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A PROGR AMOKRÓL
RÉSZLETESEN
A következőkben azokat a programokat ismertetjük, melyeket az EFOP -1.3.7.-17-201700208-as projekt keretében valósultak meg.
Karitász csoportok képzése
A program során a helyi Karitász-csoportok
idős tagjai részvételével hátrányos helyzetű
fiatal önkéntesek részvételével új Karitász
csoportok alakulhatnak meg. A közösséghez
tartozás érzése mellett a fiatalok bevonása
ösztönzi bennük az önkéntességet, a fiatalok felelősségvállalását a felmerülő feladatoknak hála.
A programban 2 alkalommal 50-50 fő bevonásával a cél a közösségépítés, a már említett önkéntesség ösztönzése, a fiatal és idősebb generáció közötti „szakadék” átívelése
és a hatékonyabb segítés a hátrányos helyzetűeken, hiszen maga a segítő is hasonló
élethelyzetből származik.

A munka világában hátrányos helyzetűnek számító
célcsoporttagok elhelyezkedését segítő készségfejlesztő tréning
A hátrányos helyzetű családok, romák, gyermeküket egyedül nevelők, fogyatékkal élők és szenvedélybetegek segítését célozza a
projekt ezen része.
A program évi 3 alkalommal 25 fő bevonásával valósul meg.
Fontos az előbb felsorolt csoportok számára fejleszteni a kommunikációs-és a konfliktuskezelési képességeiket, melynek hatására akár otthon, akár a munkahelyen könnyebben működhetnek
együtt a közösséggel. Illetve pont a munkapiacon való elhelyezkedéshez szükséges készségek fejlesztése és a lehetőségek megismerése a cél.
Közösségfejlesztő tréning
a hátrányos helyzetű fiatalok számára
A program által célzott csoport a hátrányos helyzetű, 14-18 éves
fiatalok, akiknek évente 7 alkalommal, összesen 21 alkalommal 15
főnek tartanának foglalkozásokat.
Ezen programok során önismereti-és személyiségfejlesztő foglalkozásokra, tanácsadásra, pályaválasztással kapcsolatos kérdésekre és közösségfejlesztésre kerül sor.
Mediáció
A program 10 fő hátrányos helyzetű személy számára érhető el,
évente 3, összesen pedig 9 alkalommal.
A foglalkozások során legfőképpen konfliktuskezelési technikákat
tanulhatnak a résztvevők.

Karitász csoportok képzése – rendezvény
Karitász csoportok képzése céljából megrendezett esemény, melynek során (a korábban említett csoport képzéshez hasonlóan) az
Egyházmegyei Karitász-csoportok idősebb tagjai és hátrányos
helyzetű fiatalok együtt munkálkodva végzik a feladatokat. A rendezvény célja a fiatalok bevonása a Karitász munkájába, a projekt
korábbi tapasztalatainak megbeszélése és tapasztalat-illetve ötlet
csere.
A program 1 alkalommal, 60 fő bevonásával kerül megrendezésre.
Szent Jobb körmenet
A projekt célja a Szent Jobb történek megismertetése minél több
emberrel, emellett a program kétségtelenül közösség építő hatással bír.
50 fő bevonásával, 1 alkalommal kerül megrendezésre.
Új Karitász csoportlétrehozása
Az új csoportok létrehozása mindig egy nagy mérföldkő az egész
szervezet életében, hiszen ezeknek hála még több emberhez érhet
el a segítség. A feladatok ezzel kapcsolatban az önkéntesség jegyében csoportok szervezése fiatalok bevonásával, hiszen a fiatalabb
generáció jellemfejlődésében igazán jelentős dolgokat adhat hozzá
a másoknak való segítségnyújtás.
A program évente 3 alkalommal kerül megrendezésre, alkalmanként 6 fő bevonásával.

A munka világában elhelyezkedni kívánó, hátrányos helyzetűnek
számító célcsoportok képzése
A képzés által megcélzott csoport a romák, a fogyatékkal élők, a
szenvedélybetegek és mindazok, akik hátrányos helyzetűek. Olyan
kompetenciák szerzése a cél, melyek sikeresebbé tehetik az egyéneket a munkakeresésben és az abban való későbbi helytállásban.
Ilyen kompetenciának számít az önéletrajz megírása, motivációs
levél készítése, és a munkaerőpiaccal kapcsolatos tudnivalók elsajátítása.
A program évente 3 alkalommal kerül megrendezésre, minimum
25 fő részvételével.

Közösségformáló sportnap
A program a fiatalokat célozza, olyan 14 és 18 év közötti fiatalokat,
akik hátrányos helyzetűnek számítanak és kiemelten veszélyeztetettek.
A sport igazán jó közösségformáló hatással bír, hiszen a „sportembereknek” csapatként együtt dolgozva kell elérniük az áhított célt:
a győzelmet. Emellett egy társadalmilag elismert és hasznos opcióját kínálja a szabadidő eltöltésnek, illetve az egészség megőrzése
szempontjából is igazán fontos.
Évente 3, összesen 9 alkalommal, alkalmanként 15 fiatal bevonásával valósul meg.
Közösségfejlesztő tréning
Ezen program kapcsán olyan hátrányos helyzetű fiatalokat vontak
be, akiknek kora 14 és 18 év közé esik, illetve szívesen részt vennének egy 21 alkalommal megrendezésre kerülő, alkalmanként 3
órát felölelő foglalkozás sorozaton. Ahhoz, hogy minden résztvevő
megfelelő mértékű figyelemben részesüljön, illetve hogy a csoport
tagjai között bizalom és összetartás alakuljon ki, a csoport létszámát 15 főre maximalizáltuk.
A tréning-alkalmak során igazán családias légkör kialakulására volt
lehetőség azon 10 fiatal között, akik minden alkalommal lelkesen
vágnak bele az újabb és újabb lehetőségeket kínáló délutánokba.
(Rajtuk kívül 1-1 fiatal szokott alkalmanként ellátogatni a foglalkozásokra.)

A drámapedagógiai foglalkozások során a résztvevő tanulók kommunikációs technikákat tanulnak, megtapasztalják, hogy milyen is
a belső érzelmek felkutatása, megélése és azok megosztása társaikkal, illetve a sokszor humoros feladatok során kialakul egyféle
egyre erősebbé váló csoportösszetartás.
A nagyjából 2 hetente megrendezésre kerülő délutánoknak Pécsen
a Király utcában található Reggeli nevű hely egy kisebb terme ad
helyet, ahogy a foglalkozások szünete alatt a résztvevők teával és
különböző szendvicsekkel pihenhetnek meg, melyeket szintén a
projekt keretében biztosítunk nekik.

„Nem szabad kategóriák szerint
megítélni, ki a felebarátom és ki
nem az. Legyél annak a fivérednek vagy nővérednek a felebarátja, akit nehézségben látsz.”
Ferenc pápa

„Ha egyszer a szívünk megváltozik, nem csoda, hogy utána
általunk a világ is megváltozik!”
Loyolai Szent Ignác

„Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet
biztosan tudok. Ha meghalunk
és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen
fölöttünk, nem azt kérdezi majd:
mennyi jót tettünk életünkben,
hanem mennyi szeretettel tettük.”
Teréz anya
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