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A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik. A 

konzorciumi vezetője az Balkányi Görögkatolikus 

Egyházközség, partnere az Érmelléki Népfőiskolai Egyesület. 

Városunkban az egyház jelentős szerepet tölt be a közösség 

életében, fontos tevékenységet fejtenek ki a hátrányos 

helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek 

támogatásában, életük megsegítésében, a 

mélyszegénységben és a többségi társadalomban élők közötti 

szociokulturális hátrányok csökkentésében; az egyesület fő 

tevékenységei a felnőttképzés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, életviteli tanácsadás, rendezvények szervezése. A 

projektben közösen jól tudják segíteni a célcsoportba tartozók fejlesztését és az ellátásukat biztosító szervezet fejlődését 

egyaránt. 

A társadalmi együttélés javítását a közösségfejlesztés a közösségi reintegráció, közösségbe vonás, közösségben tartás, különös 

tekintettel a kisebbséghez tartozó és a fogyatékkal élő személyekre: a, meglévő közösség fejlesztésével történik. Megerősítjük 

azokat, fejlesztjük a klub életet. Mediáció segítségével mutatunk mintát a konfliktus helyzetek megoldására a közösség 

erejével. Közösségi rendezvényeket szervezünk: szomszédünnep/családi nap, szegénység ellenes világnaphoz/társadalmi 

felelősségvállaláshoz kapcsolódó nap.  

Hátránykompenzációs tevékenységeket végzünk: a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése foglalkozásokkal, illetve sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrált iskolai segítése. 

Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése: jelenlegi módszertanok összegyűjtése: Alkalmazott módszertani vizsgálatot 

végzünk, melyet kiértékelünk és rendszerezünk szakember segítségével. Meghonosított jó gyakorlatok, alternatív 

módszertanok széleskörű reprezentálását végezzük az oktatás, tehetséggondozás, hátránykompenzáció területén. Beépíthető, 

átültethető elemekkel módszertanfejlesztést valósítunk meg: új módszertani elemek beépítése, meghonosítása (fejlesztő 

eszközök, audio-vizuális szemléltető anyagok integrálása az oktatásba).  

Képzésekkel segítjük a helyes viselkedési formák elsajátítását, így segítve a közösség épülését. Érzékenyítő csoportos 

foglalkozásokkal a csoporton belüli együttműködést fejlesztjük. A célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési 

képességét alakítjuk. 

Fontos a személyiségnek megfelelő stratégiák eredményes alkalmazási képességének átadása, a személyiség tudatos 

fejlesztésének képessége. Cél megismertetni az egyén pozitív és negatív tulajdonságait, az értékrendek és értékítéletek 

sajátosságait; az érzelmek kifejezésének lehetőségeit; a differenciált gondolkodás jelentését.  

A projekt várható befejezése: 2021. 09. 30. 


