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Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok

Várhelyiné Monostori ÁgnesVárhelyiné Monostori Ágnes

Strázsapróba – fogyatékkal élők 
az önállóbb élet felé vezető úton

A  Strázsapróba nevű program 

– ez a társadalmi tudatfejlesztésre 

épülő innovatív kezdeményezés – 

talán nem a legmegszokottabb esz-

köze a közösségi művelődésnek, de 

közösségépítő hatása, a fogyatékkal 

élők társadalomba való integrálása 

révén mégis helye van a példaérté-

kű, helyi társadalmat fejlesztő kö-

zösségi folyamatok között. Mi is az 

a strázsapróba?

A  Strázsapróba résztvevői csa-

ládban élő értelmi sérült fi atalok, 

akik készülnek az önálló(bb) életre, 

vagyis saját maguk ellátására, mun-

kavégzésre, baráti közösség kialakí-

tására, közös sport- és szabadidős 

tevékenységekre. Ezt a folyamatot 

segíti a szabadszállási Strázsa ta-

nyán folyó akkreditált (engedélye-

zett) felnőttképzési program, mely-

nek vezetőjével, Németné Horváth 

Beátával, a Strázsa Tanya Szociális 

Szövetkezet igazgató elnökével be-

szélgettünk az eddigi tapasztala-

tokról és eredményekről.

Némethné Horváth Beáta: 

A  Strázsa tanyán diákok nem-for-

mális oktatásával, környezeti ne-

velésével és érzékenyítésével fog-

lalkozunk Néhány éve tevékeny-

ségünk kiegészült értelmi sérült 

fi atalok önálló életre történő fel-

készítésével. Láttuk, hogy a tanya 

nyújtotta lehetőségek jó hatással 

vannak a sérült fi atalokra, így elha-

tároztuk, hogy segíteni szeretnénk 

őket, és lehetőséget kívántunk adni 

arra, hogy bekapcsolódjanak mun-

kánkba. Ezért megalapítottuk szo-

ciális szövetkezetünket, mert ez a 

vállalkozási forma a legalkalma-

sabb arra, hogy a hátrányos helyze-

tű térségben, nehéz sorsú emberek 

életét segítse.

A  fogyatékkal élők el- és befo-

gadását már hosszú évek óta kul-

turális és közösségi programokkal, 

hagyományőrző napok szervezésé-

vel erősítjük. Rendezvényeinken a 

látogatók és a meghívottak közt is 

minden alkalommal jelentős szám-

ban vannak jelen hátrányos helyze-

tű, különböző kisebbségekhez tar-

tozó vendégek. Ők nálunk egyen-

értékűek bárki mással: többször is 

aktív szereplői a programoknak, 

különböző műfajú előadásaikkal 

(zene, tánc) színesítik a kulturális 

közösségi eseményeket, vagy egy-

szerűen csak jól érzik magukat a 

résztvevők közt.

Strázsapróba képzési progra-

munk megszületése óta az értelmi 

fogyatékos fi atalok állnak fi gyel-

münk központjában. Az ő önálló, 

csak a szükséges támogatást igény-

be vevő, felnőtt életükre történő 

felkészítésük igen nehéz, de rend-Előadásoknak is helyet tudunk adni
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kívül sok erőt és örömöt adó elkö-

telezettség. A  hozzátartozók jelzé-

seiből tudjuk, hogy programunk 

hiánypótló, az országban egyedül-

álló kezdeményezés. A  családban 

élő, de az oktatásból már kikerülő, 

értelmi fogyatékossággal élő (töb-

bé már nem) gyerekek hosszú távú 

lakhatását, foglalkoztatását, megfe-

lelő közösség megtalálását a hozzá-

tartozóknak kell megoldaniuk. Ez 

sokszor elviselhetetlen terhet ró a 

családokra, helyzetük nem ritkán 

reménytelen. Szövetkezetünk erre 

a súlyos gondra keresi a megoldást.

Egy „strázsapróbás” fi atal – 

strázsamester – így vall az oktatási 

programban megélt mindenna-

pokról: Reggel felkelünk, felöltö-

zünk és megcsináljuk az ágyunkat. 

Aztán megreggelizünk közösen 

Csaba bácsival meg Betti nénivel. 

Reggeli után megbeszéljük, hogy 

mit fogunk dolgozni. Én az álla-

toknál szeretek lenni, enni adok 

nekik, kitakarítom az istállót. Liza 

bent a házban segít söpörni. Mun-

ka után ebéd, és megyünk egy jót 

aludni. Felkelünk, és jön Margit-

ka, akivel varrunk – most éppen 

kulcstartókat készítünk. Szoktunk 

menni Ballószögre fürdeni, meg a 

könyvtárba, és szoktunk a piacra is 

menni. Ott mindenki vásárolhat a 

zsebpénzéből.

A  Strázsapróba lényege – avat 

be a részletekbe a programveze-

tő –, hogy a fogyatékossággal élő fi -

atalok a normál, kortársaik számá-

ra természetes mindennapi életet 

éljék, hasznos munkát végezzenek, 

és baráti társaságban, tartalmasan 

töltsék el a szabadidőt, új ismere-

teket sajátítsanak el, amely a közös-

ségi életüket, munkavállalásukat, 

társadalomba történő beilleszke-

désüket segítse. Mindehhez csak 

annyi segítséget kapnak, amennyi-

re feltétlenül szükségük van, sze-

mélyre szabottan, képességeiknek 

megfelelően. A  segítők folyamato-

san jelen vannak, és biztosítják a 

személyre szóló támogatást.

A  képzési program fontos ré-

sze a közösség megteremtése és a 

fi atalok bevonása a tanya, illetve 

Szabadszállás életébe. Az évente 

megrendezésre kerülő Strázsanap, 

a  hagyományőrző rendezvények, 

a  környék közösségi csoportjainak 

előadásai, illetve a városi esemé-

nyeken való részvétel mind a fo-

gyatékossággal élők integrálódását 

segítő tevékenységek. Már az őszi 

Strázsapróbák időpontjaira is meg-

tervezték, megszervezték közössé-

gi és kulturális programjainkat.

– Az épek és sérültek találkozá-

sainak, közös eseményeinek aktív 

szervezői a székhelyünkön dolgozó, 

a Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-

ramban részt vevő munkatársak. Ki-

veszik részüket a rendezvények ter-

vezésében, szerepet vállalnak a prog-

ramok összeállításában, a szórólapok 

és meghívók készítésében és terjesz-

tésében. Segítenek a strázsapróbás 

fi atalok felkészítésében és irányítá-

sában, ők is – mint a profi  segítők 

– megtanulták, hogy fél szemükkel 

mindig fi gyeljenek a fi atalokra, és ha 

kell, „beavatkozzanak”. Munkatársa-

ink nagy lelkesedéssel kapcsolódnak 

be a népi szokások és játékok bemu-

tatásába, szívesen játszanak együtt 

ép és fogyatékos gyerekekkel, és 

persze felnőttekkel is. A művészi haj-

lamnak és kézügyességnek is nagy 

hasznát vesszük: a  kézműves foglal-

kozások vezetése nem kis feladat, de 

ezen a területen is helyt állnak – so-

rolja Bea.

Azonban nem mindig a szabad-

szállásiak jönnek a tanyára, sokszor 

a „strázsások” mennek a városba. 

Amellett, hogy rendszeresen vá-

sárolnak, piacra járnak, a  fi atalok 

nagy „bulizók”, nagyon szeretik a 

városi rendezvényeket. Mára már 

a település is jól ismeri őket, szí-

Szorgoskodnak a Strázsapróbások

A Gyöngyszemek tánca
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vesen látott vendégeik a báloknak, 

városi napoknak.

– Igyekszünk színesíteni fi a-

taljaink szabadidejét is. Van, aki 

bekapcsolódott a városi színját-

szó körbe és nyilvános előadáson 

is szerepelt. Két másik strázsás a 

helyi citerakörben zenél – meséli 

nem kis büszkeséggel Bea. Kultu-

rális közfoglalkoztatott munkatár-

saink is hozzájárulnak a sikerekhez, 

segítenek felkészíteni a fi atalokat, 

gyakorolnak és próbálnak velük.

A  szövetkezet vezetése elkötele-

zett híve az egészségmegőrzésnek, 

ezen belül – elsősorban – a rend-

szeres sportolásnak. A Strázsapróba 

résztvevői és a szövetkezet munka-

társai heti rendszerességgel tornáz-

nak. A  sportfoglalkozások szerve-

zésében is hasznos segítséget ad-

nak a kulturális közfoglalkoztatott 

munkatársak, hiszen a Pilates órák 

nyitottak, nemcsak Szabadszállás-

ról, hanem a szomszédos Kunszent-

miklósról is csatlakoztak résztvevők. 

A  lovaglás szerelmesei is hódolhat-

nak szenvedélyünknek, a  sérült fi a-

talok közt is van „megszállott” lovas, 

és mivel a szövetkezet egyik tagja 

képzett lovasoktató, ennek a spor-

tolási formának sincs akadálya.

Bea, férjével, Német Csabával 

és munkatársaival hosszú és küz-

delmes utat választott. Terveik 

közt szerepel a fi atalok hosszú távú 

foglalkoztatása és a támogatott lak-

hatás, mint új szolgáltatási forma 

beindítása. Folyamatosan pályáz-

nak és támogatókat keresnek, hogy 

minél több Strázsamesternek se-

gítsenek teljes életet élni. A  pályá-

zatfi gyelésben, naprakész informá-

ciók gyűjtésében, adatok feldolgo-

zásában értékes munkát végeznek 

a kulturális munkatársak, ezzel is 

támogatva a sikeres pályázatírást. 

Különösen nagy segítséget jelent 

számukra a közösségi munkások 

kreativitása és nyelvtudása, amely 

nemcsak a napi munkát, hanem a 

jövő tervezését is segíti, hiszen az 

idegennyelvű pályázatfi gyelés már 

a jövőt szolgálja.

A  szövetkezet következő na-

gyobb szabású projektje a nemzet-

közi Auchan az Ifj úságért Alapít-

vány pályázatán elnyert lehetőség, 

a  Strázsa Parapark megépítése. 

Beszédes tény, hogy kétszázötven 

pályázó között szerepeltek végül 

az első helyen ígéretes pályázati 

tervükkel. A  Parapark egy olyan 

közösségi tér lesz, ahol különleges, 

akadálymentes játszóeszközökön 

ép és sérült gyermekek játszhatnak 

együtt, ismerkedhetnek, tanulhat-

ják egymás elfogadását. A  nagyob-

bak játékos érzékenyítő oktatáson 

vehetnek részt, ily módon megta-

pasztalva, kipróbálva a különböző 

fogyatékossággal élő gyermekek és 

felnőttek mindennapi nehézségeit. 

A  foglalkozásokon elsajátítják a fo-

gyatékos emberek helyes segítésé-

nek módjait is. A  parkban, a  Strá-

zsapróbákon már felkészült értelmi 

fogyatékos fi atalok fognak dolgoz-

ni, aktívan részt vesznek a működ-

tetésben és fenntartásban.

A  szövetkezet vezetése elége-

dett a Nemzeti Művelődési In-

tézet által biztosított kulturális 

közfoglalkoztatott munkatársak 

hozzáállásával, munkavégzésével, 

a  kialakított kitűnő munkakapcso-

lattal, ezért törekszik arra, hogy 

munkaviszony keretében véglege-

sítse foglalkoztatásukat. Emellett 

természetesen a jövőben is számít 

újabb kulturális közfoglalkoztatott 

munkatársak bevonására: legin-

kább a Strázsa Paraparkban folyó 

nem-formális oktatás megvalósítá-

sában kél majd el a segítség.

A  Német-házaspár és mun-

katársaik eddig elért eredményei 

bizonyítják, hogy munkájuk nem 

hiábavaló. Bíznak abban, hogy to-

vábbi ötletekkel, kitartással, sok-

sok munkával és hozzájuk hasonló 

elkötelezett kollégák bevonásával 

elérik a kitűzött célt, és így köve-

tendő példát mutatnak a valódi 

integráció, illetve a végső cél, az 

inklúzió – a társadalmi befogadás 

– eléréséhez.

NÉMETNÉ HORVÁTH BEÁTA VERONIKA a Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet elnö-
ke, a Strázsapróba oktatási program vezetője. Felnőttképzési intézményvezető, geronta-
gógus, felnőttképzési és személyügyi szervező végzettségekkel rendelkezik. Szakmai ta-
pasztalatait a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény intézményegység-vezetőjeként, saját vállalkozásában a Strázsa tanya élén, az 
Állami Autópálya Kezelő Zrt. kommunikátoraként, valamint az MTA munkaügyi asszisz-
tenseként szerezte.

VÁRHELYINÉ MONOSTORI ÁGNES a gimnáziumi érettségi megszerzése után grafoló-
gus szakképesítést szerzett, illetve elvégzett egy alternatív lakhatás, támogatott lakhatás, 
szolgáltató centrumok irányítására irányuló akkreditált képzést. Az Országos Onkológiai 
Intézetnél dolgozott titkárnőként, majd Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szerveze-
tek és Alapítványok Országos Szövetségénél irodavezető és programkoordinátor. Jelenleg 
a Strázsa tanya munkáját segíti.

Színjátszók a Strázsán


