunk szociális projektjeik elindításában, fenntartásában.

A program első évében 4 fiatal szakember 5 projektjének biztosítottunk támogatást, elsősorban szakmai tanács-
adást, ösztöndíjat és pályázati hátteret. Az Een Helpende Hand Alapítvány, a Jan Post Egyesület és a Communitas 
Alapítvány támogatásainak köszönhetően idén további 3 projektet támogattunk és egy képzéssorozatot is indítot-
tunk. Az idei projektek újabb 23 személy számára biztosítottak szolgáltatásokat.  

Idén folytatódott a Fessünk Álmokat közösségfejlesztő projekt, ezúttal középiskolás fiatalok részvételével. Egy másik 
projektben gyermekotthonban élő serdülők konfliktuskezelési készségeit sikerült fejleszteni. Végül elkészült egy 
videósorozat első filmje is. A sorozat célja, hogy fogódzót nyújtson az otthon biztonságából elkerülő egyetemisták 
számára a szexuális zaklatással szemben. A projektek támogatása mellett sikerült egy képzéssorozatot is indítani a 
segítő foglalkozású szakembereknek, olyan témákban, amelyek a projektek elindítását és fenntartását segítik: ado-
mánygyűjtés, pályázatírás, szociális szolgáltatások marketingje, online marketing, nyilvánosság felé történő kom-
munikáció, videokamera használatának alapjai, stb. Mindezek mellett, támogatóinknak köszönhetően egy jelentős 
eszközfejlesztést is megvalósíthattunk, videokamerát, állványt, vetítővásznat, táblát vásárolhattunk. A teljes prog-
ram összköltségvetése idén már 8630 lej volt. 

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

- képzéseket

- jogi hátteret pályázatok megírásához, adományok gyűjtéséhez

- láthatóságot, a szociális projektek eredményeinek népszerűsítését

- szakmai publikációs lehetőséget

A megvalósult projektekről, támogatásokról, jelentkezési lehetőségekről bővebb információk megtalálhatók a prog-
ram honlapján: http://eroforraskozpont.ro/tehetseggondozas/sociostartup.html

Fogadják szeretettel a fiatal segítő szakemberek bemutatkozását, az idei év eredményeit bemutató katalógusunkat!

Gyergyószentmiklós, 2017. december 15.

Sie halten jetzt der zweite Katalog von SocioStartUP Programm organisiert von Gyergyói Közösségi és Szociális 
Erőforrásközpont. Das Ziel des Programmes ist die Unterschützung von Berufsanfänger in ihren Projektsanfang und 
Projektsablauf im Bereich der Sozialarbeit. 

In erstem Jahr haben wir 4 Personen mit 5 Projekten unterstützt, hauptsächlich fachliche Beratung, Stipendium und 
Beibetriebstrag an Bewerbungen.. Dank die Unterstützung der Een Helpende Hand Stiftung, Jan Post Verein und 
Communitas Stiftung haben wir dieses Jahr noch 3 Projekten finanziell geholfen und haben wir ein Bildungsserie 
gestartet. Dieses Jahr hat unser Verein insgesamt 23 Personen Dienstleistungen erbracht. 

In diesem Jahr hat unser Projekt „Malen wir doch Träume“ Gemeinwesenprojekt weiter fortgesetzt. Diesmal wur-
den die Schüler aus die Hochschue als Teilnehmer. In einem anderen Projekt konnten wir die Krisenbewältigung  
von jugendliche Heimkinder verbessern. Außerdem wurde die erste Episode aus die Videoserie über die sexuelle 
Belästigung gedreht. Das Ziel der Serie ist eine Haltegriffe gegen sexuelle Missbrauch für die Studentinnen anbie-
ten. Neben der Unterstützung von Projekten haben wir es eine Bildungsserie für Sozialarbeiter gemacht. Über die 
folgenden Themen haben wir gesprochen: Fundraising, Bewerbungsschreiben, Marketing der soziale Dienstleistun-
gen, Online Marketing, Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Wie benutzt man ein Videokamera, usw.  Außerdem 
könnten wir Dank die Unterstützung von Fördern eine Videokamera, ein Stativ, einen Projektionsschirm, und eine 
Tafel besorgen. Unsere Gesamtbugdet war dieses Jahr 8630 lei. 

Was für Unterstützungen versichern wir?

Abhängig von unseren verfügbaren Ressourcen und aktueller Bewerbungen bieten wir die folgende Beihilfen: 

- fachliche Beratung in der Projektentwurf und ihren Entwicklung 

- Berufsgemeinschaft

- Stipendium

- Ausbildung

- rechtliche Rahme für Bewerbungen und Foundraising

- Sichtbarkeit, die Soziale Projekte werben

- Möglichkeit um Fachpublikationen zu veröffentlichen

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen sie unsere Webseite unter: http://eroforraskozpont.ro/tehet-
seggondozas/sociostartup.html

Schauen Sie mal unser Katalog, wo sich die Vorstellung der jungen Berufsanfänger und ihre Forschungsergebnisse 
aus diesem Jahr befinden! 

Gyergyószentmiklós, 15. Dezember 2017.

Liebe derzeitige und zukünftige Kollegen 
und Unterstützer,



Sólyom Annamária 
szociális munkás, programvezető

Videósorozattal a szexuális zaklatás ellen Mit einer Videoserie gegen sexuelle Belästigung 

Jóval azelőtt, hogy kitört volna a botrány a tengeren 
túli illetve európai film-és színház világban, illetve még 
mielőtt elindult volna a #metoo mozgalom, végzős 
szociális munka szakos hallgatóként, államvizsga dol-
gozatom témájának a szexuális zaklatást választottam. 
Személyes élményeim jó alapot biztosítottak arra, hogy 
szakmai választ adjak a bennem felmerülő kérdésekre: 
ki zaklat, és kit zaklatnak? Hol történik a zaklatás? Ho-
gyan éli meg az áldozat a történteket, milyen utóhatá-
sai vannak? Mivel magyarázza az elkövető a tettét? Mit 
csinál, illetve mit nem csinál a tanú? 

Kutatásomban, melyet 2017 tavaszán végeztem, közel 
200 Kolozsváron tanuló egyetemista adott választ a 
kérdéseimre.

Tudtam azt, hogy a munka itt nem állhat meg, így a ku-
tatási eredmények alapján egy olyan videó sorozatot 
terveztem meg, amely fogódzót jelenthet az otthon 
biztonságából elkerülő egyetemista számára a szexuá-
lis zaklatással szemben. Azért választottam ezt a mód-
szert beavatkozásként, mert így széles körben tudok 
segítséget nyújtani. A nyolc részből álló videó sorozat 
első részét forgattuk az év végén, melynek célja a sze-
xuális zaklatás különböző formáinak felismerése, érzé-
kenyítés a témában, és persze a prevenció. 

A videó létrehozása lehetetlen lenne anélkül a szakmai 
csapat nélkül, akik vállalták, hogy kiállnak a szexuá-
lis zaklatás ellen, munkájukkal is elősegítve a pozitív 
irányba való elmozdulást. Köszönet ezért: Bagaméri 
Noéminek, Bethlendi Tamásnak, Köllő Ildikónak és Kő-
míves Istvánnak. És persze Dániel Botondnak, aki nél-
kül az ötletem lehet, hogy csak ötlet marad!

Sólyom Annamária 
Sozialarbeiterin

Lange vor der Weistein-Skandal und #metoo Bewe-
gung habe ich als Thema meiner Staatsprüfung die se-
xuelle Belästigung gewählt.  Meine eigenen Erfahrun-
gen haben eine gute Grundlage gesichert, damit ich 
eine berufliche Antwort auf die Fragen gebe: Wer be-
lästigt? Wer wird belästigt? Wo passiert das Mobbing? 
Wie erlebt das Opfer was passiert ist? Welche Auswir-
kungen hat eine solche Veranstaltung? Womit erklärt 
der Täter seine Tat? Was macht ein Zeuge, oder macht 
er nicht? 

Meine Forschung wurde im Frühling 2017 durchge-
führt. Auf meinen Fragebogen haben fast 200 Studen-
ten aus Kronstadt geantwortet. 

Ich wusste, dass ich die Arbeit hier nicht stoppen darf. 
Aufgrund meiner Forschungsereignisse habe ich ei-

nen Entwurf für eine Videoserie gemacht, was für die 
erstjährige Studentinnen ein Sicherheitsmittel gegen 
sexuelle Belastung bedeuten könnte. Ich habe diese 
Methode deswegen gewählt, weil ich auf diese Art 
eine weitreichende Hilfe geben kann. Die Videoserie 
hat acht Episoden. Die erste wurde am Ende des Jahres 
gedreht. Diese enthält Informationen über verschie-
dene Formen der sexuellen Belastung und gibt einige 
Ratschläge für Präventionen. 

Ein solches Video zu machen ist ohne eine fachkundi-
ge Mannschaft unmöglich. Sie haben sich gegen sexu-
ellen Missbrauch gewehrt. Mit ihrer Arbeit haben  sie 
uns in einer guten Richtung verdrängt. Der Dank gilt 
Noémi Bagaméri, Tamás Bethlendi, Ildikó Köllő, István 
Kőmíves und  Botond Dániel, ohne ihn wäre dieses 
Projekt nur ein Traum geblieben. 



Darstellung der Videoserie, Zielsetzung und kurze 
Beschreibungen
I. Teil: Die Erkenntnis von verschiedenen sexuellen 
Belästigungsformen.

In dem ersten Teil des Videos wird über die verschiede-
nen Formen des sexuellen Missbrauchs gesprochen. Dies 
wird mit Hilfe von freiwilligen Studenten dargestellt (per-
sönlich und elektronisch). Ich halte es für wichtig, dass der 
Zuschauer die verschiedenen Formen der Belästigung 
nicht nur hören, sondern auch sehen kann. So wird die 
Information tiefer verankert und wenn man sich in einer 
solchen Situation befindet, erkennt man die sexuelle Be-
lästigung einfacher. 

II. Teil: Juristische Kenntnisse über sexuelle Belästi-
gung

In dem zweiten Teil wird ein Interview mit einem Rechts-
anwalt präsentiert. Hier wird über rumänische Rechtsvor-
schriften im Bezug mit sexueller Belastung gesprochen. 
Solche Fragen werden beantwortet sein wie: Was kann 
man tun, wenn man ein Opfer von sexuellen Missbrauch 
ist? Welche Maßnahmen muss man treffen? Welche For-
men der Bestrafung existieren? usw.  

III. Teil: Ausrüstungen zur Selbstverteidigung und ih-
ren Darstellung, Abwehrmanövers erlernen 

In dem dritten Teil werden Ausrüstungen zur Selbstver-
teidigung vorgestellt. Mit Hilfe einer Person, welche mit 
den Kampfkünsten vertraut ist, werden Fangtechniken 
gegen Mobbing präsentiert, da außer Weglaufen auch 
andere Abwehrmechanismen existieren. 

IV. Teil: Verankerungspunkte

In dem vierten Teil wird den Zuschauern vorgestellt, was 
„Netzkarte” bedeutet und warum dies eine wichtige 
Rolle beim sexuellen Missbrauch einnimmt. Nach der 
Erklärung, machen wir eine gemeinsame Gesprächsrun-
de und geben Ratschläge, was die Karte noch enthalten 
kann (Familie, Kirche, Bildungseinrichtung, Freunde usw.)

V. Teil: Die Auskunft und Erziehung der Täter.  

In dem fünften Teil der Videoserie beschäftige ich mich 
nur mit den Tätern. Dieses Thema ist auch für die Opfer 
wichtig. Ich werde über die Wichtigkeit der Zustimmung, 
sowie über die Grenzen sprechen. Ich erkläre ebenso was 
zu den Witzen gehört und was schon unter  Belästigung 
fällt. 

VI. Teil: Die Auskunft von Zeugen über wirksame 
Hilfsformen

Im sechsten Video werde ich mich mit Zeugen beschäf-
tigen, weil sie ein wesentlicher Teil des Themas „Belästi-
gung“ sind. Was kann man tun, wenn man in solche einer 
Situation ein Zeuge ist? Oder wenn man hierrüber Erfah-
rungen hat?  Wie kann man effizient helfen?

VII. Teil: Die Identifizierung von Risiko- und Schutz-
faktoren

In dem siebten Video werde ich mit Hilfe eines Polizisten 
und einer Psychologin die Risiko- und Schutzfaktoren des 
sexuellen Missbrauchs identifizieren. Welche Faktoren er-
höhen die Möglichkeit einer sexuellen Belästigung und 
welche Faktoren schützen. In dieser Episode werde ich 
betonen und aaufzeigen, dass wir die Opfer gar nicht be-
schuldigen können. 

VIII. Teil: Die Übersicht von den Organisationen aus 
Rumänien.

In dem letzten Video werde ich diejenigen Organisatio-
nen aus Rumänien präsentieren, welche sich mit dem 
oben erwähnten Thema beschäftigen, die bei Bedarf hel-
fen können und in großen Universitätsstädten erreichbar 
sind.  

I. rész: a szexuális zaklatás különböző formáinak felis-
merése.

A videó-sorozat első részében a szexuális zaklatás formáiról 
beszélnék, amelyeket önkéntes egyetemisták el is játsza-
nának, illetve bemutatnának (személyes és online forma). 
Fontosnak tartom azt, hogy a néző ne csak hallja, hanem 
lássa is a zaklatási formákat, így inkább rögzül számára az 
információ, és amikor a való életben helyzetbe kerül, köny-
nyen felismerhetővé válik számára a szexuális zaklatás.

II. rész: a jogi ismeretek bővítése a szexuális zaklatás-
ról.

A videó-sorozat második részében a szexuális zaklatás jogi 
perspektíváiról beszélnék egy ügyvéddel, akivel a beszél-
getés során a romániai törvénykezés, szexuális zaklatást 
érintő jogszabályairól beszélnénk. Mit tehetünk jogi úton, 
ha áldozatai voltunk a szexuális zaklatásnak, milyen konk-
rét lépéseket kell megtegyünk, milyen büntetési formái 
vannak a szexuális zaklatásnak, stb. 

III. rész: önvédelmi eszközök, és azok használatának 
bemutatása, önvédelmi fogások tanulása.

A videó-sorozat harmadik részében olyan önvédelmi esz-
közöket, illetve egy harcművészetek területén jártas sze-
mély segítségével olyan fogásokat mutatnék be, amelyek 
szexuális zaklatás esetén az áldozat hasznára lehetnek. Ne 
csak a futás legyen a tarsolyában, ha baj van.

IV. rész: biztonsági pontok feltérképezése.

A videó-sorozat negyedik részében a nézőknek megtaní-
tom, hogy mi az a szociális háló térkép, és miért van fontos 
szerepe szexuális zaklatás esetén (is). Miután elmagyará-
zom, közösen elkészítjük, mindenki a sajátját, ötleteket 
adva nekik, hogy miket írhatnak bele (család, egyház, okta-
tási intézmény, barátok, stb.)

V. rész: az elkövetők informálása/nevelése.

A videó-sorozat ötödik részében csak az elkövetőkkel fog-
lalkoznék, közvetlenül, a feldolgozott témák viszont az 
áldozatoknak is fontosak. Elsősorban a beleegyezés fon-
tosságáról beszélnék, a határokról, hogy mi az ami vicc, és 
mi az, ami már szexuális zaklatás, ilyenek. Érzékenyíteném 
őket a téma iránt.

VI. rész: a tanúk informálása a hatékony segítségnyúj-
tás formáiról.

A videó-sorozat hatodik részében a szexuális zaklatás ta-
núival foglalkoznék, hiszen ők is igen fontos részét képezik 
a zaklatásnak. Mit tehet az, aki tanúja volt a szexuális zak-
latásnak, akár szemtanúja, akár csak tudomása van ilyen 
esetről? Hogyan segíthet hatékonyan az áldozatnak?

VII. rész: a szexuális zaklatás rizikó-és védőfaktorainak 
feltérképezése.

A videó-sorozat hetedik részében a szexuális zaklatás rizi-
kó-és védőfaktorait mutatnám be egy rendőr és egy pszi-
chológus segítségével. Melyek azok a tényezők, amelyek 
megnövelik a szexuális zaklatásnak való kitettséget, me-
lyek azok, amelyek megvédenek? Ebben a részben külön 
kihangsúlyoznám, hogy az áldozatot nem hibáztassuk.

VIII. rész: romániai szervezetek, egyesületek feltérképezése.

A videó-sorozat nyolcadik, és egyben utolsó részében, 
mintegy összegzésképpen azon romániai szervezeteket, 
egyesületeket mutatnám be, amelyek segítségül szol-
gálhatnak szexuális zaklatás esetén, és elérhetőek a főbb 
egyetemi városokban is.

A videósorozat bemutatása, célkitűzések és rövid 
leírások

Sólyom Annamária 
szociális munkás, programvezető

Sólyom Annamária 
Sozialarbeiterin



„Fessünk álmokat!”

Fodor Rita
szociális munkás, programvezető

A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont 
szervezésében került sor a „Fessünk álmokat” projekt 
második részére. A négy éves projekt célja, hogy külön-
böző korosztályok álmaikkal, terveikkel dolgozzanak 
melyet végül a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály 
Általános Iskola mellett lévő, a Gyilkostó sugárutat 
és a templomot összekötő sikátoron festenek meg 
egyenként 10 méteres falszakaszon. 

A tavalyi program résztvevői általános iskolás, gyer-
mekjólléti intézményben élő gyermekek voltak. Idén 
középiskolás diákokat szólítottunk meg, akik egy 
jelentkezés lapot kitöltve kerülhettek be a programba, 
mely végül 10 jelentkezővel indult. A következő évek-
ben szeretnénk bevonni a fiatal felnőtteket, a családo-
sokat és végül az idősebb generációt.

A hét témája a tavalyihoz hasonlóan az álmok, célok 
voltak. A résztvevők a festést megelőzően egy három-
napos csoportmunkán vettek részt. A csoportmunka 
ideje alatt a fiatalok álmaikkal dolgoztak különböző 
eszközök, módszerek segítségével. A hét elején is-
merkedős, csapatépítő feladatokkal igyekeztünk a 
résztvevőket közelebb hozni egymáshoz. Ahogy a 
hangulat oldottabb és bizalmasabb lett nekikezdtünk 
egy mélyebb, önmagunkkal való, munkának. A munka 
elején saját arcképüket használva kezdtek el dolgo-
zni, mely végül egy, a terveiket, céljaikat tartalmazó 
plakát közepére került. A folyamat során felidéztük a 
már megvalósult álmainkat, melyek segítségével és 
sikerélményével könnyen rá tudtunk hangolódni az 
előttünk lévő, megvalósítandó célokra is. A célokra való 
ráhangolódást a belső erőforrásaink feltárása és ezzel 
kapcsolatos kis és nagycsoportos munkák követték, 
melyek végül a fal teljes tervének elkészítését alapoz-
ták meg. A résztvevők három kiscsoportban dolgoz-
va készítették el azt a tervet, melyet a falon szívesen 
látnának. A három alkotást összedolgozva készült el a 
végleges terv egy, a fallal méretarányos lapra. 

Ezt követte a fal előkészítése, mely során a repedése-
ket kijavítottuk és a falat megtisztítottuk, majd fehérre 
festettük. A fehér falat ezután négyzetekre osztottuk, 
melyek könnyítették a formák felrajzolását. A falfestés 
két napot vett igénybe, melyet egy családias falátadó 
ünneppel zártunk. Itt került sor az emléklapok átadá-
sára és a fal „aláírására”.

Úgy gondolom, hogy az idei falfestés és azt megelőző 
csoportmunka talán jobban sikerült, mint ahogy 
elképzeltem. Nagyon ügyes csapattal dolgoztam, 
motiváltak voltak, nyitottak a mély, önfeltárást igénylő 
csoportmunkára és egymásra. Az elkészült falon a 
középső motívum maga a Föld, amin bevan jelölve 
Gyergyó. A Föld háttere az egészen sötét kékből, a fe-

kete csillagos éjből, kiindulva halad a csaknem fehér 
udvarú Nap fele. A Föld felé pedig fénycsóvákat húzó 
meteorokon jönnek az álmaink. Minden meteor egy 
személy álmát jeleníti meg, de vannak melyek telje-
sen közösek, ilyen például az a meteor melyen egy 

család jelenik meg. Máshol 
az utazással, nyelvtanulással, 
sportsikerekkel találkozha-
tunk, megjelennek egyes 
szakmák, hivatások is, mint 
például a matematika ta-
nár, masszőr, mérnök.  Úgy 
érzem, hogy a programban 
résztvevő fiatalok álmaikkal 
egymásra találtak és 
megerősítették egymást 
abban, hogy érdemes 
álmodni és érdemes egy 
pozitív jövőképen gondol-
kodni. 

„A kész munkát nézegetve az 
utolsó nap büszkeség töltött el: 
büszke voltam magamra hogy 
kihoztam magamból a maxi-

mumot és egyaránt a csapatra 
is hogy nyomot hagyhattunk a 

városnak. 
 

Sok mindent köszönhetek ennek 
a programnak: habár a „mi az 
álmom?” kérdésre még mindig 
nem tudok határozott válaszo-
kat adni, de a fehér fal már nem 
lenne üres. Talán ami a legjob-

ban megmaradt az egészből, az 
a „belső erőforrásos” játékból 
származik: „magammal hoz-

tam” az erőt és az önbizalmat a 
céljaim eléréséhez, amit a prog-

ram után fel is használtam.” 

„Mikor elkészült a fal, nagyon, de nagyon 
nagy öröm volt bennem, hogy akaraterő-

vel, csapatmunkával, szeretetben mire 
is voltunk képesek. Hatalmas bizonyíték 
volt ez az egy hét nekem arra, hogy bár-
mit el tudok érni, csak akarat kérdése.” 

„A Fessünk még álmokat c. projekt nem csak arra volt 
jó, hogy feldobjuk egy kicsit a sikátort, hanem arra is, 

hogy jobban megismerjük magunkat, elgondolkozzunk 
a jövőnkről, feltérképezzük az életünket, hol tartunk, mit 

szeretnénk elérni. Egy jó kis csapattal és nagy tervek-
kel, álmokkal bármit meg lehet valósítani, ezt biztosra 
kijelenthetem. Még mindig a sok pozitivitás és energia 
fergeteges hatása alatt vagyok, a többiek elcsodálkoz-

tattak, hogy mennyi mindenhez értenek, és ez elkezdett 
motiválni engem. Feltérképeztem az életem, megnéz-
tem a külső- és belső erőforrásokat, megkerestem mi 

motivál engem.” 

Köszönjük a közreműködést Portik Tímeának, aki végig követte a folyamatot és megörökítette a legjobb 
pillanatokat. Ambrus Emesének, aki falfestés körül segített a csoport koordinálásában. Dániel Botodnak a Gyergyói 
Közösségi és Szociális Erőforrásközpont igazgatójának a támogatását, valamint  Gyergyószentmiklós Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának, hogy engedélyt adtak a fal kifestésére.

Fórika Dóra, résztvevő

Patka Henriett, résztvevő

Farkas Krisztina, résztvevő

http://eroforraskozpont.ro/tehetseggondozas/sociostartup/76-fessunk-almokat.html


„Malen wir doch unsere Träume”

Fodor Rita
Socialarbeiterin

Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont hat ein 
„Träume malen“ Projekt organisiert. Dieses Projekt fand 
schon zum zweiten Mal statt. Der Zweck dieses Projektes 
ist, die Träume von verschiedenen Altersgruppen  im Rah-
men eines Workshops zu verarbeiten, und danach an die 
gegenüber liegende Wand der Fogarassy Mihály Grund-
schule zu malen. Jede Altersgruppe hatte 10 Meter Platz 
für ihr Werk. 

Das vorherige Projekt wurde mit Kindern aus dem Sankt 
Anna Kinderheim veranstaltet. Es waren alles Grundschü-
ler. Dieses Jahr haben wir mit Schülern gearbeitet, welche 
im Gymnasium lernen. Sie wurden anhand eines Anmel-
dungsformulars ausgewählt. Schließlich haben wir mit 
10 Personen gearbeitet. Nächstes Jahr möchten wir auch 
junge Erwachsene mit ins Projekt einbeziehen und in zwei 
Jahren werden wir auch die ältere Generation integrieren. 

 Das Thema der Woche war das gleiche, wie im letzten 
Jahr: die Träume. Bevor die Teilnehmer malen durften, ha-
ben alle an einem dreitägigen „Workshop“ teilgenommen. 
Jede Gruppe hatte ihre eigenen Mittel und Methoden. Am 
Anfang wurden Teambuildingaktivitäten durchgeführt. 
Mit verschiedenen Spielen haben die Teilnehmer einan-
der kennengelernt. Als die Schüler sich wohl gefühlt ha-
ben, fingen wir mit dem Topic der Woche an. Am Anfang 
der Arbeit musste jede Person ein Selbstporträt erstellen, 
um später damit zu arbeiten. Diese Fotos wurden auf die 
Mitte eines Posters geklebt und rund herum mussten die 
Teilnehmer Ihre Träume niederschreiben. Während der Ak-
tivität haben die Kinder über ihre erfüllten Träume gespro-
chen. Dies aktivierte die einzelnen Erfolgserlebnisse und 
machte es so einfacher die Träume zu visualisieren.  Es ging 
nicht nur um die Außenarbeit, man sollte auch seine Seele 
arbeiten lassen. Dafür waren Klein- und Großgruppenar-
beiten angedacht. Die Ergebnisse waren die Grundlage für 
das Gemälde an der Wand. Die Teilnehmer haben in drei 
Gruppen ihren Entwurf ausgearbeitet. Am Ende haben sie 
diese drei Projekte miteinander harmonisiert. 

Danach kam die Wandvorbereitung: Die Risse wurden 
korrigiert, die Wand geputzt und weiß angestrichen. Die 
schneeweiße Wand war in Quadraten aufgeteilt, so war 
einfacher zu arbeiten. Die Malerarbeit dauerte zwei Tage 
an, und wurde am Ende mit einer Eröffnungsfeier gewür-
digt. Hierbei haben die Teilnehmer ihr eigenes Gedenkpla-
kat erhalten. Es war ein festlicher Moment, und alle Schüler 
haben Ihre Unterschrift an die Wand gemalt. 

Meiner Meinung nach ist das Projekt „Wandmalen“ so-
wie die Gruppenarbeit besser gelungen, als ich mir das 
vorgestellt habe. Ich habe mit einer sehr geschickten 
Gruppe gearbeitet. Sie waren motiviert und offen ihren 
Geisteszustand zu äußern auf der Wand zu malen, wel-
che die Welt darstellt als Mittelpunkt wurde Gheorgheni 

markiert. Der Hintergrund der Erde ist Dunkelblau, der 
Himmel ist schwarz, und auch die Sterne sind sichtbar. Die 
Dunkelheit wurde durch die Helligkeit der Sonne abgelöst. 
Unsere Träume wurden auf die Meteoren gemalt, die zwi-
schen Sonne und Erde fliegen. Jeder einzelne Meteor ist 
ein Traum einer Person. Aber es gibt auch kollektive Träu-

me, wie zum Beispiel die Fami-
lie, welche bei vielen Teilneh-
mern eine sehr wichtige Rolle 
einnahm. Außerdem wurden 
oft die Träume geäußert zu 
Reisen, Sprachen zu lernen, 
Sporterfolge zu feiern, und 
verschiedene Berufe zu erler-
nen (Mathelehrer, Masseur, 
Ingenieur). Meiner Meinung 
nach haben die Teilnehmer 
während des Projektes ein-
ander kennen gelernt und es 
dadurch geschafft Ihre Träume 
zu visualisieren und darauf hin-
zuarbeiten.

„ Ich war sehr stolz, als wir mit 
dem Bemalen der Wand fertig 

waren. Ich konnte mit der Grup-
pe sehr gut zusammenarbeiten 
und wir haben etwas der Stadt 

hinterlassen.  
 

Ich habe diesem Programm viel 
zu verdanken, obwohl die Frage, 

welche Träume ich habe, noch 
nicht ganz beantwortet sind.  
Der unvergesslichste Moment 
des Projektes war für mich das 
„Interne Resourcenspiel”, Seit-

dem habe ich die Kraft und das 
Selbstbewusstsein meine Träu-
me zu verwirklichen. Das habe 
ich auch nach dem Programm 

fortgeführt.

„Als die Wand fertig wurde, spürte ich  
in mir große Freude, was wir mit einer 

Mannschaft und mit Willenskraft in der 
Lage waren zu leisten. Diese Woche ist 
ein riesengroßer Beweiß, dass ich alles 

erreichen kann, es hängt nur von meinem 
Willen ab.” 

„Das Projekt „Malen wir doch unsere Träume” war nicht 
nur dafür gut, eine Wand zu verschönern, sondern uns 

auch besser kennenzulernen. Nach dem Programm 
haben wir an unsere Zukunft gedacht, unser Leben 

überprüft um zu sehen, wo wir stehen und was wir errei-
chen möchten. Mithilfe einer guten Mannschaft und mit 
neuen Träumen ist alles erreichbar. Das kann ich sicher 

sagen. Ich fühle noch die positive Einstellung und die 
Energie, die das Wandmalen mir gegeben hat. Die ande-
ren Teilnehmer waren fasziniert zu wie vielen Sachen ich 

fähig bin.  
Das gibt mir Motivation. Ich habe mein Leben analysi-
ert, und die inneren und die äußeren Ressourcen iden-
tifiziert und gefunden welche Dinge mich motivieren” 

Vielen Dank für die Zusammenarbeit für Tímea Portik. Sie hat jeden Moment verfolgt und die Schönsten davon 
verewigt. Danke für Emese Ambrus, sie hat uns beim Wandmalen geholfen. Wir möchten noch unsere Dankbarkeit 
für Botond Dániel äußsprechen. Er ist der Direktor von  Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont.  Unser 
weiterer Unterstützer war de Jan Post Verein. Das Bürgermeisteramt Gheorgheni hat uns die Wandbenutzung ge-
nehmigt, auch vielen Dank dafür.

 Fórika Dóra, Teilnehmerin

Patka Henriett, Teilnehmerin

Farkas Krisztina, Teilnehmerin



Konstruktív konfliktuskezelés gyermekvédelmi 
intézményben élő serdülőknél. 

Konstruktive Konfliktbewältigung  
bei den jugendlichen Heimkindern  

Mihálydeák Orsolya
szociális munkás, programvezető

Mihálydeák Orsolya
Socialarbeiterin

Az állandó konfliktus jelenléte kedvezőtlen hatással 
van életünkre, mivel befolyással van mindennapjaink-
ra és emiatt gyakran rossz lehet a közérzetünk. Konflik-
tusban állni egymással, főként olyan személyekkel, 
akikkel nap, mint nap kapcsolatba lépünk, együtt 
élünk, nyomasztó érzés, amely hosszú távon negatív 
hatást hordoz magában és rombolóan hat az egyén 
életére.  

Az építő jellegű konfliktuskezelést nyitottság, rugal-
masság és a másik fél iránti tisztelet jellemzi. A konflik-
tuskezelés az egyik legfontosabb társas készség, amely 
az érzelmi intelligencia egyik megnyilvánulása, melyet 
gyermekkortól kezdve tanulunk és gyakorlunk. 

 A gyerekek az intézménybe kerülésükkor hoznak 
magukkal egy átélt traumát, sérülést, ezen kívül pedig 
hozzák magukkal az otthon látott mintákat, megoldási 
stratégiákat, amelyek gyakran nem a jó módszert mu-
tatták a problémák, konfliktusok megoldására.

Ezekkel a sérülésekkel és mintákkal kerülnek intézeti 
nevelésbe és épp úgy, ahogy bekerültek ezeket tovább 
is viszik az ott lévő kapcsolataikban. Nagyon sokszor 
elfojtják azt, amit otthon láttak, átéltek és ez az elfojtás 
az agresszió formáiban tör ki bennük. Az agresszió ver-
bális formája is konfliktusokhoz vezet a konfliktusokat 
pedig sikertelen és eredménytelen módszerekkel pró-
bálják megoldani. Ezért nem hibáztatható senki, mivel 
nincs új módszer a kezükben, amit használni tudná-
nak, ezért a meglévőt alkalmazzák. 

A gyermekjóléti intézmény serdülőivel végzett mun-
ka célja, hogy a tanácsadási munka folyamán növeked-
jen a csoportkohézió és a serdülők elsajátítsanak egy 
olyan konfliktuskezelési stratégiát, amely által köny-
nyebben tudnak érvényesülni a gyerekotthon lakói 
között vagy akár az otthonon kívüli környezetben is. 
A célok között volt az is, hogy a serdülők csapatépítő 
feladatok által rájöjjenek arra, hogy képesek a közösen 
végzett munkára.  

A kiválasztott módszer típusa a csoportos tanácsadás.

A csoportos tanácsadásban 5 lány és 3 fiú vett részt, 
13-16 év közöttiek. A tanácsadási folyamat 9 alkalom-
ból állt heti rendszerességgel, az ülések témától füg-
gően 60-70 percig tartottak. A csoport zárt jellegű volt, 
melynek előnye a bizalmas légkör, a kibontakozás le-
hetősége és a közösségi érzés megtapasztalása. 

A találkozások 2017. január 16.-án kezdődtek el, és 
2017. március 15.-én fejeződtek be. 

Az ülések felében csapatépítő jellegű foglalkozást 
terveztem, mivel először a csoportnak szüksége volt 
arra, hogy összekovácsolódjon, csak utána lehetett 
konfliktuskezelői foglalkozásokat tartani. 

A csapatépítő tevékenységek alatt a tagokat úgy 
osztottam kiscsoportokba, hogy akik kevésbé kedve-
lik egymást egy csoportba kerüljenek, így lehetőség 
nyílt a közös tevékenységre, együttgondolkodásra. A 
tanácsadási folyamat második fele a hatékony konflik-
tuskezelésre lett építve. 

A projekt rövid és hosszú távú céljai közé tartozott, 
hogy a serdülők legyenek képesek az együttműkö-
désre a feladatok során, illetve, hogy a foglalkozások 
alatt ne keletkezzenek konfliktusok egymás között. 
Legyenek türelmesek egymás irányába, és egymást 
hallgassák végig tisztelettel. Sajátítsanak el minél több 
hatékony konfliktuskezelési stratégiát. Vegyék észre a 
másokban levő értékeket, nyissanak egymás irányába 
és egymás között próbálják megoldani a problémáikat. 

Der konstante Konflikt hat negative Auswirkungen 
auf unserem Leben, weil er unseren Alltag negativ be-
einflusst und oft führt zum Unwohlsein. Im Konflikt zu 
sein mit solchen Personen, die wir jeden Tag treffen 
oder mit denen wir zusammenleben ist es ein unange-
nehmes Gefühl, was nach einer Zeit negative Wirkun-
gen hat und zerstört das Leben.  

Die konstruktive Konfliktbewältigung könnte man 
mit Offenheit, Flexibilität und Ehre charakterisieren. 
Die Konfliktsbewältigung ist eine von der wichtigsten 
Sozialkompetenzen, was eine Manifestation der emo-
tionalen Intelligenz ist und wurde seit Kindheit gelernt 
und geübt. 

 Die Kinder bei der Heimunterbringung bringen 
erlebten Traumas mit. Außerdem jedes Kind bringt 
verschiedene zuhause gesehener Muster, Lösungs-
strategien, die nicht gut für gemeinschaftliche Prob-
lemlösung sind. Diese Verletzungen wurden in ihren 
Beziehungen weitergebracht. Sie drücken ihre Gefühle 
unter und das kommt in der Form der Agression aus. 
Die Agression beim Sprechen führt auch zu  Konflik-
ten, und diese Konflikten versuchen sie mit ineffektive 
Methoden zu lösen. In diesen Situationen niemand ist 
schuldig, weil sie keine neue Methode kennen, des-
wegen verwenden sie die Alten.  Die Arbeit mit der 
Institution der Kinderfürsorge hat das folgende Ziel: 
während der Beratungszeit die Gruppezusammenhalt 
zu erhöhen und den Kindern solche Konfliktsbewälti-
gungsmethode zu unterrichten, damit ihre Problemen 
weder in dem und außer Kinderheim einfacher lösen 
können. Durch die Mannschaftsspiele haben wir ihnen 
gezeigt, dass sie für die gute Zusammenarbeit fähig 
sind. Die gewählte Methode war die Gruppenbera-
tung. In den Programm waren insgesamt 8 Teilneh-
mer (5 Mädchen und 3 Jungen) zwischen 13 und  16 
Jahren. Der Beratungsprozess hat 9 Wochen gedauert. 
Jede Woche haben wir 60-70 Minuten getroffen. Die 
Gruppe war geschlossen, wessen Vorteil die vertrau-
ensvolle Atmosphäre. die Entfaltungsmöglichkeit und 
das Gemeinschaftsgefühl war. 

Die Treffen haben im Januar 2017 angefangen und 
bis März 2017 gedauert. An den Tätigkeiten habe ich 
Teambuilding gemacht, weil die Gruppe noch Einheit 
gebraucht hat, nur dann konnte ich mit der Arbeit an-
fangen. Während die Tätigkeiten habe ich die Kinder so 
geteilt, dass diejenigen die einander weniger mögen 
in einer Gruppe seien mussten. So is es möglich et-
was zusammen machen und gestalten. Der zweite 
Teil der Strategieberatung wurde auf effiziente Kon-
fliktbewältigung gebaut. Das kurz- und langfristige 
Ziele waren, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten für 
Zusammenarbeit entwickeln können und während der 
Beschäftigung keine Konflikte entstehen. Sie sollten 
miteinander geduldig sein und einander mit Respekt 
zuhören.   Sie sollten noch so viele Konfliktsbewälti-
gungsmethoden erlernen und merken die Werten in 
andere Personen an, seien sie offen füreinander und 
versuchen Sie die Probleme untereinander überwin-
den. 



SocioStartUp Képzések SocioStartUp Bildungen
SocioStartUp programunk célja, hogy segítő szakembere-
ket támogassunk szociális projektek elindításában, fenntar-
tásában. Idén a hollandiai Een Helpende Hand Alapítvány 
és a Jan Post Egyesület, valamint a Communitas Alapítvány 
támogatásának köszönhetően a pályázati háttér, tanács-
adás és ösztöndíjak mellett egy komplex képzési progra-
mot is el tudtunk indítani, ahol a segítő szakemberek olyan 
készségeket és gazdasági, kommunikációs tudást sajátít-
hatnak el, amelyek segíthetik őket a szociális projektjeik 
elindításában és fenntartásában.

A képzéssorozat segítő foglalkozású szakembereknek és 
segítő szakon képződő egyetemistáknak szól. Fő témái: 
adományozási technikák, pályázatírás, szociális szolgálta-
tások marketingje és marketing eszközök megismerése, 
online marketing, nyilvánosság felé történő kommuni-
káció, videokamera használat alapjai, videoszerkesztés és 
feltöltés.

A képzéssorozatba összesen 33 személy kapcsolódott be, 
23 résztvevő és 10 előadó. Az érdeklődők számára létre-
hoztunk egy facebook csoportot, amely segít az egyezte-
tésben, a képzési anyagok megosztásában.

Az előadások, műhelyek megtartására tíz szakembert 
kértünk fel:

•	 Berszán-Árus György, operatőr, filmes szakember, 
a Rubin Stúdió vezetője

•	 Csáki Rozália, a Székelyudvarhelyi Közösségi Ala-
pítvány ügyvezető igazgatója

•	 Dániel Botond, szociológus, szervezetfejlesztő, tár-
sult egyetemi oktató

•	 Erős Lóránt, marketing szakember

•	 Fehér Csongor, operatőr-vágó

•	 Kádár Magor, kommunikációs szakember, egyete-
mi docens, tréner

•	 Kállai Emanuel, marketing szakember

•	 Köllő Réka, online marketing szakértő

•	 Molnár Judith, szervezetfejlesztő, városmenedzser

•	 Seer László, marketing szakember, egyetemi ad-
junktus

A képzéssorozat nyolc műhelyből áll, amelyeket Molnár 
Judith előadásai egészítenek ki. Az első műhelyre és előa-
dásra november folyamán került sor. 

A novemberi képzési napokon bevezetésképpen röviden 
ismerkedtünk, megbeszéltük a képzéssel kapcsolatos elvá-
rásainkat, ismertettük a SocioStartUp programot és benne 
a képzést. Első előadónk Molnár Judith volt, aki a „Szociális 
gazdaság, kék gazdaság, tudatos jelen” témákban osztot-
ta meg gondolatait. Az előadás/beszélgetés a következő 
találkozásokkor is folytatódni fog. Ezután Dániel Botond 
ismertetett röviden egy szociológiai modellt a különböző 
tőketípusokról (gazdasági, kulturális, kapcsolati, presztízs) 
és felvezette a másnapi műhely témáját. Az előadás a szo-
ciális projektek tervezéséhez nyújtott segítséget. Központi 
eleme egy 10 lépésből álló modell volt, amelyik segítségé-
vel könnyen át lehet gondolni, meg lehet szervezni a pro-
jektet az ötlet felmerüléstől a kivitelezésig.

A képzési alkalmak jövőben is folytatódnak, és a résztvevők 
már terveznek a képzések lezárása után egy tanulmányu-
tat, amely során működő szociális vállalkozásokat látogat-
nak majd meg.

Das Ziel des Programmes SocioStartUp ist die Unter-
stützung von Berufsanfänger der Sozialarbeiter um ih-
ren Projekten durchzuführen. In diesem Jahr Dank der 
Unterstützung von  Een Helpende Hand Stiftung, dem 
Jan Post Verein und der Communitas Stiftung konnten 
wir neben der finanziellen Hilfe ein komplexes Bildungs-
programm starten, wo die Menschen für soziale Hilfe  
Fähigkeiten weiter ausgebaut haben und Finanzielle- 
und Kommunikationswissen erwerben, die in ihren Pro-
grammanfang und –Ablauf hilfreich seien könnte. 

Die Bildungsserie ist für die Sozialarbeiter oder für Stu-
denten an der Universităt, die in diesem Bereich studie-
ren. Hauptthemen: Fundraising, Bewerbungsschreiben, 
Marketing die sozialen Dienstleistungen, Online Marke-
ting, Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Grundlagen 
der Videokamerabenutzung. 

An den Kursen haben insgesamt 33 Personen teilgenom-
men:  23 Teilnehmer und 10 Berichterstatter. Für die Inte-
ressierten haben wir eine Facebook gruppe gegründet, 
die an Abstimmungen und Informationsaustausch hilft.

Die Berichterstatter waren: 

•	 Berszán-Árus György, Kameramann, der Leiter 
von Rubin Stúdió (Filmstudio) 

•	 Csáki Rozália, Geschäftsführer bei der Stiftung 
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány

•	 Dániel Botond, Soziologe, Hochschullehrer.

•	 Erős Lóránt, Fachmann für Technologievermark-
tung

•	 Fehér Csongor, Kameramann, 

•	 Kádár Magor, Kommunikationsfachmann, Do-
zent, Trainer

•	 Kállai Emanuel, Marketingfachmann

•	 Köllő Réka, Online Marketing Fachfrau

•	 Molnár Judith, Organisationsentwicklung, Stadt-
manager

•	 Seer László, Marketingfachmann, Assistenzpro-
fessor

Die Bildungsserie hat acht Workshops, ergänzt von Vor-
träge, die Molnár Judith gehalten hat. Der erste Work-
shop war im November. 

Am Anfang haben die Teilnehmer sich kennengelernt, 
ihren Erwartungen fixiert, wurde die SocioStartUp Pro-
gramm vorgestellt. Unsere erste Berichterstatterin war 
Molnár Judith volt, sie hat über „Soziale wirtschaft, blaue 
Wirtschaft und bewusste Gegenwart gesprochen. Die 
Besprechung wird nächstes Mal weitergehen. Danach 
hat Botond Dániel hat einen Soziologischen Modell über 
verschiedenen Kapitalarten (Sozial-, Wirtschaftlich-, 
Beziehungs-, und Prestigekapital) dargestellt. Die Vor-
lesung war für die Planung der Projekten hilfreich. Das 
Hauptelement war ein 10 schrittiges Modell, die die Pro-
jekten von Ideen bis zur Durchführung hilft. 

Die Bildungsserie wird im nächsten Jahr fortgesetzt. Die 
Teilnehmer planen schon nach dem Kurs ein Studienbe-
such, wo sie funktionierende Sozialunternehmen besu-
chen können. 

https://www.facebook.com/groups/394901240913248/
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A program támogatói az Een Helpende Hand Alapítvány, a Jan Post Egyesület,  
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány

A SocioStartUp programot a Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrásközpont működteti.

Een Helpende 
Hand Alapítvány

Jan Post 
Egyesület


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

