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Baranyai

A CIVIL KÖZÖSSÉGEK háza novemberi PROGRAMJAI
KIÁLLÍTÁS
Gebauer Galéra
•
•

2010. november 10-ig látható a Zengőaljai
Amatőr Gobelin Varrók kiállítása.
2010. november 12-én, pénteken 17 órakor
nyílik Imagináció – Teremtő Képzelet
címmel a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános
Iskola tanulóinak kiállítása, az iskola 110 éves
jubileuma alkalmából. A kiállítást megnyitja:
Nyilas Márta, DLA festőművész, a Pécsi
Tudományegyetem Művészeti Kar Vizuális
Művészeti Intézetének vezetője
A kiállítást zsűrizte: Odrobina Tamás
képzőművész
Megtekinthető: 2010. november 30-ig

HALÁSZ REZSŐ GALÉRIA
2010. november 10-ig látható Szász János
„Régen látott képek” című kiállítása.
• 2010. november 12-én, pénteken 17 órakor
nyílik a PTE 1.sz Gyakorló Általános Iskola
Fotósuli kiállítása az iskola 110 éves jubileuma
alkalmából.
A kiállítások megtekinthetők hétköznaponként 9-19-ig
•

PROGRAM
November 2-án, kedden 18 órakor
A filozófia, mint életforma
ÚJ AKROPOLISZ KULTURÁLIS
EGYESÜLET

November 2-án, kedden 18 órakor
Szabad Klubest
MECSEKI FOTÓKLUB

November 3-án, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Színes fátyol – színes, feliratos, kínai – amerikai
romantikus dráma 125’ 2006

November 9-én, kedden 16 órakor
Emlékezés Prohászka Ottokárra
Előadó: Ivasivka Mátyás tanár, karnagy
A NÉPI ÍRÓK BARÁTI TÁRSASÁGA
rendezvénye

November 9-én, kedden 18 órakor
Mongólia madarász szemmel
Előadó: Kováts László
MAGYAR MADÁRTANI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET

November 9-én, kedden 18 órakor
Régi-új Pécs
Tillai Ernő MFIAP fotóművész vetítése
MECSEKI FOTÓKLUB

November 9-én, kedden 18 órakor
A filozófia, mint életforma
ÚJ AKROPOLISZ KULTURÁLIS
EGYESÜLET

November 10-én, szerdán 17.30-kor
Beszélgetés egy csésze tea mellett
PÉCSI MAGYAR–OROSZ TÁRSASÁG
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November 15-én, hétfőn 17 órakor
„Segítő kéz” – Szülőtámogató kerekasztal
beszélgetés
DYSLEXIÁS GYERMEKEKÉRT
BARANYÁBAN EGYESÜLET

November 16-án, kedden 18 órakor
Műhelymunka – Képelemzés - kollektív
Képbírálat
MECSEKI FOTÓKLUB

November 17-én, szerdán 17 órakor
SANSZ Filmklub
Túl a barátságon – színes, magyarul beszélő,
amerikai-kanadai filmdráma 129’ 2005

November 18-án, csütörtökön 9 órakor
„Nézz a borító mögé”
Tolerancia nap
PÉCSI ESÉLYEK HÁZA

November 23-án, kedden 16.00-kor
„Édenország a másik oldalon, egy másik
oldalról”
Előadó: Dr. Csikász Tamás
PÉCSI MAGYAR-SPANYOL TÁRSASÁG

November 24-én, szerdán 17 órakor
Turku-2011 Európa Kulturális Fővárosa
PÉCS MAGYAR-FINN TÁRSASÁG

November 27-én, szombaton 12 órakor
Test és lélek napja
HINDU-MAGYAR KULTURÁLIS
EGYESÜLET

November 28-án, vasárnap 15 órakor és
16.30-kor
Csigaház program
A zenekar mozdonya-a koncertmester
A PANNON FILHARMONIKUSOK rendezvénye
További információ: www.pfz.hu

November 30-án, kedden 17 órakor
Kényszerített bíró urak
Előadó: Bencze János
PÉCSI VÁROSSZÉPÍTŐ ÉS VÁROSVÉDŐ
EGYESÜLET

November 30-án, kedden 18 órakor
Európa kulturális Fővárosai Essen – Pécs –
Isztambul biciklivel
Simon Wintermans (MF) vetítése
MECSEKI FOTÓKLUB
ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Minden hétfőn 15.00 órakor
A Pécsi Nyugdíjas Pedagógusok
BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbái
Karnagy: Gálfiné Magyar Ibolya

Minden hétfőn 17 órakor
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNISTÚDIÓ
felnőtteknek
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai díjas művész

Minden hétfőn és csütörtökön 19 órakor
PÉCSI KAMARAKÓRUS próbái
Karnagy: Tillai Aurél, Liszt-díjas karnagy

Minden kedden 18.00 órakor
MECSEKI FOTÓKLUB
Vezeti: Hámori Gábor

Minden hónap első keddjén 15 órakor
ÖRÖKIFJÚ NYUGDÍJASOK Klubja

Kéthetente (páros) keddenként 16 órakor
BARANYA FOLT foltvarró kör foglalkozása
Vezeti: Szabó Panni

Minden szerdán 16 órakor
KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÓ MŰHELY
foglalkozása
Vezeti: Miklya Gábor, szobrászművész

Minden hónap harmadik szerdáján
15 órakor
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
PEDAGÓGUSOK KLUBJA
Vezeti: Sólyom Katalin, Jászai-díjas művész

Minden csütörtökön 15.30 órakor
BELVÁROSI RAJZISKOLA
Vezeti: Nemerey Péter

Minden pénteken 15 órakor
FÜSTI-MOLNÁR ÉVA SZÍNI STÚDIÓ
Vezeti: Füsti-Molnár Éva, Jászai-díjas művész

Minden pénteken 9.30 órakor (ÚJ!)
Zenés babusgató
Profil: Zenés-énekes játékos foglalkozás kicsiknek (0-3 éves korig)
A foglalkozásokon a babák szüleikkel együtt
élvezhetik a ritmus és dallam harmóniáját
Zenél: Szabó Judit – gitár, furulya, ének és
Mulaj Sándor – darbuka, ütőhangszerek

Minden pénteken 18 órakor
REPÜLŐ-KLUB
A BM Repülő és Ejtőernyős Klub
Vitorlázórepülő Szakosztályának szervezésében

Minden pénteken 17.00 órakor
Énekvarázs
Népdaléneklés énektudástól függetlenül
bárkinek
Vezeti: Palacskó József
http://enekvarazs.uw.hu

7624 Pécs,
Szent István tér 17.
Telefon: +36-72/215-543
Telefon/Fax:
+36-72/315 679
E-mail:
nevhaz@t-online.hu
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Szociális és Munkaügyi
Minisztérium –
Társadalmi Párbeszéd és
Civil Kapcsolatok Főosztály

a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsanak a nők elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok iránt, és nyomást gyakoroljanak a politikusokra a nők elleni erőszak minden
formájának megszüntetése érdekében.
A 16 akciónap zárónapja december 10. AZ
EMBERI JOGOK NAPJA. December 10‑én
a népek és államok világszerte megemlékeznek
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának
1948‑as elfogadásáról. Szervezetek és magánszemélyek arra használják fel az Emberi Jogok
Nemzetközi Napját, hogy megemlékezzenek ennek a történelmi jelentőségű dokumentumnak
az elfogadásáról, és hogy felhívják a figyelmet
azokra az alapelvekre, amelyeket a dokumentum
felsorol.
Érdemes tudnunk, az ENSZ december 3‑át a
FOGYATÉKOS EMBEREK NEMZETKÖZI
VILÁGNAPJÁvá nyilvánította 1992‑ben, hogy
felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira.
Tény, hogy a világnapok konkrét cselekvések és
előrelépések nélkül üres fogalmak. Rámutatnak
bizonyos problémákra, de ez még kevés az előrejutáshoz. A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi
Iroda és partnerei vallják, hogy „Senki sem követ
el nagyobb hibát, mint azok, akik csak azért nem
tesznek semmit sem, mert úgyis csak egy kicsit tudnának tenni” (Kompasz kézikönyv), így a tavalyi
évhez hasonlóan idén is szeretnénk egy újabb lépést tenni az érzékenyítés és szemléletformálás
területén.
November 16-án a Pécsi Tudományegyetemen
az ÖKO-Nap keretében kerül megrendezésre immáron 3. alkalommal az ÉLŐ KÖNYVTÁR.
November 18-án „NÉZZ A BORÍTÓ MÖGÉ”
címmel nem-formális szakmai szervezünk.
Idén a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda
is csatlakozik a 16 akciónaphoz, melynek keretében november 24-én, az akciónapok előestéjén
ÁLDOZAT VAGY PARTNER? címet viselő
filmvetítéssel egybekötött kerekasztal-beszélgetésre várjuk Önöket az Uránia Moziba.
Gruidl Zsuzsanna – Koska Éva
Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda

impresszum

A lap megjelenését

10

Az UNESCO kezdeményezésére 1995 a tolerancia éve volt. Ebben az évben alapították a
Mandanjeet Singh díjat Mahatma Gandhi születésének 125. évfordulója alkalmából. A kitüntetésben olyan intézmények, szervezetek, személyek részesülnek, akik/amelyek a tevékenységük
során előmozdították a tolerancia és az erőszakmentesség értékeit a tudomány, a művészetek, a
kultúra, az oktatás és a kommunikáció terén.
1995-ben nagyszabású nemzetközi kampányt
szerveztek a tolerancia és az erőszakmentesség
jegyében. A TOLERANCIA NEMZETKÖZI
NAPJA ebből az eseményből nőtt ki, mint évenkénti alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet a
toleráns viselkedés fontosságára az oktatásban,
társadalmi színtereken vagy a politikában, illetve
megvitassuk megvalósíthatóságának helyi, vagy
globális problémáit. A Tolerancia Nemzetközi
Napja november 16-án nyitja a sort néhány, a
tolerancia és a méltó együttélés problémáját fókuszba állító, speciális világnap előtt.
November 25‑e a NŐK ELLENI ERŐSZAK
ELLENES VILÁGNAP, melyet 1981‑ben a latin-amerikai és karibi térség első feminista konferenciáján nyilvánították a nők elleni erőszak
ellenes világnappá. Ezen konferencián a résztvevők határozottan elítélték a nemi megkülönböztetésen alapuló erőszak minden fajtáját a
családon belüli erőszaktól, a nemi erőszakon és a
szexuális zaklatáson át egészen az állami erőszak
különböző formáiig, beleértve a női politikai
foglyok kínzását és bántalmazását is. Azért választották november 25‑ét, hogy így emlékezzenek meg a Mirabal nővérekről (Patria, Minerva
és Maria Teresa), akiket 1960-ban ezen a napon
gyilkolt meg brutálisan a Rafael Trujillo vezette
diktatúra a Dominikai Köztársaságban. 1999ben az ENSZ hivatalosan is a Nők Elleni Erőszak
Megszűntetésének Világnapjává nyilvánította
november 25‑ét.
A NANE Egyesület (Nők a Nőkért Egyesület)
a hazai koordinátora az 16 akciónap nevű programsorozatnak, melyet 1991. óta világszerte
november 25. (a Nemzetközi Nap a Nők Elleni
Erőszak Ellen) és december 10. (az Emberi Jogok
Nemzetközi Napja) között rendeznek meg civil
szervezetek és magánszemélyek, hogy felkeltsék
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SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében
TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011

esélyegyenlőség

Baranyai

„Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi
kezdeményezések, programok támogatása”



A Nevelők Háza Egyesület és a DélDunántúli Regionális Forrásközpont
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. márciusában közös pályázatot nyújtott be
„SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében” címmel a TÁMOP – 5.5.1A-10/1-2010-0011 számú
pályázati konstrukció keretében. A beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen 2010.
július elsejétől a projekt megvalósítása
megkezdődött.
E rövid írás keretében az elmúlt hónap eseményeiről és a következő hónap
tervezett tevékenységeiről tájékoztatjuk az érdeklődőket.
2010. október hónapban a módszertani fejlesztés és adaptáció során a
pszicho-szociális tanácsadás szakterület
keretében 5 napos külföldi tanulmányúton vettünk részt Németországban,
Erfurtban 8 együttműködő partnerszervezet munkatársaival közösen. Ös�szesen 11 fő vett részt a programon: Brlas
Andrea, Müller Mónika, Koncz Katalin, Kárpáti Árpád, Koska Éva, Krsjákné
Bodrog Csilla, Boros Julianna, Tóthné
Káló Margit, Bugarszky Norbert, Taller Marietta, Tóth Zsófia Kata. Németországban vendéglátóink a projektben
szintén együttműködő partner szervezet
a Transformation – Innovation – Beratung – Projektentwicklung (TIBP)
munkatársai voltak, akiknek ezúton is
köszönjük segítségüket. A tanulmányút
során elsősorban a pszicho-szociális tanácsadással, segítéssel foglalkozó programokat, jó gyakorlatok és modelleket volt
lehetőségünk megismerni, melyek közül
a pszicho-szociális tanácsadás adaptációját kíséreljük meg a projekt keretében
esélyegyenlőségi végpontokon. Másrészt
az akadálymentes turizmus keretében
megismerhettük Erfurt város stratégiáját
és annak megvalósítását, részt vettünk a
modell kipróbálásában. Különböző területekről érkező szakemberek tartottak
előadást és beszéltek pozitív és negatív
tapasztalataikról a hátrányos helyzetű,
elsősorban pszichiátriai betegek számára
biztosított szolgáltatásaikról. Tereplátogatást tettünk a Pszichoszociális Centrumban, ahol különböző foglalkozások,
programok működnek, emellett az egyé2010. november

ni igényeknek megfelelő szociális szolgáltatásokat is nyújtanak.
A projekt első konferenciáját 2010.
október 28-án rendeztük, amelyen minden együttműködő partnerszervezet képviseltette magát. Ezúton is köszönjünk a
részvételt! A konferencia helyszíne: Civil
Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér
17.) volt. Az előadások témáit tekintve szorosan kapcsolódtak a projektben
megjelölt módszertani területekhez.
Az első előadás során a projektvezető
Krsjákné Bodrog Csilla bemutatta röviden a projekt tartalmát és terveit, majd
Molnár Dániel beszélt a szükségletfelmérés eredményeiről. A Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézetben a fiatalkorú bűnelkövetők számára szervezett
reintegrációs programokról részletes tájékoztatást nyújtott Koncz Katalin, vezető
nevelő. Később külföldi partnerszervezet
vezetője, Roger Schmidtchen és Müller
Mónika bemutatták a németországi szociális és munkaügyi integrációs modellt
és finanszírozási lehetőségeket. Ezután
újabb modellről az Európai Unióban (el)
ismert „flexicurity” módszerről kaptunk
bővebb információt Vojtek Évától, a PTE
munkatársától. A Zöld-Híd Alapítvány
által külföldről adaptált „mural painting”
módszer bevezetéséről és tapasztalatairól
tartott előadást Szabó Zsuzsa, az alapítvány munkatársa. Végül Tóth Zsófia Kata
által került bemutatásra a Pécsett működő Kompetencia és Tanácsadó Központ.
A konferencia a projekt számára fontos módszertani fejlesztési és adaptációs
munkához kapcsolódó témákat dolgozta
fel, mely során az érdeklődők bővebb információkat kaptak egy-egy szakterület
tekintetében. A konferencia a pontos
programja emellett az előadások elektronikus formában elérhetőek az alábbi honlapon: www.civilhaz-pecs.hu
���������������������
2010. december 3-5. között az önkéntesek számára képzést szervezünk
Pécsett. A képzés célja, hogy a projekt
során együttműködő partnerszervezetek
támogatást és segítséget kapjanak helyi
önkéntes segítőkön keresztül a különböző programok (pl. projektmodellező
klub, esélyegyenlőségi nap, stb.) megvalósításában. A hatékony segítségnyújtáshoz szükséges az önkéntesek felkészítése

és képzése. Az önkéntesek toborzása október hónapban történik, felkészítésük
novemberben, míg a képzésük december
elején zajlik. Képzésük célja, hogy megismerkedjenek a projekt fő céljával és téma-

területeivel (az előítéletek és diszkrimináció csökkentésével a hátrányos helyzetben
lévők integrációjához, esélyegyenlőségének előmozdításához), melyek alapján
információkat kapjanak, közösen gondolkodjanak és tapasztalatot cseréljenek,
s emellett megismerkedjenek egymással.
E képzés az együttműködésről, a személyes és szakmai kompetenciák erősítéséről
és a projekthez közvetlenül kapcsolódó
témák – önkéntesség, esélyegyenlőség,
anti-diszkrimináció – megismeréséről,
feldolgozásáról, a tudás- és tapasztalatszerzésről fog szólni. 2010. novemberétől
kezdődik a tanácsadás és képzési programok előkészítése, a helyi igények alapján
a projekt során nyújtott szolgáltatások
rendszerének kialakítása és elindítása.
Boros Julianna
a projekt szakmai vezetője
A projekttel kapcsolatban bővebb információ kapható az alábbi elérhetőségeken:
Nevelők Háza Egyesület
(gesztor szervezet)
7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel.: 06-72/511-815
tamop551@civilhaz-pecs.hu
Dél-Dunántúli Regionális
Forrásközpont Nonprofit Kft.
(konzorciumi partner)
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20.
Tel.: 06-72/514-100

A „2010 – A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének” keretében,
a Tolerancia Nemzetközi Napja tiszteletére,

2010. november 18-án,

NEM-FORMÁLIS MÓDSZEREK, KOOPERATÍV TECHNIKÁK A
KIREKESZTÉS ELLEN A BEFOGADÁSÉRT AZ IFJÚSÁGI MUNKA TERÜLETÉN
Helyszín: Civil Közösségek Háza (Pécs, Szent István tér 17.)
A szakmai napon való részvétel ingyenes.

11.15 -11.30 Fair Trade kávézó és teázó
11.30 Pince Ifjúsági Információs Iroda
Kormos Piroska, Benkő Fruzsina, Pesterzsébeti
Szociális és Gyermekvédelmi Központ (Bp)
11.45 „Nagyítós hétvége”
Vlasicsné Bocz Krisztina, Nagyító Alapítvány
(Szeged)
12.00 Láthatatlan vacsora és kiállítás
Tóth Péter MásKépMás E.E.Sz. Alapítvány, Dobos
Kristófné Kilátás Alapítvány (Pécs)
12.15 „Európai ifjúsági munka: a társadalom- és demokrácia tanulás lehetőségei.”
Wootsch Péter ifjúsági szakértő
12.45 Ebédszünet
Rendhagyó osztályfőnöki órák, osztályok és fiatalok
csoportjainak jelentkezését is várjuk

13.30 Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú
Alapítvány interaktív órája (Bp)
13.30 Város Mindenkié Hajléktalan Érdekvédelmi
Csoport rendhagyó osztályfőnöki órája (Bp)
15.00 Melegség és megismerés középiskolai program
– Labrisz Leszbikus Egyesület és Szimpozion
Egyesület (Bp)
15.00	Utcai Szociális Segítők Egyesületének képzési
programja (Tatabánya)
16.45 Kerekasztal-beszélgetés: Nem-formális órák helye és szerepe a közoktatásban
Kísérő programok: „Nézőpontok” Nevelők Háza
Egyesület fotókiállítása, Emberi Jogi Tudástár, Humana
folyóiratok, NIDA, EVS bemutatása, Módszertani
segédanyagok bemutatása: Kompasz, Kiskompasz,
Képzők könyve, Kapcsos könyv, Spottok, rövidfilmek,
Fair Trade kávézó és teázó
Együttműködő partnerek:
• 3. Szektor Alapítvány
• Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda – Esélyek Háza
• Az Emberség Erejével Alapítvány
• Mobilitás Dél-Dunántúli Regionális Szolgáltató Iroda
• Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft.
• Nevelők Háza Egyesület
• Önkéntes Központ Alapítvány
• Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú
Alapítvány
• Zöld Fiatalok Egyesület
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat
• Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ
• Nagyító Alapítvány
• MásKépMás E.E.Sz. Alapítvány
• Kilátás Alapítvány
• Város Mindenkié Hajléktalan Érdekvédelmi Csoport
• Utcai Szociális Segítők Egyesülete
• Labrisz Egyesület és a Szimpozion Egyesület
A rendezvény támogatója:
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. november

esélyegyenlőség

Program:
9.00	Regisztráció
9.30 Köszöntők
9.40 Én-határok és csoportközi (v)iszonyok.
Bigazzi Sára, PTE BTK Pszichológia Intézet
10.00 „Tükörben a világ” kiállítás az emberi természetről és a fenntartható fejlődésről
Galambos Attila, Zöld Fiatalok Egyesület (ZöFi)
Pécs
15.15 Élő Könyvtár - „Találkozz az előítéleteiddel”
Nyirati András, Az Emberség Erejével Alapítvány,
Koska Éva Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda
– Esélyek Háza
10.30 Önkéntes jelenlét – jelenlévő önkéntesség
Fehér Angéla, Magyar Máltai Szeretetszolgálat
10.45 „Fontos Pont a Hegyhát Ifjúsági Életében”
		Harmathné Kisvári Zsuzsanna, Sásdi Városi
Önkormányzat
11.00 „Add tovább” Fiatalok a települési közösségekért
		Ruszin Rita, PTE FEEK

Baranyai

„NÉZZ A BORÍTÓ MÖGÉ”
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Startállás



A 2009. május 1-jén indult a TÁMOP5.3.1-08/2 „Első lépés – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő”
pályázat keretében elnyert Startállás c.
program, mely 2010. november 1‑jén
zárul. Az Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott támogatás összege
51.321.931,- Ft.
A projektet a Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás az Új Esély Közhasznú
Egyesülettel konzorciumban valósította meg széleskörű szakmai partnerségi
háló működtetésével.
Az együttműködő partnerek a
Munkaügyi Központ, települési önkormányzatok, szociális ügyintézők,
családsegítő szolgálatok munkatársai,
Kolping támogató szolgálat voltak.
A projekt célja: Siklós központtal,
öt mikro-térségi helyszínen, a partnerségi hálózat működtetésével 60 fő,
földrajzi, társadalmi, egzisztenciális
szempontból halmozottan hátrányos
helyzetű munkanélküli ember felkészítése az önálló munkaerő-piaci
szerepvállalásra, önálló életvitel kialakítására egy komplex fejlesztési csomag személyre szabott alkalmazásával,
amely az elérhető szolgáltatásokat integrálja.
A projekt célcsoportja: alacsony iskolai végzettségű vagy elavult szakképesítéssel rendelkező álláskeresők.
A projekt előkészítő szakaszában
kialakítottuk a dokumentumokat és
meghatároztuk az adminisztrációs
rendet. Egyeztettünk a partnerekkel,
valamint közös szakmai felkészítéseket
tartottunk.
A szolgáltatások elérhetősége, az
ügyfelekkel való kapcsolattartás megkönnyítése érdekében 5 mikro-térségi
csomópontot alakítottunk ki, ahol az
esetmenedzserek havi rendszerességgel
fogadónapot tartottak.
Végül a toborzás és kiválasztás folyamata során történt meg a 60 ügy2010. november

fél programba vonása. Ez a folyamat
több lépcsőben zajlott. A potenciális
ügyfelek értesítést kaptak a Tájékoztató rendezvényről, ahol részletesen
ismertettük a projekt tartalmát, feltételeit. Voltak, akik a célcsoport kritériumainak nem feleltek meg, így
objektív okokból nem kerülhettek
a programba. A következő időpontban történt az első interjú elkészítése,
melynek során szinten objektív kizáró tényezőkre derülhetett fény. Újabb
időpontban – pszichológus közreműködésével – került sor az érdeklődők
kompetencia, értékrend, állapot, képesség, szociális helyzet és motiváció
felmérése. A többszöri megjelenést
igénylő kiválasztási folyamat hatására
érvényesült az önszelekció és mérhetővé vált az érdeklődők együttműködési
szándékának mértéke. Ez fontos volt,
hiszen a másfél éves projekt során végig ugyanazzal a 60 ügyféllel kellett
dolgoznunk.
Végezetül az esetmenedzserek, a
pszichológus és szükség szerint a szociális ügyintézők és családsegítők bevonásával megtörtént a 60 fő kiválasztása
és programba vonása.
A szolgáltatási szakaszban valósítottunk meg azokat a tevékenységeket
és szolgáltatásokat, melyek a foglalkoztathatóságot akadályozó tényezők
feloldására, a munkavállalási készségek fejlesztésére, az egyéni életutak
tudatos irányítására koncentráltak.
A komplex, átfogó szolgáltatások az
egyes ember boldogulását segítve, képessé tették az önérvényesítés, önfenntartás, probléma-kezelés és megoldás,
felelősségvállalás készségeire olyan
módszerek alkalmazásával, melyek növelték elköteleződésüket, konkrét gyakorlati haszonnal bírtak, távlati célok
megfogalmazására sarkallták, s általuk
a szórványosan és esetlegesen megjelenő munkaerő-igény kielégítésére alkalmassá váltak.

A szolgáltatások között több innovatív elem szerepelt. Ilyen a Gazdálkodj okosan tréning, a Látóút, a Tudás
adatbázis, a szakképzés, a családsegítés
és az egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása.
Az 5 napos Gazdálkodj okosan tréning az önálló életvitelhez szükséges
készségek fejlesztésével, hasznos információk átadásával, tudatos életvitel,
életvezetés kialakításával járult hozzá a
szociális, társadalmi, családi helyzetet
veszélyeztető körülmények elkerüléséhez, a hatékony életvezetéshez. A tréningen részt vevő 30 ügyfél interaktív
formában dolgozta föl a háztartásvezetés, a gyermeknevelés, a párkapcsolat,
a viselkedés, a környezetvédelem valamint a családi gazdálkodás témaköreit.
A további mindennapi életvezetéshez
3 db könyvet ajándékoztunk a résztvevőknek.
A Látóút során a projekt résztvevők
családi gazdaságokba látogatnak el,
ahol ösztönzést, új információkat kaphatnak az önellátó gazdálkodás iránt.
2 csoport (30 fő) Bakócára és 2 csoport (30 fő) Bárba látogattak el családi
gazdaságokba.
Az ügyfelek személyes értének, tudásának megjelenítését, kapcsolataik
bővülését és esetleges pénzforgalom
nélküli együttműködésének kialakítását segíti a Tudás adatbázis kiadvány,
melyben mind a 60 ügyfél elérhetőségével, tudásával, szakértelmével szerepel. A kiadványt nagy örömmel fogadták az ügyfelek és reményeink szerint
hasznosan föl is használják.
A projekt során 16 fő részére biztosítottunk OKJ-s parkgondozó szakképzést. A 2010.02.15-én induló képzést a
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont szervezte. Az 55 napos képzést a
résztvevők kitartó és elismerésre méltó
hozzáállással végezték el. Az esetmenedzserek folyamatosan figyelemmel
kísérték az előrehaladást és rendszeres

Az Új Esély Egyesület által korábban
már megvalósított programok tapasztalatai alapján a szolgáltatási csomag
része volt a munkaerő-piaci tréning,
az önsegítő csoportfoglalkozások, a
KIOSZK kezelésének oktatása.
Az egy hetes munkaerő-piaci tréninget képzett trénerek tartották 4
alkalommal 3 mikro-térségi csomópontban, melyen mind a 60 ügyfél
részt vett. A fejlesztés során a munka-

20 alkalommal tartottunk önsegítő csoportfoglalkozásokat, melyeken
21 fő vett részt. A foglalkozásokon a
hasonló helyzetben lévő emberek társas kapcsolatainak, problémamegoldó
készségeinek, önismeretének, önértékelésének, információ hasznosító
készségeinek fejlesztése zajlott. Módszerében a pozitív megerősítés, pozitív
gyakorlatok bemutatása, tréning elemek alkalmazása valósult meg.
A tréninggel hozzájárultunk a kapcsolati háló bővüléséhez, megtapasztalhatták a személyes támogatottság
érzését és jelentősen javult a résztvevők
önbecsülése.
Az információszerzés, a hivatali
ügyek intézésének ma már elengedhetetlen feltétele a számítógép és internet
felhasználó szintű ismerete. A korábbi
projektünkben beszerzett KIOSZK
rendelkezésre állt ahhoz, hogy az ügyfeleket felvértezzük az egyszerűbb
kezelési ismeretek elsajátítására. 40
ügyfél részére nyújtottunk KIOSZK
kezelési oktatást.
A személyesen nyújtott szolgáltatások erősítették az ügyfelek elköteleződését a projekthez és a bizalmat az esetmenedzserek iránt. A fogadónapokon
a mikro-térségekben valamint a siklósi
irodában naponta nyitottan álltunk
az ügyfelek rendelkezésére. Személyes
szolgáltatások keretében segítő beszélgetést, motivációs beszélgetést, egyéni
felkészítés a munkavállalásra, ingyenes

irodai infrastruktúra használatának
biztosítását, munkába/képzésbe helyezés, nyomonkövetés, átirányítás, kiegészítő szolgáltatást nyújtottunk.
A teljes projekttartam alatt folyamatosan gyűjtöttük a tárgyi (ruha, berendezési tárgy) adományokat, melyeket
szétosztottunk a rászorultak között.
A program eredményeként 46 fő
munkába helyezése történt meg, 16
fő OKJ-s parkgondozó végzettséget 5
fő egyéb szakképesítést szerzett. Ezen
kívül a résztvevők önbecsülése, informáltsága, szakmai tudása nőtt, így helyüket a magán és a társadalmi életében
eredményesebben állhatják meg.

Baranyai

Az egzisztenciális helyzetből, közösségi mintákból és a munkanélküliségi létből fakadóan fokozott a családi
problémák jelenléte az álláskeresők
körében, ezért terveztük a családsegítés szolgáltatást. Külön eredményként
értékeljük, hogy ügyfeleinkkel sikerült
olyan bizalmas viszonyt kialakítani,
melynek következtében bizalommal
fordultak hozzánk és megosztották
velünk legbensőbb gondjaikat. A projekttartam alatt 38 fő részére nyújtottunk családsegítő szolgáltatást.
Ismerve, hogy az egészségvédelem, a
prevenció kultúrája alacsony szintű és a
munkanélküli emberek fokozottan veszélyeztetettek, a projektben támogattuk az egészségügyi szűrővizsgálatok
igénybe vételét személyes motiválással
és utiköltségtérítéssel. A projekt során
31 fő vett részt fogászati, nőgyógyászati, látás, vérnyomás szűréseken.

erő-piac széles aspektusait felölve tájékozódhattak az ügyfelek az álláskeresés, a felvételi eljárás, a munkavégzés, a
munkajog szabályairól.

A fenntarthatóság és magas szakmai
színvonal biztosítása érdekében hangsúlyt fektettünk a stáb és a partnerek
közös szakmai felkészítésére, mely az
integrációt is erősítette. Partnereinknek 4 alkalommal tartottunk szakmai
műhelymunkát a komplex helyzetfeltárás módszereiről, a fejlesztési útvonalak kidolgozásáról, minőségbiztosítás
- hatékonyságfejlesztésről. 9 alkalommal kiégés elleni találkozót tartottunk
különböző témák mentén (pl. ellenséges ügyfél, lelki egészség-betegség, kapcsolatok, együttműködések). A közös
programok segítették az együttműködés és a saját szakmaterületen végzett
munka hatékonyságát.
A Startállás projekt záró konferenciáját 2010.október 28-án tartottuk,
melyre mind a 60 ügyfelet is meghívtuk.
Kállai Júlia
Új Esély Közhasznú Egyesület
esetmenedzser
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korrepetálással készítették föl a vizsgára a résztvevőket. A képzés során
utiköltségtérítést, képzési támogatást,
ebédet, láthatósági mellényt, könyveket és ágvágó illetve metszőollót nyújtottunk a tanulóknak.
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A régi pécs-budai temető emlékezete
Idős emberként egyre jobban ragaszkodom a városom múltjához. Pécs az
életem részévé vált. Fáj, ha már nem
emlékeznek múltjára, de boldogan
örülök a jelenlegi sikereknek is.
Áhítatos tisztelettel látogatom a temetőt, ahol kedves hozzátartozóim, és
felejthetetlen egykori barátaim nyugszanak.
„Szeretem a temetőket. Egyszerűen
és közönségesen szeretem a színeit, az
őszi sárgáját, a haragoszöld tónusait,
a csendjét… Kezemben egy becsukott
könyvvel sétálok és csodálkozom, milyen csendesek egyszerre a lármás emberek, hogy hangzik ki beszédünk a
csendbe és az örökkévalóságba.” (Kosztolányi Dezső)
A fenti gondolatok jegyében fogant
meg a régi Pécs-budai városi temetőre
való visszaemlékezésem alapgondolata.
A régi temetőt ma már hiába keressük,
helyén új modern épület kolosszusok
emelkedtek. Többé-kevésbé ezen a területen épült fel Kulturális Fővárosunk
büszkesége, a Tudás Központ is.
Reéh György, a régi pécsi világ közismert alakja, a város kiváló ismerője
1928-ban még így írt a régi Pécs-budai
külvárosi temetőről:
„Itt járok a régi temetőnek ma már a
hervadás, a lombhullásnak gobelin színeiben pompázó cserjéi, bokrai között,
s eltűnődöm azon, hogy, mennyi hangulat van a pergő elsárgult falevelek
fáradt libegésében, fakó színében – s
hogy mily harmonikus ezzel az a magány, amely itt körülvesz.
Egy régi sír kerül elém, s rajta ismerős
nevet betűzök ki a mohával fedett feliratból. Eszembe jutnak a régi emlékek.
Az ám! Emlékszem a temetésére is, hiszen magam is kikísértem utolsó útján a
halottat! Hányat, de hányat temetünk a
régi jó ismerősök közül ezek alá a most
lombjukat hullató nagy fák alá!
Egyik név után a másik jut eszembe,
s rájövök arra, hogy ez az én csendes
magányom itt a korhadt sírkeresztek,
behorpadt sírok, bedőlt kripták között
nem is magány, hisz városunk régi, tekintélyes polgárainak százai vesznek
körül!” 
	 Dunántúl. 1928. október 31.
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Trebbin Ágost

Reéh György így folytatja a visszaemlékezését:
„Pedig mily hatalmas bürgerdinasztiák
emlékét őrzi még egy-egy csonka síremlék.
Rábel, Ráth, Piacsek, Vogl, Gianone,
Madarász, Szontagh, Stirling, Krautszak, Weidinger, Hetl, Rueprecht,
Szautter, Aidinger, Bubregh, Lakits,
stb. stb., hogy csak egy párnak nevét
említsem ötletszerűleg – vajon ezek
közül hány családnak van még sarja
városunkban? S bár a Farkas Istvánok,
Gründlerek, Pucherok is a maguk idejében a város életében hangadó szerepet játszottak, ma legfeljebb egy-egy
utca neve, egy-egy alapítvány, vagy a
város közgyűlésének akkori időkből
való jegyzőkönyve tartja fenn emlékezetüket – vagy egy-egy csonka s mind
jobban málló emlékoszlop, egy-egy behorpadt sír felett tanúsítja az alatta pihenőről azt, hogy „fuit” (elmúlt).
Pedig ezek az emberek a város képére az ő korukban az ő egyéniségüknek
sajátos stigmáját ütötték! Az a Pécs,
amelynek ők voltak a hangadói, men�nyivel más volt, mint a mai Pécs!
Igaz, akkor nem volt akkora fény,
nem volt akkora kényelem, de szinte
egy család volt az egész város. Az éjszakában nem öntötte ugyan villanyfény el az aszfaltot, de azok, akik sötét
téli estéken kézi lámpással világították
meg maguk előtt a macskafejes kövekkel kirakott görbe utcákat, azok akkor,
amikor a baráti kört felkeresték oda
szeretetet, kedélyességet vittek – oda
vitték a szívüket!” 
1929-ben egy másik pécsi várostársunk így írt:
„Itt nyugszik a régi Pécs. A halottak
közül sokat átszállítottak más temetőbe és rövid időn belül megszűnik
temetőnek lenni, akkor a többi elfelejtett tömegsírba fog kerülni, köztük sok
olyan, aki annak idején a pécsi társadalomnak ismert tagja volt.” 
A régi temető mára már teljesen eltűnt.
„Ismeretes, hogy Pécs sz. kir. város
közönsége 1903-ban elhatározta a budai külvárosi temető felhagyását és új

temető létesítését. Az új temető a siklósi országút mentén létesült s 1904.
november 3-án temették bele az első
halottat. A budai külvárosiban 1904.
november 2-án
temettek utoljára s azóta ez a temető, mely több
mint hét évtizeden át fogadta
keblébe városunk
minden rendű és
rangú halottját,
megszűnt, hogy Pécs-Budai temeto hajdani
főbejárata
p a r a d oxo nna l
szóljak, megszűnt élni. Maga is elkezdett haldokolni és ez a haldoklás eltart
1934-ig, amikor eltűnik a föld színéről, hogy talán népliget, sétatér vagy ki
tudja, mi legyen belőle.” 
A Széchenyi tér az utóbbi száz évben
gyakran borzolta pécsiek kedélyeit.
Így volt ez a 1930-as években is, amikor felszámolták a régi Budai külvárosi
Temetőt. A síremlékek nagy részét elrombolták, a kőanyagukat a Széchenyi
tér felkövezésére használták fel.
Napjainkban ismét változott a
Széchenyi�������������������������������
tér képe. Szétbontották a számunkra, régi pécsiek számára oly kedves
teret. Természetesen el kell fogadnunk
az észérveket, a tér már valóban megérdemelte a korszerűsítést. Igaz-igaz, de
fiatalságunk és álmaink Széchenyi tere
többé már nem lesz olyan, mint amilyen volt. Modern és idegen lesz. Útikönyvek készülnek majd, amelyben a
város főtere már egy új, megváltozott
arculatát fogja mutatni.
Epilógusként szeretném felidézni
egy közelmúltban átélt szomorú élményemet. Néztem a Széchenyi tér
felszaggatott kövezetét. Az egykori
Budai külvárosi temető síremlékeinek
málladozó kövein csak egyen tudtam
elolvasni a felírást: „Itt nyugszik…!

	 U.o.
	 Pécsi Napló. 1929. november 01.

	 Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője. I. évf. 1908.

„Mi voltunk, mint Ti,
Ti lesztek, mint Mi,
Por és Hamu.”
(Nagycenki kripta felirat)

változásai és ennek kihívásai témakörében tartottunk regionális fórumot,
melynek aktualitását az éves pénzügyi
tervezés, továbbá a pályázati támogatásban részesülő civil és nonprofit szervezetek esetén a változó járulékfizetési
kötelezettség projekt költségvetésre
gyakorolt hatása adta.
2009. december 15. – Párbeszéd
a rehabilitációról címmel regionális
konferenciát szerveztünk, melyen a
rehabilitációval kapcsolatos aktualitások, jogszabály módosítások kerültek
megvitatásra az érintett civil és nonprofit szervezetek, a foglalkoztatók és
a minisztérium szakemberei, szakértői
részvételével. A konferencia lehetőséget teremtett arra is, hogy a rehabilitációs foglalkoztatással és annak finanszírozásával kapcsolatos gyakorlati
tapasztalatokat is megvitassák a résztvevők.
2010. február 2. – A foglalkoztatási
civil és nonprofit szervezeteket érintő
munkaerő-piaci szolgáltatások szervezetei akkreditációját célul kitűző
TÁMOP 2.6.1. programról és annak
a várható eredményeiről, valamint a civilekre gyakorolt hatásairól tartottunk
regionális konzultációt, a kiemelt projekt vezetőjével közösen.
2010. március 23. – A regionális
érdekképviselet témakörében a DélDunántúlon működő Regionális
Munkaügyi Tanács, Regionális Szociálpolitikai Tanács, Regionális Civil
Egyeztető Fórum, Baranya Megyei
Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységéről és eredményeiről hallhattak rövid prezentációkat a résztvevők.
2010. október 20. – A
helyi önkormányzatok
és a civil szervezetek
közötti együttműködések jogi és intézményes
háttere és a szolgáltatás
tervezés témakörében
adtunk lehetőséget az
érdeklődőknek az eszmecserére, konzultációra.

A projekt egyik fontos célkitűzése a
régióban működő civil és non-profit
szervezetek önfenntartását és szakmai
fejlődését, innovációját szolgáló képzések, tanulmányutak megszervezése.
A szervezetek munkatársai többek
között IT, minőségbiztosítás és lobbyképzésen vehettek részt, továbbá a

régióból 3 fő Kassán tanulmányozta a
szociális és munkaügyi ellátórendszert
és a szolgáltató szervezeteket. A horvát tanulmányút keretében november
közepén az Eszéken és Horvátországban biztosított munkaügyi és szociális
szolgáltatásokat, szociális gazdaságot
tanulmányozzák a résztvevők.
A regionális képviselet egyik fontos
eleme egy régiós hálózat kialakítása,
melyhez bármelyik foglalkoztatási és/
vagy szociális célú civil és non-profit
szervezet csatlakozhat, egy együttműködési szándéknyilatkozat kitöltésével.
A hálózat folyamatosan bővül, tagjai
rendszeresen információt kapnak a
projekt keretében megvalósított a képzési lehetőségekről, tanulmányutakról.
A projektről és a hálózathoz való
csatlakozás módjáról az alábbi címen
kérhető további információ:
Dél-Dunántúli Regionális
Forrásközpont
Horváth Márta regionális koordinátor
Tel.: 72/514-108
Fax: 72/514-101
Mobil: 06-30-817-22-88
E-mail: horvath.marta@ddrfk.hu
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A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 2009-től megvalósító partnerként vesz részt a Nonprofit Humán
Szolgáltatók Országos Szövetségének
TÁMOP 2.5.1. – „Negyedik Partner”
programjában. A projekt célja 4 régióban, köztük a Dél-Dunántúlon olyan
regionális képviselet kialakítása, mely
segíti a civil és nonprofit szervezeteket
abban, hogy aktuális információhoz
jussanak a foglalkoztatáspolitikai változások, a civileket érintő jogszabályok
módosításával, előkészítésével kapcsolatosan. Az együttműködés további
célja a különböző típusú szereplőkkel
való együttműködés megteremtése,
önfenntartását és szakmai fejlődését,
innovációját szolgáló képzések, gazdálkodási és vezetési módszerek kidolgozása és elterjesztése, aktuális és
praktikus ismeretek átadása, regionális
foglalkoztatási érdekegyeztető műhely
kialakítása, működtetése.
A „Negyedik Partner” program projekt keretében a Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont az alábbi tevékenységeket valósította meg a régióban:
Folyamatos információ nyújtása a
foglalkoztatási célú civileknek a tevékenységi területüket érintő aktualitásokról, pályázati lehetőségekről, jogszabály módosításokról és új jogszabályok
előkészítéséről. Egyes kiemelt jelentőséggel bíró témákban regionális fórumokat, műhelyeket is szerveztünk, így
említenénk néhányat a teljesség igénye
nélkül, pl.:
2009. december 9. – A 2010. január
1-től hatályos adó és TB jogszabályok
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„Negyedik Partner” program –
Regionális érdekképviselet kialakítása
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Sólyom Katalint, a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagját, nemcsak a
színházrajongók ismerhetik. Önálló irodalmi műsorokkal lép fel, tanít a Füsti-Molnár Színistúdióban és a PTE Művészeti Karán, versmondó műhelyt vezet, könyveket szerkeszt. A művésznőt szeptemberben Pro Civitate-díjjal tüntette ki a város.
– Hogyan lesz
színész az ELTE fizika-kémia szakos
hallgatójából?
– Abban az időben a felvételinél
két helyet lehetett
megjelölni, először
orvosnak jelentkeztem, másodszor vegyésznek, mindkét
alkalommal jelentkeztem a színművészeti főiskolára is, ahol mindkétszer a
harmadik rostán estem ki. A második
évben felvettek vegyésznek, de helyhiány miatt átirányítottak az ELTE
fizika-kémia szakra. Egy évvel azután,
hogy bekerültem az egyetemre, hirdették meg, hogy megalakul az egyetemi
színjátszó kör. Természetesen jelentkeztem, így alapító tagja lettem az Universitasnak.
– Legendás volt ez az Universitas,
amely mind a színházi, mind az egyetemi életben meghatározó volt.
– Valóban, itt játszott többek közt
Jordán Tamás, Fodor Tamás, Hetényi
Pali, Kristóf Tibor, akik innen indultak, aztán színészekké váltak. Egy ideig
itt szerepelt Székhelyi József és Schütz
Ila is. Ruszt József volt az Universitas
legemblematikusabb rendezője és, bár
mások is rendeztek, ő volt az, aki végig
kitartott.
2001-ben, amikor negyvenéves lett
az Universitas, a Duna Tv készített velünk egy dokumentumfilmet.
– Azért annak is szerepe lehetett az
Universitas legendává válásában, hogy
olyan darabokat is előadhatott amit az
akkori kultúrpolitika a tűrt, vagy esetleg
a tiltott kategóriába sorolt.
– A darabválasztás az egyetem dékánjának – aki abban az időben Nagy
Péter irodalomtörténész volt – a ha2010. november

táskörébe tartozott. Ezek a darabok
általában kis szériával – 5-10 előadás
– mentek. Ezeket valószínűleg azért
tűrte az akkori kultúrpolitika, mert
egyfajta szelepként is működtek. Jöttek hozzánk a „nagy színházakból” is
előadásokat nézni. Amikor a Yermát
adtuk elő – amelyben a címszereplőt
játszottam – eljött Ungvári Tamás és
Psota Irén megnézni az előadást. Két
évvel később bemutatták a Madáchban
a Yermát.
– Van-e olyan szerepálma, ami megvalósult és esetleg olyan, amit sajnál,
hogy kimaradt a pályafutásából?
– Azokat tudom mondani, amiket
nagyon-nagyon szerettem. Ilyen volt
a Karnyóné, életem első nagy sikere.
Az előadással egész Európát bejártuk,
díjakat is nyertem. Ezzel egy időben
játszottam Balázs Béla: A kékszakállú
herceg várá-ban Juditot. Egymás után,
egy előadás keretében játszottuk a két
darabot. Nagyon szerettem a Hamlet
Gertrúdját – erre a szerepre kaptam a
Jászai-díjat.
A szerepálmokról nem szívesen beszélek, emlékszem kezdetben szomorú

Hajnal Zsolt
voltam, ha nem kaptam meg egy-egy
olyan szerepet, amit szerettem volna eljátszani. De igazából már nem is
emlékszem rájuk. Kifejezetten szerepálmaim
nem
voltak, mert úgy
gondolom, hogy
ezeknek nincs
értelme. A színésznek el kell
fogadni és el kell
játszani azt, amit
ráosztanak. Azt
a szerepet is meg
kell csinálni, amihez nincs kedve, vagy
úgy érzi, hogy nem rá szabták. Az én
felfogásomban színész szerepet vissza
nem adhat.
– Műsoron van a színházban önálló
estje „Az élet titka” címmel.
Ez az előadás Lázár Ervin „Az élet
titka” című meséjének kibontása és továbbgondolása, melyből közel egy órás
igazi felnőtt-mesét kerekített Szabó
Attila rendező.
Ezenkívül a közeljövőben új
előadásban is láthat a közönség.
A Grace és Glória kapcsán megkeresett Maros András, eg y fiatal
író és felajánlotta, hog y ír nekem
eg y darabot. Először monodrámáról volt szó, de aztán – szerencsére – kétszereplős darab lett belőle
„Gyanús mozgások”, címmel, amely
eg y anya-fiú kapcsolatot mutat be.

szen egy Oscar-díjas film és egy jó kis
szerep volt, a Brandauerrel közös jelenetben. De nagyon sajnálom, hogy
csak „ennyi” jutott a filmezésből, és azt
hiszem ezt nagymértékben a „vidékiségnek” köszönhetem.
– Ezzel az egyedi hanggal nem sajnálja, hogy szinkronszerepeket nem kapott?
– Sokaknak tetszik a hangom, sokakat irritál, de mindenféleképpen jellegzetes. Orvosi szemmel nézve ez egy
abnormális hang, ugyanis nem zárnak
teljesen a hangszalagjaim. Hároméves
koromban szamárköhögésen estem át,
amiből visszamaradt egy hangszálvastagodás. Ez egész életemen végigkísér.

Ezenkívül tanítok az egyetem Művészeti Kar Zenetudományi Intézetében az
ének szakosoknak színpadi beszédet, fél
évig verset, fél évig drámát tanulunk.

– Több mint negyven éve van Pécsett.
Nem bánta meg, hogy ideszerződött és
hogy itt maradt?
– Kétszer mehettem volna el Pécsről, először a Fővárosi Gyerekszínházba
– abban az időben sok gyerekdarabban
játszottam és sok gyerekműsorral szerepeltem – aztán Szikora János hívott
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A civil beszédben, ahol az ember renyhébben beszél, mint a színpadon, nem
zár igazán a hangszalag és ettől lesz a
hangom ilyen fátyolos.
Nagyon szívesen szinkronizáltam volna, de csak saját magamat utószinkronizáltam. Talán jó szinkronszínész is lehettem volna. Nemcsak az vonzott, hogy
más bőrébe bújva a hangomat adjam,
hanem azok a lehetőségek, amiket a hangommal tudtam volna csinálni. Sokkal
nagyobb a lehetőség, mint a színpadon,
ahol az ember kötve van a testéhez.
– Rengeteg dolgot csinál a színészeten
kívül, gyerekdarabokat ad elő, előadásokat állít össze, verseskönyveket szerkeszt,
a Civil Közösségek Házához is több szállal kötődik.
– A Füsti-Molnár Színistúdióban
tanítok versmondást és a Versmondó
Pedagógusok Műhelyét vezetem, amit
mind jobban élvezek, mert egy nagyon
jó alkotó közösség jött össze, néha már
úgy érzem, hogy én csak mint egy tyúkanyó vagyok köztük.

Győrbe, de akkor már nem akartam
elmenni, mert már gyerekeim voltak
és úgy éreztem, hogy inkább a biztosat
választom és maradok. A színházi pálya
iszonyú bizonytalan, én féltem attól az
ha egyszer elindul, akkor már nem igazán tud megragadni, hanem mindig
tovább kell mennie. Nagyon sok olyan
kollégám van, aki végigjárta az országot.
Közülük van, aki befutott, de olyan is,
akinek ez nem sikerült. Így, hogy maradtam, elmondhatom, hogy pécsi vagyok,
már 42 éve itt élek. Talán a mostani díj
is azt jelzi, hogy a város is elismeri az itt
töltött több, mint négy évtizedet.
– A Pro Civitate-díj hová kerül a kitüntetések között?
– Közvetlenül a Jászai-díj mellé,
amely kifejezetten szakmai díj és még
mindig a legkedvesebb számomra, de
ezután jön a Pro Civitate-díj.

közelről

A darabban a partnerem a fiút játszó Zayzon Zsolt.
– Bár jelentős, sőt korszakos filmekben
is játszott, de nem érzi mégis úgy, hogy
több filmben is játszhatott volna?
– Játszottam az első Szabó István filmekben – Apa, Álmodozások kora,
Szerelmesfilm, Tűzoltó utca 25., – ő
az a rendező, aki nem felejti el és vis�szahívja a régi színészeit, akár csak egy
rövidebb szerep erejéig. Így kerültem
a Mephisto-ba és a Napfény ízé-be.
A Mephisto-nak nagyon örültem, hi-
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A Noé Bárkája Egyesület 2001.-ben
alakult, egy hasonló nevű osztrák
egyesület mintájára. Célkitűzéseink
megvalósításának módja munka közben átalakult. Míg osztrák barátaink
a világ minden tájáról gyűjtik, és nem
csak bemutatják, hanem termesztik is a
gyógynövények alfajait, mi elsősorban
a Mecsek gyógynövényeit mutatjuk
be, és termesztés helyett az ismeretterjesztés, a széles körű felhasználási
lehetőség – és ezzel a magyar kertészet
múltjának, módszereinek felkutatása,
újjáélesztése, lett a célkitűzésünk.
Mindezen célok elérése érdekében
szervezünk előadásokat, kitelepülünk
rendezvényekre, tanácsot adunk, vagy
gyakorlatban is kivitelezünk vegyes
kultúrás kiskertet, telephelyünkön
szakmai könyv- és folyóiratállomány
áll az érdeklődők rendelkezésére, és
megtekinthető a bemutató kert, mely
három részből áll: a Mecsek vadon élő
és termesztett gyógynövényei, a magyar kertek virágai, és a vegyes kultúra
különböző módszereit bemutató területekből.
Szándékosan nem használjuk a bio
kert, bio módszerek kifejezést, mivel ez
elsősorban a Németországból érkezett
technológiákat jelenti a köztudatban,
a valóságban pedig az elmúlt 50-60
évet leszámítva a magyar parasztok és
kert-szőlőművelők is a természetközeli
módszereket ismerték.
A Mecsek falvaiban is látni vegyes kultúrás előkerteket, ahol még a
nagy-dédszülők hagyatékaként ültetik
vegyes kultúrába a haszon-dísznövé-
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nyeket. A gyógynövények
beültetése és használata a
növényvédelemben sajnos
elfelejtődött, célunk ezek
felkutatása és ismertetése ,
bemutatása is. Jó lenne ha
a parasztházaknál újra parasztkertet telepítenének, és
feltámadnának a parkoknak
a régi magyar hagyományai
is.(A gyep-tuja alkalmazása
önmagában tájidegen, fantáziátlan). Az egyházi létesítményeknél – ha nem is
teljesen szabályosan és hagyományosan, de újraéledni
látjuk a kolostorkerteket, és
örömmel látjuk a város parkjaiban megjelenő gyógynövényeket: levendula, rozmaring, orbáncfű.
A kertépítés-önellátás
akár 20-25 négyzetméteren, vagy erkélyen, sőt egy „zöld háztetőn” is megvalósítható.

A saját, vegyszermentes kertből
származó zöldség-, gyümölcs-, gyógyfűszernövény pénztárcakímélő is, ami
a válság éveiben nem elhanyagolható.

Tudatosan fogyasztva egészségünk
megőrzésében, a betegségek megelőzésében is fontos szerepe van.
A kert termékei némi kézműves
munkával, ötletekkel a lakásdíszitésben is felhasználhatók.
Mindezekről a kérdésekről szól szeptember végén induló előadássorozatunk, ahol a gyakorlat elsajátítására is
lehetőségük lesz a résztvevőknek.
Programjaink iránt érdeklődni lehet
a 20-5861281-es telefon számon, illetve a noe.kert@gmail.com.email címen
lehet.
Bérces Viktória
elnök

TÁMOP 1.4.3. – Tudás-Forrás program – Módszertani
együttműködési hálózat kialakítása és működtetése
ben, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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rű alkalmazást, intézményesítést is
biztosítva).
Az átadott módszerek szervezeti
adaptációját tanácsadással, konzultációval segítjük elő, és a projekt zárását
követően is biztosítjuk annak nyomon
követését a felhasználók körében.
A projekt szakmai tevékenységéről
és eredményeiről, valamint a workshopok eredményeként megfogalmazott

Dandé István szakmai vezető bemutatja a programot
a nyitókonferencián – 2010. április 7. – Budapest

A projektről és a záró konferenciáról
további információ kérhető:

Gyurok Ernőné Dr. Bódi Csilla projektmenedzser
regionális műhelymunkán mutatja be a projektet

szakmapolitikai ajánlásokról, jogszabály módosítási javaslatokról 2010.
november 30-án, Budapesten tartunk
beszámolót záró konferencia kereté-

Dél-Dunántúli Regionális
Forrásközpont
Gyurok Ernőné Dr. Bódi Csilla
projekt menedzser,
Dandé István szakmai vezető
7621 Pécs, Király utca 8.
Tel.: 72/514-100, Fax: 72/514-101
E-mail: ddrfk@ddrk.hu
Honlap: www.ddrfk.hu

Konzorciumi megbeszélés – Budapest 2010.08.24.

civil élet

A Tudás-Forrás programot a 3 megvalósító szervezet: a Dél-Dunántúli
Regionális Forrásközpont (Pécs),
a Humán Fejlesztők Kollégiuma
(Debrecen) és a Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Esély Szociális Közalapítványa
(Szolnok) azzal a céllal dolgozta ki,
hogy a három megvalósító szervezet
által korábban kidolgozott munkaerőpiaci szolgáltatási módszereket és modelleket közös nevező mentén szakmailag integrálja; majd ennek szélesebb
szakmai kör által történő megvitatása
után a kiválasztott célcsoportok számára átadja, terjessze, hasznosítsa.
Projektünk területi fókusza DélDunántúl,
Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, és Dél-Alföld, mely a 33
leghátrányosabb, komplex programmal
segítendő kistérséget is magába foglalja. Így projektünk keretében lehetőség
nyílik a szervezeti – szakmai kapacitások fejlesztésére ott, ahol ezek gyengesége, vagy hiánya miatt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportoknak
nincs hozzáférése a személyre szabott,
alternatív szolgáltatásokhoz.
A pályázat szakmai céljai és azok
megvalósítása:
• A három megvalósító szervezet
HEFOP és ROP pályázataiban
alkalmazott módszereit egy közös
nevező mentén szakmai integráltuk egy „disszeminációs csomag”ba, mely a megvalósító szervezetek
honlapján is elérhető.
• Tapasztalatátadási szakmai műhelyeket tartottunk 20 helyszínen
(4 régió 106 kistérségét érintve),
ahol a disszeminációs csomagban
összegzett módszerek kerültek átadásra.
• Jogszabály módosítási javaslatokat
dolgozunk ki a tapasztalatátadó
műhelyek keretében gyűjtött javaslatok, tapasztalatok alapján.
• Záró-kiadványt jelentetünk meg,
melyben a tapasztalatátadó műhelyek keretében megfogalmazott
vélemények, javaslatok is összefoglalásra kerülnek a további hasznosíthatóság/felhasználás céljából
(reményeink szerint a rendszersze-
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2010. júliusában indult a „Civil SZÍNTÉR Baranyában” című pályázati projekt, mely az Egy Hajóban Gyermek-és
Ifjúságvédő Alapítvány valamint a
Zöld Híd Alapítvány konzorciumi
partnerségében valósulhat meg. A projekt célja, hogy az ún. „horizontális
szempontok elvei alapján” elsősorban
az esélyegyenlőség, a társadalmi kohézió, a fenntartható fejlődés területén
szerzett tapasztalatok, a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok minél szélesebb
körben való elterjesztése. A szakmai tapasztalatok elterjesztése nem a magánszemélyek körét érinti, hanem a multiplikáló hatást kiaknázván, a sokkal
nagyobb társadalmi csoportokat elérő
– ezáltal nagyobb hatékonyságot eredményező – civil szervezeteken keresztül történik.
A projekt keretében három területen, a mohácsi, sásdi és komlói kistérségekben vontunk be összesen 34 civil
szervezetet a megvalósításba. A kistérségek civil szervezeti képviselőit
egy-egy kistérségi koordinátor fogja
össze, akiknek feladatuk a bevont civil szervezetek tematizálása, egyfajta
„csoportbontás” a szervezetek profilja,
érdeklődési köre alapján.
A projekt megvalósítása több lépcsőben zajlik. A konzorcium a civil szervezetek kiválasztásán és igényeik felmérésén van túl, hamarosan következik
az aktív munka fázisa. 2010. novemberében számos, a horizontális területen tevékeny és elismert szakterületi
szakértő bevonásával elkezdődik a civil
szervezetek által delegált képviselők
képzése, mely egészen jövő év tavaszáig

civil élet
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„Civil SZÍN-TÉR Baranyában”
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tart. A képzés akkreditált, így a
bevont civil szervezeti delegáltak tanúsítvánnyal rendelkeznek majd elvégzése után a horizontális elvek megvalósítását
illetően. Ez minden civil szervezet számára jelentős előrelépés, hiszen az Európai Uniós
pályázatokban az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés
kötelező elem a „megálmodott
projekt” megvalósítása mellett.
A képzés során nem csupán az EU‑s
projektekben alkalmazandó elemekkel
ismerkedhetnek meg a civil kollégák,
hanem a szakértők tapasztalataik révén
betekintést engednek egy-egy modell
értékű hazai és/vagy nemzetközi program megvalósításába, így a külföldi innovatív jó gyakorlatok hazai adaptálása
is lehetővé válik. Ehhez a képzés során
megismert szakértői csapat a projekt
teljes időszaka alatt rendelkezésre áll,
szakmai tanácsaival egyfajta „mentortevékenységgel” segíti a bevont civil
szervezeteket a delegáltakon keresztül.
Az öt hónapon keresztül zajló komplex képzés után a civil szervezeti delegáltak egy bentlakásos foglalkozáson
vesznek részt. Ennek célja a horizontális
elvek alapos megismerése után, a szakértői csapattal közösen ún. akcióprogramok kidolgozása. Ezek a bevont civil
szervezetek profilja és a képzés során
körvonalazott horizontális szempontok mentén történő érdeklődési terület
alapján kerülnek kidolgozásra. A foglalkozások módszere azért bentlakásos,
mivel ez a közös szakértői-és civil munka az akcióprogramok kidolgozásán
felül a szervezetek
hálózat-szerű működését (szakmai
és/vagy területi),
ill. az együttműködések generálását
is szolgálja. Erre kiváló alkalmat nyújt
a bentlakásos forma, hiszen a szakmai munkán túl
így lehetőség nyílik
a „csapat” jellegű
közös munkára, az
esti órákban a kö-

tetlenebb tapasztalat-cserére, és a közös
gondolkodásra is.
Az akcióprogramok megvalósításában az Egy Hajóban Alapítvány és a
Zöld-Híd Alapítvány közreműködőként nyújt segítséget a civil szervezetek
számára.
A projekt záró szakaszában az akkreditált képzésben részt vevő, a szakmai
munka szervezésében tapasztalatot
szerzett, ill. a horizontális elvek mentén
megvalósított akcióprogramok révén
tapasztalttá vált civilek kistérségenként
egy-egy workshopot is megvalósíthatnak. Ennek tematikáját és struktúráját a projekt korábbi szakaszaiban
szerzett tapasztalatok fogják konkretizálni. Terveink között szerepel a „jó
gyakorlatokat” és/vagy ún. „zászlóshajó-projekteket” megvalósító szervezetek képviselőinek meghívása, valamint
a nemzetközi innovatív projektötletek
„megálmodóinak” vendégül látása a
workshopon, ezzel erősítve a civil partnerséget, generálva az együttműködéseket, és elősegítve a területi kohézió
hatékony megvalósítását.
A projekt iránt érdeklődők
az alábbi telefonszámokon
kaphatnak bővebb felvilágosítást:
Szabó Zsuzsanna
(Zöld-Híd Alapítvány) 72/510-231
Valkó Kornélia
(Zöld-Híd Alapítvány) 72/236-236
Molnár Ildikó
(Egy Hajóban Alapítvány)
72/515-059

„Erő a változáshoz” – segítő munka párkapcsolati erőszak áldozataival és azok gyermekeivel.

A könyvtár a Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti
Aulájában tart nyitva 2010. november 16-án (Kedd)
10 és 18 óra között.
Utolsó kölcsönzési lehetőség 17 órakor.
Elgondolkodtál már azon, hogy milyen előítéleteid vannak másokkal szemben?
Benned is sok sztereotípia él például a melegekről, romákról, vegetáriánusokról…?
Még sosem volt alkalmad rá, hogy elbeszélgess velük és
megtudd, hogy milyen az életük?
Ha kész vagy szembenézni előítéleteiddel, szeretnél szembenézni „sztereotípiáiddal”, nézz be az Élő
Könyvtárba, ahol a Könyvek beszélni tudnak!
Az Élő Könyvtár alapötlete nagyon egyszerű:
„Találkozz az előítéleteiddel!” A gondolat 2000-ben fogalmazódott meg egy dán ifjúsági szervezet tagjaiban,
céljuk a fiatalok aktivizálása volt az ifjúság körében megjelenő erőszak megelőzésében. Hiszen az emberi jogokat
nem elég dokumentumokban foglalva védeni, hanem
szélesebb körben terjeszteni, a való világban is gyakorolni kell azok érvényesítését, toleranciára bírni az embereket. A koncepció azóta is nagy sikerrel működik minden
nagyobb ifjúsági fesztiválon Európa-szerte, vagy éppen
most az Öko-napon. Az Élő Könyvtár úgy működik,
mint egy hagyományos könyvtár, érvényes olvasójeggyel
lehet kölcsönözni egy-egy könyvet meghatározott időre,
a könyvtári szabályok betartásával. Ezek a könyvek azonban élő személyek, sztereotípiáink, előítéleteink „áldozatai”, vagyis lehet buddhista, mozgássérült, feminista, volt
szerhasználó, látássérült vagy akár homoszexuális. Az „olvasás”, vagyis a személyes beszélgetés során olyan kérdéseket tehetünk fel könyvünknek, amire mindig is szerettünk volna választ kapni, csak sosem volt merszünk, vagy
lehetőségünk megkérdezni. A szabály csak annyi, hogy
az olvasójegyünkkel nyitottságot, kíváncsiságot és némi
empátiát is „váltottunk”. A kikölcsönzött élő könyv nemcsak válaszol kérdéseinkre, hanem vissza is kérdezhet, így
könyv és olvasó, egymás nézőpontját megismerve, saját
élményekkel gazdagodva fejezheti be a kölcsönzést.
Az Élő Könyvtárat magyarul nem beszélő olvasók is
látogathatják, ugyanis angol és német tolmácskönyv is
kölcsönözhető.

A NANE Egyesület háromnapos ingyenes képzést tart 2010. november 22-24.
között Pécsett. A képzésre a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Irodával együttműködve, a Nyílt Társadalom Intézet támogatásával kerül sor.
Célcsoport
A képzés célcsoportját CSÁO-k munkatársai, valamint egyéb, önkormányzati
vagy civil működtetésű anyaotthonok munkatársai, valamint a megyében dolgozó
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai (CSSK-k és gyermekjóléti szolgálatok családgondozói). A képzés ezen intézmények olyan munkatársainak szól elsősorban, akik
vállalják és akiknek munkahelye lehetőséget ad arra, hogy a képzésen elsajátítottakat munkatársaival megosztja, a bemutatott jó példák alapján az intézmény működését átgondolja. Különösen hasznos lehet a képzés azon segítők számára, akik
működtetnek, vagy terveznek működtetni önsegítő vagy támogató csoportot párkapcsolati erőszak női áldozatai vagy túlélői számára.
Célok és eredmények
A képzés célja olyan multiplikátorok képzése, akik hatékonyan tudják az eleddig kevéssé ismert és gyakorolt, az erőszakot megélt nők és az ő gyerekeik
speciális igényeit és élethelyzetét figyelembe vevő, emberi jogaikat tiszteletben
tartó nemzetközi jó gyakorlatot intézményükben bemutatni, azt elterjeszteni,
beleértve a (volt) bántalmazott nők megerősítését és a párkapcsolati erőszakkal
kapcsolatos tájékozottságát elősegítő támogató vagy önsegítő csoportok működtetését intézményükben.
A képzés végére a résztvevők:
• Alapvető ismereteket szereznek az ügyfelek emberi jogairól, az erőszak
általi elsődleges, és az intézmények által gyakorolt másodlagos áldozattá
tételről, a párkapcsolati erőszak mint a családon belüli erőszak egyik leggyakoribb fajtájának és a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés
összefüggéseiről.
• Megismerik a nemzetközi jó gyakorlatot a párkapcsolati erőszak miatt
otthonukból menekülni kényszerülő nők és azok gyerekeinek ellátásával
kapcsolatban.
• Megismerik a hazai releváns jogszabályokat, és a jogalkalmazással kapcsolatos leggyakoribb kihívásokat.
• Megismerik az „Erő a változáshoz” c. kézikönyvben leírt támogató és önsegítő csoport modelleket, és azok alkalmazásának lehetséges módjait.
• Eszközöket kapnak saját intézményük átvilágítására emberi jogi, valamint
társadalmi nemi (gender) szempontból.
• Eszközöket kapnak arra, hogy az átvilágítás során talált hiányosságokat
közösen kijavíthassák.
Tervezett program, oktatók
A három napos képzés során megismertetjük a résztvevőket a párkapcsolati
erőszak jelenségének alapvető fogalmaival, a hatékony segítői válaszokkal, valamint teret teremtünk az együttműködésre kötelezett szakemberek közti párbeszéd fenntartására, beindítására.
Módszerek: A képzés részvételi alapú, kooperatív tanulási módszereket használó kiscsoportos képzés, maximum 20 fő részvételével.
Az oktatók a NANE Egyesület trénerei, akik mindannyian részt vesznek az
Egyesület áldozatsegítő munkájában.
A végleges tematika a résztvevők előzetes igényeinek ismeretében kis mértékben
változhat.
A képzésen a részvétel ingyenes. A szervezők mindhárom napon helyben
szendvicsebédet biztosítanak a résztvevőknek.
Helyszín: Civil Közösségek Háza, Pécs, Szent István tér 17.
A képzés 22-én 10-17 óráig, 23-án és 24-én 9-16 óráig tart.
Szervező: NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0102-06
További információk: Tóth Györgyi, tothgy@nane.hu
2010. november

Baranyai

ÉLŐ KÖNYVTÁR –
LIVING LIBRARY
„TALÁLKOZZ AZ
ELŐÍTÉLETEIDDEL

Jelentkezési felhívás háromnapos képzésre
Baranya megye

esélyegyenlőség

A „2010 – A szegénység és a társadalmi kirekesztés
elleni küzdelem európai évének” keretében,
AZ ÖKONAP-on az egyetemen:
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Balassi és a váras városok
Kiíró: Balassi Bálint-emlékkard Kuratórium
Beadási határidő: 2010. december 15.
Pályázatot hirdet Balassi és a váras városok címmel a www.
balassi.eu portál önkormányzatoknak és civil közösségeknek
a 2011. február 12. és 14. között hatodik alkalommal megrendezendő Bálint-napi Balassi-fesztiválhoz kapcsolódó rendezvény megszervezésére. Olyan zenés irodalmi estek szervezésére lehet pályázni, amelyeken a végvári életet megjelenítő
Balassi-versek, valamint Balassi-emlékkarddal kitüntetett költők alkotásai hangzanak el.
Bővebb információ: www.balassi.eu/Festival.htm
Civil szervezetek által kezdeményezett projektek
Kiíró: Európai Bizottság
Beadási határidő: 2011. február 1.
Megvalósulási időszak: 2011. augusztus 1. – 2011. december 31.
Támogatható tevékenységek
A különböző országokban működő civil szervezetek projektjeinek tárgya lehet:
• egy konkrét tevékenység: pl. szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, kiadvány, információs kampány, művészeti műhely, amatőr sporthoz kötődő tevékenység, képzés, kiállítás, stb.;
• vita: bevonva pl. a részt vevő szervezetek tagjait, más civil szervezeteket, egyéb szervezeteket, döntéshozókat, állampolgárokat, stb.;
• közös gondolkodás: az európai értékekről, az európai polgárságról és a demokráciáról, bevonva szakértőket, döntéshozókat, polgárokat, pl. egy kollokvium keretében;
• hálózatosodás: az adott területen működő több szervezet
tartós hálózata.
Támogatás
Az „esemény jellegű” projektek esetén (konferencia, szeminárium, eszmecserék, műhelymunkák stb.) a támogatások
kiszámítása átalánydíjak alapján történik. A támogatásokat az
eseményeken részt vevő személyek száma alapján számítják
ki, valamint a végső termékek (kiadvány, DVD/CD-ROM,
honlap) után egyösszegű támogatást ítélnek meg.
A nagyobbrészt nem esemény jellegű tevékenységekből
álló projektek esetében a kért támogatás nem haladhatja meg
az érintett program támogatható költségeinek 70%-át. A támogatás mértéke minimum 10.000 EUR/projekt, maximum 55.000 EUR/projekt.
További információ a Tempus Közalapítvány (www.tpf.
hu) ill. az Európai Bizottság honlapján:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm
A pályázati felhívás letölthető az alábbi oldalról: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php
Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára, kedvezményes Antivírus szoftver beszerzésére
Kiíró: Panda Antivirus Hungary Kft.
2010. november

Beadási határidő: 2010. december 31.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Panda Security „Nonprofit
Antivírus” néven pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára saját felhasználású antivírus szoftverek beszerzésére. A pályázati támogatás mértéke eléri
a 45%-ot!
A pályázat célja: a nonprofit szervezetek teljeskörű vírus‑,
spam-, és kémprogram védelem bevezetésének támogatása. A
pályázat Panda Security vírusirtó szoftverek kedvezményes
beszerzését biztosítja.
A pályázati támogatást megnyerheti minden olyan szervezet mely:
• szerepel a társadalmi szervezetek és alapítványok névjegyzékében
• vagy a Nonprofit Önarckép Adatbázisban,
• és minimálisan 5 db számítógéppel rendelkezik
További információ: www.pandasecurity.com
Társadalmi Integrációs Díj
Kiíró: ERSTE Alapítvány
Beadási határidő: 2010. november 30.
610 000 euró és több mint 1 600 km kerékpáron a társadalmi
integrációért!
Összesen 610 000 eurót nyerhetnek a 12 országból pályázó leginnovatívabb és leghatékonyabb társadalmi integrációs
projektek. Annak érdekében, hogy az ERSTE Alapítvány
megmutassa: „mindenki képes a változtatásra”, az alapítvány
csapata 1 600 km-t tesz meg kerékpáron, miközben 6 országot szel át és 10 városban áll meg.
A Társadalmi Integrációs Díjat 2007 óta minden második
évben hirdetik meg azzal a céllal, hogy a civil társadalom fejlődését támogassák Közép- és Délkelet-Európában. A Díj olyan
pályázatokat kíván népszerűsíteni és jutalmazni, amelyek a
társadalmi egyenlőség elérését segítő változásokat célozzák
meg.
A pályázatokat 2010. november 30-ig várják olyan nonprofit, közigazgatási és civil szervezetektől, vallási közösségektől, egyéni kezdeményezőktől, valamint a média képviselőitől,
amelyek a következő országok valamelyikében vannak bejegyezve: Bosznia-Hercegovina, Csehország, Horvátország,
Koszovó, Magyarország, Macedónia, Moldova, Montenegró,
Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.
„Az ERSTE Alapítvány olyan közösségeket támogat, amelyek lehetővé teszik, hogy a közjó érdekében minden ember
egyenlő mértékben vegye ki a részét és vállaljon felelősséget a
társadalmi integrációs változásokra irányuló tevékenységekért.
Ez az a magatartás, amelyet a 2011-es Társadalmi Integrációs
Díj erősíteni szeretne.” – tette hozzá.
A győztes projekteket egy a társadalmi integrációs terület,
a civil társadalom, a politika és a média húsz neves személyiségből álló zsűri fogja rangsorolni és értékelni, a díjakat pedig
2011 júniusában adják át Budapesten.
A pénzjutalom csak az egyik előnye ennek a díjnak. Ezen
túl mind a száz, az előválogatáson átesett pályázat megfelelő publicitást kap a saját régiójában, hiszen az ERSTE
Alapítvány által finanszírozott kommunikációs tanácsadók a

Az egész életen át tartó tanulás programja (LLP)
Kiíró: Európai Bizottság
Célkitűzések és leírás: e pályázati felhívás alapját az egész
életen át tartó tanulás programjának létrehozásáról szóló, az
Európai Parlament és a Tanács által 2006. november
15-én elfogadott határozat (1720/2006/EK határozat) képezi. A program a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozik.
Az egész életen át tartó tanulás programja az oktatás, a szakoktatás és a szakképzés minden típusára és szintjére vonatko-

Megyesi Schwartz Éva
2010. november
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Szabadtéri műalkotás a Pécsi Tudományegyetemre /
KKIP-0037-3/2010
Kiíró: Kortárs Művészeti Zsűri
Beérkezési határidő: 2010. december 17. 16 óra
Pályázhat: természetes személy vagy személyek csoportja
A pályázat tárgya: Szabadtéri műalkotás a PTE Rektori
Hivatalának díszkertjébe (7621 Pécs,
Vasvári Pál u. 4., hátsó kert): Egy vagy több elemből álló
szabadtéri mű megalkotása helyszín és anyagmegkötés nélkül
a Rektori Hivatal az épület és a Dohány utca által határolt
díszkertjébe. Elvárás, hogy a mű megfeleljen az időtállóság, a
közbiztonság és a tisztíthatóság feltételeinek.
A létesítmény tervdokumentációjából a műtárgy megalkotásához szükséges helyszínrajz és fotók mellékleteként a pályázati honlapról http://www.art-universitas.hu letölthetők.
A műalkotás létrehozására és elhelyezésére rendelkezésre
álló legnagyobb összeg:
nettó 19 394 608 Ft (Tizenkilencmillió-háromszázkilencvennégyezerhatszáznyolc) forint + 25%áfa.
A regisztrációs díj a Magyar Universitas Program képző- és
iparművészeti pályázatok programjában első alkalommal pályázó személyek esetén pályázatonként 15 000 (Tizenötezer)
forint, második vagy többedik alkalommal pályázó személyek
esetén pályázatonként 10 000 (Tízezer) forint.
A Kortárs Művészeti Zsűri tagjai: Fitz Péter (a zsűri elnöke),
Fabényi Júlia, N. Mészáros Júlia, Szipőcs Krisztina, Várkonyi
György, Dr. Colin Foster dékán, a PTE képviseletében
További információ: A pályázati kiírás és a tervdokumentáció kivonatai, valamint a pályázati
formanyomtatvány a http://www.art-universitas.hu pályázati honlapon érhető el.
A pályázat lebonyolítója telefonon munkanapokon 10-15
óra között ad felvilágosítást.
Információs telefon: Plótár Fatime, 06-20-563-1692, emailcím: info@art-universitas.hu
A tervezett műtárgy helyszíne előzetes egyeztetéssel kísérettel megtekinthető. Illetékes:
Gyöngyi Dániel, a KRAFTSZER képviseletében, telefon:
06-30 663-7713.

zik, és a határozat 4. cikkében felsorolt valamennyi jogalany
számára elérhető.
A pályázóknak a következő országok egyikében kell élniük:
• az Európai Unió 27 tagállama,
• az EGT- és az EFTA-országok: Izland, Liechtenstein,
Norvégia, Svájc,
• tagjelölt országok: Horvátország, Törökország.
Összhangban az egész életen át tartó tanulás programját létrehozó határozat 14. cikkének (2) bekezdésével a
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, valamint a Transzverzális program kulcstevékenységei alá tartozó
multilaterális projektek és hálózatok nyitva állnak azon harmadik országbeli partnerek előtt is, amelyek a határozat 7.
cikke alapján még nem vesznek részt az egész életen át tartó
tanulás programjában.
Költségvetés és a projektek időtartama: az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 1065 millió
euró. Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek
időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.
A pályázatok benyújtási határideje: a főbb határidők a következők: Comenius, Grundtvig: Munkahelyi képzés első határidő: 2011. január 14., további határidők: 2011. április 29.,
2011. szeptember 16. Comenius tanárasszisztensi ösztöndíjak - 2011. január 31.
Leonardo da Vinci: Mobilitás (a Leonardo da Vinci mobilitási bizonyítványt is beleértve); Erasmus: Intenzív nyelvi
képzések (EILC) – 2011. február 4. Jean Monnet program –
2011. február 15. Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
Partnerségek; Comenius: Comenius
Regio partnerségek; Grundtvig: Műhelytalálkozók –
2011. február 21. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci,
Grundtvig: Multilaterális projektek, hálózatok és kísérő intézkedések - 2011. február 28. Leonardo da Vinci: Innováció
átadására irányuló multilaterális projektek 2011. február 28. Erasmus: Intenzív programok, hallgatói mobilitás tanulmányok és szakmai gyakorlat céljából (az
Erasmus konzorciumi hitelesítést is beleértve) és oktatói mobilitás (oktatási megbízások és személyzeti képzés) – 2011.
március 11. Grundtvig: Gyakornokság, 50 éven felüliek
önkéntességi projektjei - 2011. március 31. Transzverzális
program: 1. kulcstevékenység - tanulmányutak – első határidő: 2011. március 31. Második határidő: 2011. október 14.
Transzverzális program: minden más tevékenység – 2011.
március 31.
A Grundtvig szakmai látogatások és cserekapcsolatok, illetve az előkészítő látogatások valamennyi ágazati programhoz, címekhez országonként különböző határidők tartoznak.
Kérjük, további információért az országában működő nemzeti iroda honlapján tájékozódjon.
Részletes információk: „Az egész életen át tartó tanulás
programja 2011-2013, általános pályázati felhívás: 2010. évi
változat – stratégiai prioritások” teljes szövege, az egész életen
át tartó tanulás programjára vonatkozó 2011. évi Útmutató,
valamint a pályázati űrlapok elérhetőségére vonatkozó információk a következő internetes címen érhetők el:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

pályázati ajánló

2 éves periódus alatt ezen fognak dolgozni. A pályázatok pozitív példaként felkerülnek az ERSTE Alapítvány Társadalmi
integrációs hálózatának honlapjára is: www.socialintegration.
org/network.
További információ az ERSTE Alapítvány Társadalmi
Integrációs Díjáról illetve a jelentkezés menetéről: www.integrationaward.org
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A Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda Esélyek Háza
és az Uránia Mozi, csatlakozva
a 16 akciónaphoz
2010. november 24-én
filmvetítéssel egybekötött kerekasztal beszélgetést szervez.
A 16 akciónapot 1991 óta világszerte november 25. (a
Nemzetközi Nap a Nők Elleni Erőszak Ellen) és december
10. (az Emberi Jogok Nemzetközi Napja) között rendezik
meg civil szervezetek és magánszemélyek, hogy felkeltsék
a nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsanak a nők
elleni erőszakról, kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok
iránt, és nyomást gyakoroljanak a politikusokra a nők elleni
erőszak minden formájának megszüntetése érdekében.

tagja között kialakult helyzetet, ahol mindkét fél előmozdítja a fizikai vagy szexuális bántalmazásoktól sem mentes
játszmákat? Vagy az egyik fél elnyomott és kiszolgáltatott
helyzetével való visszaélés okozza a konfliktusok mélyülését
és állandóvá válását?

16:30 Áldozat vagy partner?
kerekasztal beszélgetés a párkapcsolati erőszakról

Egy egyedülálló fiatalos anya neveli két lányát – pontosabban azok nevelik saját magukat. Az idősebbik lány, Mia
a folyamatos otthoni balhék feszültségét saját hiphop-koreográfiájának gyakorlásával vezeti le. (…) Mintha Mia tényleg egy akváriumban élne, ahonnan szemlélve a külvilág az
optika csalóka törvényei miatt furcsa-szépnek tűnik. Pedig
nem az, és erre ő is ráismer, amint megszárad…

Meghívott szakemberekkel és az érdeklődőkkel a párkapcsolati erőszak stádiumairól, megnyilvánulási formáiról,
felismerhetőségéről, és a kitörési pontokról beszélgetünk.
Nevezhetjük-e egészségtelen kölcsönös függésnek a pár két

18:00 Akvárium
színes, feliratos, angol dráma, 123 perc, 2009

A CIVIL KORZÓ előfizethető az alábbi megrendelő visszaküldésével (Nevelők Háza Egyesület, 7624 Pécs, Szent István tér 17.)
és a díj befizetésével (átutalással a 11731001-20201519 számlaszámra, csekken, vagy személyesen. Igény esetén csekket küldünk.
Az előfizetési díj 1250 Ft/év (10 szám).

Megrendelő
Számlázási cím
Megrendelő neve:.............................................................................................................................................................................................................
Irányítószám: ................................ Település:..............................................................................................................................................................
Utca, házszám:...................................................................................................................................................................................................................
Telefon:........................................................

Fax:...........................................

Email:...........................................................................................

Postázási cím (ha más mint a számlázási cím)
Megrendelő neve:.............................................................................................................................................................................................................
Irányítószám: ..............................

Település:...........................................................................................................................................................

Utca, házszám:...................................................................................................................................................................................................................
Telefon:....................................

Fax:………………………...........

Dátum:...........................................................................
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Email:...............................................................................................................
Megrendelő aláírása:..................................................................

7624 Pécs, Szent István tér 17.
Tel./Fax: 72/ 315-679, 215-543
E-mail: nevhaz@t-online.hu, civilhaz@civilhaz-pecs.hu
Web: www.civilhaz-pecs.hu

A Baranya megyei civil szolgáltató központ működtetéséhez kapcsolódó feladatok

Baranyai

A Nevelők Háza Egyesület
szolgáltatásai

1) Elősegíti a civil szervezetek és a megyei, települési, valamint kisebbségi önkormányzatok együttműködését, a civil szervezetek közreműködését az önkormányzati döntés-előkészítésben, döntéshozatalban. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának
ösztönzése; a közfeladat-kihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; helyi önkormányzati
civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése.
2) Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása:
a. jogi, közhasznúsági,
b. pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben,
c. pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan,
d. Közösségi Technológia Központ működtetése.
3) Képzések megvalósítása, a helyi civil szervezeteket leginkább érintő témákban (pl. szervezeti, menedzselési kérdések, kapcsolatépítési, szponzorszervezési technikák, pályázatkészítési tudnivalók,
EU-s témakörök stb.).
4) Folyamatos információszolgáltatás biztosítása: adatbázis építése, rendszeres aktualizálása és rendelkezésre bocsátása (együttműködve a többi civil szolgáltató központtal az erre a célra fenntartott
intraneten, valamint a civil szolgáltató központ honlapján), különösen a következő területeken:
a. a megye civil szervezeti regisztere,
b. pályázati lehetőségek, kiírások, űrlapok biztosítása,
c. megyei ernyőszervezeti nyilvántartás,
d. megyei szakértői, előadói lista.
5) Civilszakmai dokumentációtár építése: könyvek, segédanyagok, audiovizuális anyagok gyűjtése,
kölcsönzése, valamint az elektronikusan rendelkezésre álló, szabadon terjeszthető anyagok bemutatása a civil szolgáltató központ honlapján.
6) Rendszeres kapcsolattartás a civil szervezetek széles körével elektronikus vagy nyomtatott hírlevél
kiadása keretében.
7) Az információ-szolgáltatás keretében a civil szolgáltató központ tevékenységével összefüggő információk közzététele érdekében internetes honlapot szerkeszt, illetve azt folyamatosan aktualizálja.
A honlapon fel kell tüntetni a programmal kapcsolatos leglényegesebb informácókat, az igénybe
vehető szolgáltatásokat, azok helyét, idejét, módját, ellenértékét, egyéb feltételeit.
8) Konkrét tevékenységi együttműködést alakít ki az adott terület egyéb közösségi szolgáltatóival, pl.
esélyek háza, regionális ifjúsági szolgáltató irodák, teleházak, kistérségi megbízottak és menedzserek, falugondnokok, európai információs pontok.
9) Hálózati funkció: együttműködik a feladatmegvalósításban a megye hasonló vagy részben hasonló
célú civil szervezeteivel, más szolgáltató-fejlesztő szervezeteivel, valamint a többi megyei civil szolgáltató központtal.
2010. november
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Tőlünk
színes a világ!

www.baranyaikultura.hu

www.pecs2010.hu

Találkozás
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