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A délkelet-angliai medway és az észak-
franciaországi Dunquerque hátrányos helyzetű 
térségeiben élő fiatalok az Acces projekt révén 
esélyt kaptak arra, hogy javítsák életminőségüket 
és könnyebben találjanak munkát.

A fiatalok esélyeinek javítása volt Medway és Dunquerque 
önkormányzatainak célja, amikor 2007-ben útjára indították az 
Acces projektet. Azáltal, hogy város megújulására és a generációk 
közötti kapcsolatok fejlesztésére való törekvést előtérbe helyezte, 
a projekt a kölcsönös bizalom és remény légkörének létrehozására 
törekedett a két közösségben.

Az egyik megcélzott hátrányos helyzetű környék Medway volt, 
különös tekintettel White Road és Wayfield településekre, ahol 
a munkanélküli, oktatáson és képzésen kívül rekedt (Not in 
Education, Employment or Training, NEET) fiatalok száma egyre 
növekszik. A francia oldalon hasonlóképpen növekvő tendenciát 
mutat az ott JAMO, azaz „Jeunes à Moindres Opportunités” néven 
emlegetett jelenség. Azáltal, hogy nagyobb beleszólást kapnak 
abba, hogy mi is történjen saját környékünkön, ezek a fiatalok 
úgy érzik, övék is a közösség és – ami nagyon fontos – van mire 
büszkének lenniük.

Megtanulni élni
A program a közösségfejlesztés és az állampolgári ismeretek 
gyakorlati oldalával is megismerteti a résztvevőket. Néhány 
példa a témákra: otthoni főzés, bevezetés az elektronikába, 
számítástechnika, KRESZ, tájfutás és szabadtéri sportok, 
közösségfejlesztés. 

Ezenkívül a gyakorlatias francia és angol társalgási órák során  
a fiatalok kapcsolatokat teremtenek a La Manche csatorna 
túlpartján élő társaikkal, és sok új dolgot megtudnak róluk 
és kultúrájukról. Egy közös videofilmet is készítenek  
a tevékenységeikről.

A jövőt tervezve
A szakmai fejlesztés ugyancsak az Acces projekt 
egyik prioritása, különös tekintettel a 2012-es  
nyári olimpiai játékokra való előkészületekre.  
A sportünnepségek szervezése, elsősegélynyújtás 
és rendezvények lebonyolítása is szerepel  
a fiatalok tananyagában, így az olimpia idején 
szervezési ismereteiket és nyelvtudásukat is  
jól fogják tudni hasznosítani. 

BEFEKTETÉS A FIATALOKBA  
A hATÁROK MENTÉN

euRópát jáRvA

Szülői tapasztalatok átadása
Szülőnek lenni soha nem egyszerű feladat, de egy hátrányos 
helyzetű fiatal számára még nagyobb kihívás. Éppen ezért 
tapasztalt szülőket is bevontak a projektbe, hogy megosszák  
a fiatal szülőkkel mindazt, ami náluk bevált. A fiatal és a tapasztalt 
szülőket arra buzdítják, hogy rendszeresen találkozzanak,  
és közös tudásukra alapozva információs kiadványokat és videókat 
hozzanak létre, amelyeket aztán átadhatnak másoknak is.

Kreativitás határok nélkül
A sporthoz hasonlóan a művészet is olyan terület, amely kapocs 
lehet sokféle ember között, függetlenül hátterüktől, koruktól 
vagy kultúrájuktól. Szakemberek segítségével a fiatalok 
különféle előadásokat szerveznek, melyekkel új életet visznek 
a társadalmi kapcsolatrendszerekbe és felkeltik az érdeklődést 
a művészetek iránt. 

A tÉmáróL BőVEBBEN:

http://www.acces2seas.eu

Az Acces projekt egy 36 hónapos időszakot fog át,  
amely 2011 novemberében ér véget. A projekt az ERFA-tól  
509 947,33 euró összegű támogatást kapott, amely  
a teljes, 1 019 912,60 euró összegű költségvetés 50 %-a.

A Panorama öt projektet vizsgált meg szerte az Európai 
Unióban, amelyek hagyományosan elmaradott térségek-
ben abban segítik az embereket, hogy a társadalom aktív, 
hasznos tagjaivá váljanak.

Kultúrákat és generációkat egyesít az előadó-művészet

Egy 22 éves  
résztvevő szavaival:„

 A kurzusokon hasznos 
készségeket tanultam a művészetek  
és a tervezés területén, például egy 

bőröndmúzeum létrehozása kapcsán!  
Sok más tevékenységben is részt vettem:  

IT támogatásban, diplomáciában, futásban  
és dobolásban. Fantasztikus élmény volt,  

és azóta is visszavágyom a reflektorfénybe!  
Először csak önkéntesként akartam  

segíteni, de a végén teljes jogú  
résztvevő lettem. „

http://www.acces2seas.eu
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Amikor a Langas į ateitį kezdeményezést 2002-
ben útjára bocsátották, Litvániának még csak 
igen csekély részében – egészen pontosan 11 % 
-ában – volt internet-hozzáférés. Nem meglepő 
hát, hogy a lakosság számítógépes ismeretei is 
hiányosak voltak. Az azóta eltelt időben azonban 
rohamosan nőtt a hozzáférés, és ezzel együtt a 
számítógépeket használni tudó emberek száma 
is. A projektet megalapító magánvállalkozások 
és az Európai Szociális Alap által finanszírozott 
Langas į ateitį kezdeményezés nagyon sokat tett 
annak érdekében, hogy megszűnjön a digitális 
megosztottság Litvániában. 
2002 óta több mint 75 000 litván ember vett részt ingyenes 
számítógép-kezelői tanfolyamokon. Az egyik legfontosabb kurzus 
az „Alapfokú számítógépes ismeretek litván e-állampolgárok 
számára” (Computer Literacy Basics for a Lithuanian E-citizen) 
elnevezésű volt, amelyet 2006-tól 2008-ig kínáltak. Ezen sok idős, 
fogyatékossággal élő, illetve távoli területeken lakó is részt vett. 
Összesen több mint 50 000 felnőtt végezte el ezeket az 
informatikai és kommunikációs technológiai (IKT) kurzusokat.

Általános hozzáférés, általános 
érdeklődés
„Nagy örömömre szolgál, hogy érdekes információkra találok és 
bővíthetem tudásomat. Különösen szeretem a verselemzéseket, 
amelyeket az interneten találtam. De itt mindenről lehet találni 
anyagot, még virágokról is” – mondta a nyugdíjas Ina Laurinaityte, 
aki képes volt készségeit az érdeklődéséhez igazítani.

Mindez a Langas į ateitį szövetség tevékenységének köszönhetően 
vált lehetségessé, amelyet a társadalom iránt felelősséget  
érző társaságok, bankok, valamint távközlési és informatikai 
vállalkozások hoztak létre. Vannak, akik az internetet csak 
szórakozásra használják, mások azonban a vállalkozásukra 
gyakorolt pozitív hatást emelik ki.

A kezdeményezés hátterében álló cél az volt, hogy serkentsék 
Litvánia gazdasági növekedését és emeljék az életszínvonalat, 
valamint hozzájáruljanak versenyképességük javításához 
Európában és világszinten egyaránt.

SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK –  
ABLAK A JÖVŐRE

A tanulás iránti lelkesedés
A Langas į ateitį projekt első lépésében ingyen használható,  
nyilvános internetes állomásokat hoztak létre. A Belügyminisztéri- 
ummal együttműködésben egy 800 hozzáférési pontból álló  
hálózatot építettek ki, amelyet 2008-ig működtettek. A fejlesz-
tés a helyi lakosok, különösen a távol eső vidékeken élők javát 
szolgálta. A helyi önkormányzatok bevonásával a terminálokat 
könyvtárakban, postahivatalokban, iskolákban, kórházakban és 
önkormányzati hivatalokban telepítették. Minden hozzáférési 
ponton 2-5 számítógépet állítottak be.

2006 márciusától 2008 augusztusáig, a projekt megvalósítási 
szakaszában számítógépes és internetes alapismereteket nyújtó 
tanfolyamokat tartottak Litvánia hatvan településén. Ezeken  
50 400, 16 évesnél idősebb ember vett részt, akik fejleszthették 
számítástechnikai ismereteiket és ezáltal javíthatták munkaerő-
piaci esélyeiket. A résztvevők döntő többsége nő volt.

Ahogy az „Alapfokú számítógépes ismeretek litván e-állampol-
gárok számára” projekt a végéhez közeledett, nyilvánvalóvá  
vált, hogy sok résztvevő szívesen fejlesztené tovább újonnan 
szerzett ismereteit. Így aztán a projekt a Microsoft Korlátlan 
Lehetőségek (Unlimited Potential, UP) programjának segítségé-
vel még tovább lépett és távoktatási rendszert hoztak létre  
„Az IKT ismeretek elsajátításának korszerű módszerei” címmel. 
A távoktatási rendszer négy online kurzust foglal magában az 
IKT-ismeretek fejlesztése terén, amelyekre 2008 óta mintegy  
nyolcezren regisztráltak.

A tÉmáróL BőVEBBEN: 
http://www.langasiateiti.lt/index.php/en

A számítógépes ismeretek projekt 2 millió eurós 
támogatást kapott az Európai Szociális Alapból

„A számítógép-kezelői tanfolyamoknak és az internetes hozzáférés bővülésének köszönhetően az emberek kapcsolatba 
tudnak lépni egymással anélkül, hogy el kellene hagyniuk otthonaikat, hozzáférnek a legfrissebb hírekhez és információkhoz, 
ki tudják fizetni a számláikat és fel tudják venni a kapcsolatot a helyi szolgáltatókkal” – mondta Zigmantas Janciauskis, a litván 
mozgássérültek szervezetének képviselője.

http://www.langasiateiti.lt/index.php/en
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ROBOTDALEN – OKOS SEGÍTŐK  
A FÜGGETLEN ÉLETVITEL ÉRDEKÉBEN
A robotokról általában személytelen és 
futurisztikus gépek jutnak eszünkbe. ám a 
svédországi „robot-völgyben” (robotDalen) 
kifejlesztett vagy tesztelt gépek örökre meg 
fogják változtatni véleményünket. Az új 
egészségügyi és segítő robotok javítani tudják 
az idősek és fogyatékossággal élők – egy növekvő 
számú és gyakran az európai társadalom 
perifériáján élő csoport – életminőségét.
A több mint 100 km-es sávban elterülő Robot-völgy egy kutatók, 
fejlesztők, gyártók és egyetemek szoros együttműködésén 
alapuló vezető robotikai központ Európában. Elsősorban az ipar, 
a logisztika és az egészségügy különleges igényeit szolgálják ki, 
és munkájukat a Vinnova nevű svéd kormányhivatal, valamint 
más svéd hatóságok, egyetemek és a magánszektor is támogatja. 

A 2013-ig tartó ernyőprojekt az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból is támogatásban részesül abból a célból, hogy legalább 
öt új terméket és öt új gyártóközpontot vagy céget hozzon létre 
a 2010-ig tartó finanszírozási időszakban. Saját régiójában már 
eddig is mintegy 150 kisvállalkozás részére tette elérhetővé  
a robotika és az automatizálás előnyeit. Az uniós támogatás  
még ismertebbé tette a Robot-völgyben folyó munkát, melynek 
révén több hasonló európai klaszterrel is kapcsolatba kerültek.

Amellett, hogy svéd és külföldi robottechnikai gyártókat hoz 
össze, a projekt kórházakkal és más felhasználókkal is szorosan 
együttműködik az új fejlesztések tesztelése céljából. Már csaknem 
félúton jár eredeti céljának megvalósításában, ami 30 új termék 
és 30 új gyártóközpont vagy cég létrehozása a robotika területén. 

Egészségügyi robotika
A projekt legújabb fejlesztései között több olyan robot is van, 
amelyek az idősek vagy fogyatékossággal élők jobb életminőségét 
hivatottak biztosítani azáltal, hogy segítik őket a társadalmi 
kapcsolattartásban és/vagy a független életvitelben.  
„Az egészségügy területén a feladatunkat inkább az 
ember, mintsem a robot szempontjából közelítjük 
meg” – mondta Erik Lundqvist, a Robot-völgy 
vezérigazgatója.

A Japán Robotszövetség (Japan Robot 
Association, JARA) becslései szerint a 
„kiszolgáló robotok” (ide tartoznak a személyi, 
orvosi és egészségügyi alkalmazások is)  
akár 24,35 milliárd euró értékű piacot 
jelenthetnek 2020-ra, ami az ipari robotok 
piacának több mint kétszerese. A Robot-
völgyben úgy vélik, a kiszolgáló robotok 
piacán ebben az évtizedben várható 
növekedés legnagyobb része a személyi, 
orvosi és egészségügyi területeken várható. 

A tÉmáróL BőVEBBEN:

www.robotdalen.org

A Robot-völgy projekt részére az ERFA-ból egy legfeljebb évi 
850 000 euró összegű támogatást ítéltek meg a 2008 és 2010 
közötti időszakra.

NÉháNY PÉLDA AZ INNOVAtíV rOBOtIKA tErÜLEtÉrőL

A tavalyi évben bemutatott „Bestic” egy étkezést segítő robot 
karmozgásukban korlátozott emberek számára. A kis méretű, 
asztalra helyezhető robotkar végén egy kanál vagy csipesz 
található, és gombokkal vagy botkormánnyal lehet irányítani. 
Egy másik hasznos, jelenleg fejlesztés alatt álló eszköz a „Giraff”, 
amely a kapcsolattartást kétirányú kommunikációs monitorjával 
lehetővé tevő mobil robot. „Segítségével a családtagok, barátok 
és gondozók az interneten keresztül is meg tudják látogatni az 
időseket otthonaikban, éppen úgy, mintha szemtől szemben 
ülnének egymással” – mondta Maria Gill nővér, az „IKT az 
idősellátásban” projekt vezetője.

Az idősödő társadalom miatt az okos robotok alapvető 
fontosságúak az emberi kapcsolatok fenntartásában. A „Genesis” 
egy nemrégiben bemutatott gép, amely segít az izmok 
regenerálásában egy betegség vagy baleset utáni lábadozás 
során. A „Zoom” egy elektromos kerekesszék, amely akár lépcsőn 
vagy terepen is tud közlekedni. A projekt az egészségügy 
hatékonyságán is igyekszik javítani, például a „RobCab” nevű 
robottal, amely a nővéreknek az ágyneműk lecserélésében segít.

Az egyedülálló vázkonstrukció széles körű 
funkcionalitást tesz lehetővé

euRópát jáRvA

www.robotdalen.org


panorama 35 21panorama 35panorama 35

ROMA INTEGRÁCIÓ – KAMPÁNY  
A VÁLTOZÁSÉRT

mitől lesz sikeres egy roma integrációs kampány? 
miként lehet a problémát azonosítani és a 
megoldást megtalálni? És ami a legfontosabb: 
hogyan lehet arról gondoskodni, hogy politikai 
lépések is történjenek és a változáshoz szükséges 
feltételek tartósan is fennmaradjanak?
A SPOLU Nemzetközi Alapítvány, egy holland civil szervezet, 
amely több mint tízéves tapasztalattal rendelkezik a roma 
szervezetek kiépítése terén, együtt dolgozik a romániai Roma- és 
Kisebbségpolitikai Központtal, valamint az albániai Roma Active 
Albania és a bulgáriai Integro nevű szervezetekkel. 

Együtt egy olyan kísérleti projektben vesznek részt, melynek célja 
válaszokat találni a fenti és más kérdésekre. A projekt négy országban 
kerül megvalósításra az Európai Roma Civil Szervezet (European 
Roma Grassroots Organisation, ERGO) hálózatának égisze alatt. 

Fellépés az előítéletekkel szemben
A kampány fellép a roma sztereotípiákkal szemben a közéletben 
és a politikai döntéshozók körében, valamint a roma 
közösségekben is. Célja nem csupán az, hogy az attitűdöket 
megváltoztassa, hanem hogy mobilizálja a roma közösségeket 
és képessé tegye azokat a jövőjüket befolyásoló körülmények 
megváltoztatására. 

Az egyik legfontosabb célkitűzés egy figyelemfelhívó kampány 
kidolgozása, amely modelleket, módszereket és üzeneteket 
közvetít. Ennek segítségével mérhető lesz a kampány hatása és 
az máshol is adaptálható lesz. A SPOLU szándéka az is, hogy egy 
Fiatal Roma Szakemberek elnevezésű fejlesztési programon 
keresztül az emberi erőforrásokba fektessen be. 

Hogyan lehet az üzenetet eljuttatni?
Romániában a Roma- és Kisebbségpolitikai Központ filmek  
útján fogja megszólítani a szélesebb közönséget. A cél erőt adni 
a fiataloknak és segíteni őket abban, hogy elkerüljék Bukarest 
egyik legrosszabb roma gettójába, a Ferentariba való bekerülést. 
Mindez azért szükséges, hogy kitörhessenek a lakókörnyezetüket 
sújtó kirekesztés és megbélyegzés ördögi köréből. Az innen 
származó gyerekeket arra bátorítják, hogy másfajta jövőn 
gondolkodjanak. Egy dokumentumfilmet is készítenek a 
Ferentariban való életről, szoros együttműködésben a Stradával, 
Románia díjnyertes produkciós cégével. 

Romániában és Olaszországban sporteseményekre összpontosító 
kampányokat is szerveznek, amelyek pozitív üzenetet küldenek 
a nagyközönség számára. Ez az összetevő hosszabb távú 
elkötelezettséget igyekszik kialakítani a sportszövetségek részéről 
a romaellenes érzésekkel szembeni fellépés mellett. A Roma- és 
Kisebbségpolitikai Központ olyan csoportokkal együtt vesz részt 
ebben, mint az Unione Italiana Sport per Tutti (UISP).

Albániában és Bulgáriában a hangsúlyt arra helyezték, hogy  
a helyi és regionális hatóságok a romakérdést komolyabban 
vegyék. Gyakori probléma, hogy a helyi hatóságok a roma ügyeket 
csak felszínesen kezelik. Még nagyobb probléma, hogy sok roma 
is passzívvá vált és a fenti helyzetet „normálisnak” tekinti. 
Következésképpen a roma közösségek csak ritkán vesznek részt 
egyenrangú félként a helyi önkormányzatok munkájában.

Albánia RAA és Bulgária Integro nevű szervezeteinek fő feladata, 
hogy integrált megközelítések alkalmazását ösztönözzék a romák 
befogadását illetően a helyi roma közösségek, települési és 
regionális önkormányzatok bevonásával. A remélt eredmény  
a roma állampolgárok nagyobb fokú elismerése egyenlő rangú 
felekként a politikai döntéshozatal és végrehajtás során. 

A tÉmáróL BőVEBBEN: 

www.ergonetwork.org

A projektet a „Roma integrációs módszerek páneurópai 
koordinációja” elnevezésű kísérleti projekt finanszíroz-
za a „Tájékoztatás és figyelemfelhívás” projektösszete-
vőn keresztül.

A kísérleti projektek célja, hogy megvizsgálják egy  
bizonyos cselekvési terv megvalósíthatóságát, illetve  
értékeljék annak hasznosságát. Az Európai Parlament,  
a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegye-
lemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és ered-
ményességéről szóló intézményközi megállapodás  
alapján ezeket a projekteket a Bizottság valósíthatja 
meg a Parlament kérése alapján. A projekt időtartama: 2010. június 5 – 2011. december 5.

Az ERFA támogatása: 989 140 euró

Nemzeti finanszírozás: 175 000 euró

teljes költségvetés: 1 164 140 euró

www.ergonetwork.org
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Nemrégiben indították útjára a mintegy har-
minc magyarországi kistérség fejlődésének  
beindítását megcélzó kísérleti programot.  
A helyi közösségek hozzájárulására és az EU  
által biztosított pénzügyi háttérre épülő program 
több száz infrastrukturális, környezeti, közle-
kedési és idegenforgalmi projektet támogat.
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek (LHHK) felzárkóztatási 
programja a legelmaradottabb kistérségekben nyújt segítséget, 
amelyek elsősorban az ország északkeleti, déli és délnyugati 
részén találhatók. A gazdaságfejlesztésre, foglalkoztatásra, 
oktatásra és roma integrációra összpontosító program számos 
finanszírozási forrást és operatív programot fog össze újszerű módon.

A program által megcélzott fő problémák a munkanélküliség,  
a szegénység, a szegregáció és a hátrányos megkülönböztetés. 
Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben él  
az összlakosság mintegy 10 %-a, egyszersmind a roma lakosság 
egyharmada. További kihívásokat jelent a gazdasági tevékeny-
ségek hiánya, a rosszul működő iskolák, a munkaképes lakosság 
elvándorlása és az eladósodás növekedése. 

Az első Nemzeti Fejlesztési Terv (2004–2006) során Magyarország 
az átlagosnál nagyobb támogatást juttatott sok ilyen kistérségnek. 
Az eredmények azonban nem voltak kielégítőek, és a nemzeti 
hatóságok ráébredtek, hogy további lépéseket szükséges tenni. 
Erre a helyzetre válaszul hívták életre az LHHK komplex fejlesztési 
programot, amely az ország 33 legelmaradottabb kistérségét 
célozza meg az Észak-Magyarország, Dél-Alföld, Észak-Alföld  
és Dél-Dunántúl régiókban.

Területi megközelítés, erőforrás-alapú 
tervezés
A programiroda Budapesten, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen 
(NFÜ) található. E központi irodán kívül minden kistérségben két 
NFÜ-koordinátor, több szakértő, valamint helyi, „befogadó” 
egyetem is segíti a munkát. Ezek együttesen támogatták a 
kistérségeket abban, hogy többféle integrált projektet tartalmazó 
csomagot állítsanak össze a helyi fejlesztési tervekre építve, 
amelynek alapján lehívhatják az egyes kistérségek számára 
rendelkezésre álló összeget. 

Körülbelül 5000 ember vett részt a projekt tervezésében, ami 
rávilágít a helyi közösségek bevonásának fontosságára az egyes 
kistérségekben. „Az LHHK Program egyedülálló Magyarországon: 
egy olyan új fejlesztési eszköz, amely kistérségeket céloz meg, 
nem pedig centralizáltabb régiókat vagy megyéket” – mondta 
Janza Frigyes, az LHHK Program koordinátora.

Az irányító hatóságok által kiválasztott 900 projekt közül  
mintegy 250 már el is indult. Ezek között találhatók iskolák, 
óvodák, egészségügyi és szociális intézmények és buszmegállók 
felújítására, valamint a szennyvíz- és ivóvízhálózatok és 
árvízvédelmi létesítmények fejlesztésére irányuló projektek.  
A településeken kívül élő roma közösségek életszínvonalát  
is javítják azzal, hogy számos összekötőutat felújítanak, valamint 
több regionális főút építését is tervezik. Nem utolsósorban  
a program az idegenforgalom fejlesztését is célul tűzi ki, hogy 
többen látogassanak el ezekbe a jelentős kulturális értékeket  
is felmutató kistérségekbe. 

A tÉmáróL BőVEBBEN: 
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Az LHHK program teljes költségvetése: 340 millió euró 

Az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapja és az Európai 
Szociális Alap a fenti összeg 85 %-át biztosítja a 2007-2013. 
évi programozási időszakban. 
A magyar hozzájárulás: 15 %

A LEGhÁTRÁNYOSABB hELYZETŰEK 
TÁMOGATÁSA MAGYARORSZÁGON

euRópát jáRvA

Az LHHK forrásokat három magyarországi operatív progra-
mon (Regionális, Társadalmi Megújulás és Társadalmi 
Infrastruktúra OP) keresztül lehet elérni. Az összeg első 
egyharmadát egyenlő arányban osztják szét, második har-
madát az egyes kistérségekben lakók számának (11 000 és 
72 000 között) arányában, míg a harmadik harmad az egyes 
kistérségekben található települések száma (4 és 49 között) 
szerint kerül felosztásra. Az LHHK program költségvetéséhez 
több magyarországi pénzügyi eszköz is hozzájárul.
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