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A Pigmalion Projekt Egyesületünk első EU-s pályázati programja, mely több éves előkészítő 
munka eredményeként tudott megvalósulni.

A Projekt első elképzeléseit és az ehhez kapcsolódó első igényfelméréseket, kutatásokat még 
2002-ben kezdtük el, konzorciumi partnereinkkel közösen.

Az alapvető motivációnk az volt,  hogy mint 15 éve elsősorban az utcán dolgozó szociális 
ellátó civil szervezet több kliens csoportunk ( hajléktalanok, szenvedélybetegek, prostituáltak, 
elszegényedett rétegek) élethelyzetét látva fontosnak gondoltuk olyan modellkísérleti program 
kidolgozását mely esélyt és lehetőséget teremt akár az utca embere számára is a társadalomba 
történő visszaintegrálódásra.

Tapasztalatunk és szakmai rálátásunk kapcsán is arra a következtetésre jutottunk, hogy csak 
komplex  módon,  minden  szükségletet  kielégítve  s  egymásra  alapozva  lehet  valóban 
működőképes hatékony integrációt végezni.

Ez az integráció érinti  a  lakhatási  problémák megoldását  (támogatott  albérlet  program), a 
képzési,  foglalkoztatási  problémákat  enyhítését  (Pigmalion Projekt)  és a  szociális-mentális 
megerősítést (speciális szociális munka program).

Amennyiben ez a három alprojekt bármelyike is sérül, nem lehet hatékony az integráció. Így 
arra  törekedtünk,  hogy e  komplexitással  tudjuk  működtetni  programunkat,  s  a  Pigmalion 
Projekt mellett egyéb forrásokból a másik két alprojektet is sikerült megvalósítani, így akadt 
olyan ember, aki pl. utcán élő hajléktalan létére ma már támogatott albérletben él, szakmát 
szerzett és dolgozik, s mentális szinten is képes volt feldolgozni a változásokat, s szükség 
esetén a mai napig szociális segítségnyújtásban részesül. 

A Pigmalion Projekt ennek az elképzelésnek és modellkísérletnek az egyik nagyon fontos ága, 
mely nélkülözhetetlen az egyes emberek számára.

Ezért szolgált nagy örömünkre, hogy a programra sikerült támogatást nyernünk, mert ez által 
vált lehetővé számunkra egy biztonságos fluktuációs folyamat végrehajtása.

A  programba  igen  széles  rétegekből  kerültek  ki  emberek,  voltak  hajléktalanok,  a 
legrászorultabb  roma  lakosság  tagjai,  néhány  fogyatékkal  élő,  és  magukat  még  tartó  de 
munkanélküli emberek is.

A  projekt  alatt  igyekeztünk  bemozgatni  meglévő  tudásunk  és  szakmai  eredményeink 
tapasztalatait, s úgy állítottuk össze az egyes alprojekteket, hogy azok alkalmasak legyenek a 
lehető legnagyobb rugalmasságra a klienscsoportok igényeihez alkalmazkodva, ugyanakkor 
ne sérüljön a szakmaiság és tudjuk eltervezett céljainkat megvalósítani.

A program  egésze  alatt  működő  szakmai  TEAM  munka  tette  a  programot  hatékonnyá, 
rugalmassá és szakmailag mindig korrekté az összes gond és nehézség ellenére is. 



Programelemek:

Tájékoztatás:
Mint  15  éve  a  térségben  dolgozó  civil  szervezetnek  nem  okozott  különösebb  gondot  a 
nyilvánosság  megszervezése,  partnerek  találása  s  megfelelő  szakemberek  bevonása  a 
programba.

Több  időnk  és  erőnk  ment  el  a  legrászorultabb  célcsoportok  megtalálásával  és 
bemozgatásával az ő tájékoztatásukkal és a program megértetésével.

Különös örömünkre szolgált hogy több helyi cég és szakember is a program mellé állt s akár 
tevőlegesen  akár  csak  támogatóként  de  a  program  mellett  volt,  így  pl.  a  Családsegítő 
Szolgálat, a Hajléktalan Gondozási Központ, a Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete, városi 
és megyei Munkaügyi Központok, képző intézmények, civil szervezetek, stb..

Felderítés, feltérképezés: 
A program első igazi kihívása, és talán az egyik legszebb része a felderítés, felkutatás, ahol 
alkalmunk  nyílt  valóban  vegytiszta  szociális  munka  végzésére.  Főként  az  aprófalvas 
településrészeken,  de  a  nagyobb  városok  szegény  negyedeiben  is  be  tudtunk  épülni  a 
köztudatba,  s  módszereinkkel,  tapasztalattal  rendelkező  szociális  munkásainkkal  hatékony 
eredményeket tudtunk elérni s az egész település vagy településrész lakosainak egy kis életet 
tudtunk  vinni,  hisz  törekedtünk  arra,  hogy  a  legszélesebb  körből  legyen  birtokunkba 
mindenféle információ.  Így volt az, hogy munkaügyi tanácsot adtunk, volt hogy szociális 
információt nyújtottunk, sok esetben egyéni esetkezelési folyamatok indultak el, akadt akinek 
szenvedélyproblémái kapcsán tudtunk segíteni stb.

Kiválasztás:
Pszichológusaink  és  szociális  munkásaink  segítségével  sem  volt  mindig  egyszerű  a 
kiválasztási  folyamat  pedig  előre  kidolgozott  komoly  szempontrendszerek,  kérdőívek, 
interjúk  segítségével  dolgoztunk.  Esetenként  nehéz  volt  mérlegelni  a  rászorultság,  a 
programra való alkalmasság szempontjából. 

A kiválasztás több fázisban és lépcsőben történt:
1. fázis - a részt vevő intézmények ajánlásai, információi, valamint összes beérkező 

jelentkezés értékelése alapján
2. fázis- személyes beszélgetés alapján
3. fázis-egyéni fejlesztési tervek kidolgozás

Felkészítő tréningek:
A saját  belső  speciális  un.  felkészítő  tréningek  kapcsán  ismertük  meg  igazán  a  program 
résztvevőit. Itt különösen fontos volt, hogy a tréningek valóban a csoportoknak és lehetőleg az 
egyes  résztvevőknek  is  a  legnagyobb  bevonódást  a  legnagyobb  motiváció  felkeltését 
biztosítsák.

Volt, hogy alapvető higiénés, megjelenési etikett és illembéli elemeket is be kellett iktatnunk a 
tréningelemek közé, hogy a közös együtt létet a csoporthoz tartozást az összetartozást a 



minimális  igényességet  át  tudjuk  adni,  hogy valóban  esélyt  adjunk  egy majdani  felvételi 
elbeszélgetéshez,  egy  képzésben  vagy  munkahelyen  való  megmaradáshoz,  a  kiközösítés 
elkerüléséhez.

Ezek a tréningek esetenként igazi kihívást jelentettek a képző szakemberek számára, de ez 
volt az igazi képessé tétel az igazi kihívás s a tréningek végén lévő összeborulások jelezték 
fontosságát és értékét a munkának.

Tréningelemek:
Mentális, kommunikációs, jogi-gazdasági

Képzések:
60 órás alapismerteket adó számítástechnikai tanfolyam.

Lehetőségünk  volt  a  Megyei  Munkaügyi  Központ  segítségével  résztvevőinket  OKJ-s 
végzettséget  adó  képzésekbe  bejuttatni,  mely  egy  következő  esély  és  lehetőség  volt  a 
munkába majdani állásra.
Megtanulható szakmák voltak: Co, AWI 1, AWI 2, fakitermelő, Corel

Felzárkóztató képzések:
Több olyan résztvevő is volt a programban aki valamely oknál fogva nem végezte el a 8 
általánost  így  számukra  felzárkóztató  képzést  biztosítottunk,  7,  8.  osztály  elvégzését 
biztosítva.  Ebbe  a  programelembe  több  roma  származású,  hajléktalan  ember  is  be  tudott 
kapcsolódni  akinek  eddig  sem  motivációja  sem  lehetősége  nem  volt  az  általános  iskola 
elvégzésére. 

Munkába állítás:
Elhelyezkedésükben nagy elánnal  segítettük a  program résztvevőit,  létrehoztunk egy nagy 
adatbázist a lehetséges munkaerő foglalkoztató cégekből,  felvettük a kapcsolatot a magám 
munkaerő  toborzó  cégekkel  is,  valamint  több  multi  céggel.  A  résztvevő  embereket  a 
jelentkezéstől az önéletrajz íráson át a telefonálási lehetőség mellett a munkahely megszerzés 
és  megtartáson  át  mindenben  próbáltuk  segíteni.  Ennek  eredményeként  27  fő  létesített 
munkaviszonyt, ebből 21 fő tartósan.

Mentori szolgáltatás:
Elengedhetetlen eleme a legrászorultabb leghátrányosabb emberekkel való foglalkozásnak a 
mentori követési folyamat, mely lehetőséget biztosít a folyamatos segítség kérésre és adásra, 
minden  aktuális  probléma  átbeszélésére  s  néha  ez  a  szolgáltatás  esetünkben  kiterjedt  a 
munkáltatókkal való, munkavállalóinkat érintő megbeszélésekre is.
Mentori szolgáltatásunknak köszönhető, hogy embereink nem potyogtak ki a különféle ellátó 
rendszerekből, a képzésekből és a munkavállalók világából. Mentoraink szükség esetén 24 
órában álltak rendelkezésre s minden problémát igyekeztek megoldani.



Fontosabb elemei a mentori munkának:
A mentori tevékenységek tartalmukban három fő témacsoport köré szerveződtek

 mentális segítségnyújtás,
 szociális segítségnyújtás, 
 jogi, gazdasági segítségnyújtás

Utógondozás, kapcsolat ügyelet:
Sajnos azokat az embereket akik éveket töltöttek az utcán vagy munka nélkül, esélytelenül, 
hosszú  ideig  kell  támogatni,  segíteni  hogy  valóban  teljes  mértékben  vissza  nyerjék 
önbecsülésüket  s  higgyenek  magukban  a  világban  s  érezzék  magukat  újra  embernek,  a 
társadalom tagjának, hasznos tagjának.
Kapcsolat  ügyeletünk  a  mai  napig  működik,  s  igénybe  is  veszik  a  programba  bekerült 
emberek s még további 6 hónapig működtetni is kívánjuk.

Összességében elmondható hogy a Pigmalion Projekt sikeres volt és elérte célját, elemei a 
leírtak szerint megvalósultak meg.


