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NEKÜNK MUNKA, NEKIK ÁLOM

Idén elõször a „Pro-Team” Rehabilitáci-
ós Nonprofit Kft. valósította meg Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a „Neked MUN-
KA, nekem ÁLOM! projektet, melynek lé-
nyege ekképpen foglalható össze: egy nap
a fogyatékossággal élõ emberekért. Verba-
Sólyom Andrea programfelelõs, Pirintné Ko-
vács Marianna és Felföldi Bettina önkénte-
sekkel karöltve szervezte a programot, mely
mára már országossá nõtte ki magát.

A szervezõk tájékoztatása szerint a pro-
jekt célja, hogy egy napra összehozza a fo-
gyatékossággal élõ, valamint a megválto-
zott munkaképességû álláskeresõket a fo-
gadásukra nyitott vállalatokkal, cégekkel.
2017. május 30. – június 2. között külön-
bözõ nyíregyházi helyszíneken rendeztek
különleges nyílt napokat, ahol a program-
ra pályázó, fogyatékossággal élõ jelentke-
zõknek lehetõségük adódott bepillantást
nyerni álommunkájukba.

A programba bekapcsolódó munkáltatók
esetében nemcsak a cég mutatkozott be a
részt vevõ fogyatékossággal élõ emberek-
nek, hanem egy-egy konkrét munkakört el-
látó munkavállaló is. A programban jelent-
kezhetett bármilyen jellegû, magán, non-
profit szektorban vagy a közszférában mû-
ködõ munkáltató, vállalkozás és szervezet.
A tucatnyi együttmûködõ partner között volt
például fodrász, autószerviz, virágkereske-
dõ, óvoda, alapítvány és számítástechnikai
cég egyaránt.

A „Neked MUNKA, nekem ÁLOM” kez-
deményezés újabb mérföldkövet jelenthet
a fogyatékossággal élõ emberek támogatá-
sában, megismerésében, elfogadásában és
elõsegítheti, hogy közülük egyre többen tud-
janak a nyílt munkaerõpiacon elhelyezked-
ni. A programot az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. támogatja.

PERIFÉRIA EGYESÜLET: ÉLETEKET VÁLTOZTATNAK,
MOST DÍJAT KAPTAK ÉRTE

Egy trolibuszvezetõ, egy közmunkás, egy plébános és
többek között intézmények. Õk vehették át idén a Várkert
Bazár Rendezvénytermében a Jószolgálati-díjakat. Az pe-
dig külön büszkeség nekünk, nyíregyháziaknak, hogy a
szakmai zsûri a Periféria Egyesület áldozatos munkáját is
elismerte: a hajléktalanokért végzett szociális munka in-
tézményi kategóriában õk hozhatták haza az elsõ díjat.

A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány által 2016-
ban alapított díj azokat a szociális területeken tevékeny-
kedõ professzionális és önkéntes segítõket szeretné évrõl
évre elismerni, akik áldozatos és példaértékû munkájuk-
kal sokat tesznek a hátrányos helyzetû társadalmi rétege-
kért, az ország különbözõ szegmenseiben. Az idei díjakat
– 12 kategóriában – május 31-én adták át  – köztük a nyír-
egyházi Periféria Egyesületnek – Budapesten.

JÓ PÉLDÁK
Twickel György, a Twickel-Zichy Mária Alapítvány

kuratóriumi elnöke elmondta, édesanyja, Zichy Má-
ria Terézia grófnõ életmûvének emléket állítva szeret-
né a díj által láthatóvá tenni mindazokat a példaérté-
kû tevékenységeket, amelyek érdemesek a társadalom
figyelmére, és mindannyiunk számára jó példákkal
szolgálnak.

ELSÕK AZ ELSÕK KÖZÖTT

– Nagy meglepetés volt nekünk, hogy átvehettük a Jó-
szolgálati-díjat. Tudtuk, hogy létezik, hiszen az interneten
még tavaly megjelent a felhívás a jelölésre. Márciusban
felhívott engem a díjat kezelõ alapítvány képviselõje és
közölte a jó hírt: az intézményi kategória jelöltjei közül
mi bizonyultunk a legjobbaknak és átvehetjük a Jószolgá-
lati-díjat – emlékezett vissza dr. Szoboszlai Katalin, a Pe-

riféria Egyesület elnöke, aki hozzátette, ezzel együtt járt
1 millió forint összegû pénzjutalom is, de a legnagyobb
elismerést az jelenti számukra, hogy a díjat 2017-ben ad-
ták át elõször, vagyis õk az elsõ díjazottak között vannak.
Elsõk között az elsõk lettek.

Abban az esetben már azonban, ha vállalja, hogy elkezdi
a beilleszkedést, akkor nagy változásokat lehet elérni.
Ekkor már gondolkodhatunk abban, hogy elmegy egy bér-
leménybe, dolgozni fog, jövedelme lesz. Ehhez azonban
kell az elszántság, a motiváció. Körülbelül 50–60 fõt tesz
ki az állandó klienskörünk, õk egy ideje már utcai létben
élnek, ritkán keresik fel a nappali melegedõt és ezeket az
intézményes megoldásokat elutasítják, de az utcai szoci-
ális munkások odafigyelését elfogadják. Igyekszünk az új
hajléktalanokat felkutatni, rávenni õket arra, hogy ismer-
jék meg a munkánkat, ismerjenek meg minket. Onnantól
kezdve, hogy elfogadják tõlünk az élelmiszert, a ruhát,
elmondanak magukról néhány dolgot, onnan kezdõdik a
szociális munka velük. Az egész városra nézve 300–400
fõ olyan hajléktalanról tudunk, akik utcai körülmények
között élnek,  és szállásnyújtó intézményt vesznek igény-
be. Azon dolgozunk, hogy csökkenjen a számuk. Ebben a
minisztérium mellett a város is partnerünk.

10–12 EMBER HÁTAT INTHETNE AZ UTCÁNAK

Az elnöktõl tudom meg, közeli céljuk, hogy megnyer-
jenek egy olyan pályázatot, amelynek köszönhetõen a
legnehezebb helyzetben élõket gyorsan lakhatáshoz jut-
tatnának. Amennyiben ennek pozitív lesz az elbírálása,
akár 10–12 embert is el tudnak hozni az utcáról, megnyit-
va nekik egy új élet lehetõségét.

Amennyiben olyan személyt látnak, aki segítségre
szorul, hívják a Diszpécser szolgálat 06-42/504-618-
as telefonszámát, de az egyesület szívesen fogadja a
lakosság adományait, különös tekintettel ruhanemût,
cipõt, takarót, tartós élelmiszert az Eötvös utca 1. sz.
alatti irodában is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

GYAKORLATI KÉPZÕHELY
– Az egyesületet 1995-ben alapítottuk, azóta él és

mûködik. Feladataink közé tartozik a hajléktalanok,
a hátrányos helyzetû gyerekek, valamint az utcai pros-
titúcióból élõk segítése is, de mi vagyunk a Debrece-
ni Egyetem Egészségügyi Kar szociális munkás hall-
gatóinak gyakorlati képzõhelye is.

– Az apró sikereink visznek minket elõre. Nem tudjuk
minden ember sorsát megfordítani, de nem is ez a cé-
lunk. Hajléktalanok esetében amíg csak élelmiszert, ru-
hanemût adunk, addig még mindig egy helyben vagyunk.

Dr. Szoboszlai Katalin, az egyesület elnöke vette át
a díjat (Fotó: internet)




