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A projekt címe: Participation sans toi(t)?! egy francia nyelvi szójáték, mely a „nélküled” és a „fedél
nélkül” szavakat kombinálja, azaz Részvétel nélküled? – Részvétel fedél nélkül!
Partnerek:
1.
2.
3.
4.
5.

Berliner Arbeitskreis für politische Bildung e.V. (bapob), Berlini Polgári Oktatási
Munkacsoport, Németország - koordinátor
Fédération Nationale des Association d'Accueil et de Réinsertion sociale région MidiPyrénées (Fnars), Országos Szociális, Reintegrációs Szövetség regionális szerve, Franciaország
Glasgow Homelessness Network ('GHN'), Glasgow-i Hajléktalan Hálózat, Nagy-Britannia
Union des Villes et Communes de Wallonie, Vallon települések egyesülete Belgium
Oltalom Karitatív Egyesület, Magyarország

A projekt összefoglalása: A partnerség a hajléktalan vagy bizonytalan helyzetben lévő személyek
részvételére alapoz. A részvétel kérdése egyéni (életvezetési képesség), szervezeti (a jogosultak helye
a szociális struktúrában) és politikai (jogaik iránti elkötelezettség) szinteken nyugszik. A szociális terület
különféle szereplői, szociális munkások, mélyszegénységben élő emberek, önkéntesek és egyesületi
vezetők találkoztak, hogy megosszák tapasztalataikat és fejlesszék tudásukat annak érdekében, hogy
javítsák a hajléktalanok és kirekesztettek részvételét az őket érintő döntésekben.
A projekt céljai és stratégiája: A
projekt
fő
tevékenysége
találkozók
szervezése
a
partnerek országaiban a szociális
ellátórendszer szereplőivel, civil
szervezetek
munkatársaival,
önkéntesekkel, a célcsoport
tagjaival. A projekt keretében öt
szakmai
tapasztalatcsere
valósult meg. Egy elméleti,
kutatási fázis után, amelyben
minden
országban
alapos
helyzetelemzésre
készítettek,
indultak cserék.
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A résztvevők konkrét intézményeket látogattak meg: találkozhattak az állami és a civil ellátórendszer
szereplőivel, szakmai gyakorlatokon, képzéseken vehettek részt, megismerhették az adott országban,
területen működő kipróbált jó gyakorlatokat az alábbi helyszíneken: 2012. december Berlin, 2013.
április Toulouse, 2013. szeptember Namur, 2014. január Glasgow és végül 2014. május Budapest. A
projekt jellegéből adódóan a tapasztalatcseréken hajléktalan vagy korábban hajléktalan személyek is
részt vettek: az ő kiválasztásuk nagy körültekintést igényelt (minimális nyelvismeret, kommunikációs
készség, koncentráló képesség, nyitottság az új környezetre). A projektvezető (kísérő) segítségével
sikerült megoldani ezt a problémát.
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A projekt eredményeképpen az Oltalom részéről 20 fő célcsoporttag és 4 szakember vehetett részt
képzésen és tapasztalatcserén. A skót partner a résztvevők rendelkezésére bocsájtotta a saját
gyakorlatában alkalmazott és bevált Toolkit-jét, mely egy gyakorlati eszköztárat nyújt a résztvevőknek.
Az angol nyelvű 76 oldalas dokumentum a FEANTSA (franciául: Fédération Européenne des
Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri, angolul: European Federation of European
Organisations Working with the Homeless) európai ernyőszervezet Participation Working Group
gondozásában készült. Az OKE is lehetőséget kapott, hogy érdemi javaslatokkal egészítse ki a
munkadokumentumot és a későbbiekben használja a képzéseiben és a gyakorlatában.
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