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MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BALLAGÁSSAL ZÁRUL A PÉCS-MESZESI TANODA PROGRAM
„Kijárták az iskolát”, negyvenen búcsúznak pénteken Pécsett. Véget ér ugyanis a város keleti
részében zajló, Meszesi Tanoda című projekt. A 29,99 millió forintos támogatással megvalósult
program 22 hónapon keresztül tartott. Abban igyekezett segíteni, hogy halmozottan hátrányos
helyzetű – túlnyomórészt roma – fiatalokból a saját életútjukért felelős, tenni tudó és akaró
személyiség váljon.
Meszes néhány évtizeddel ezelőtt virágzó része volt Pécsnek. A bányászat visszaszorulása, majd
megszűnése azonban negatívan érintette: az itt lakóknak a közösségi lehetőségei, a szolgáltatásokhoz való
hozzáférése is erősen beszűkült. A meszesi fiatalok közül sokan halmozottan hátrányos helyzetűek.
Jellemző rájuk, hogy nagyfokú tantárgyi tudáshiánnyal, tanulási, szocializációs és családi problémákkal
küzdenek. Az iskolai kudarcok miatt továbbtanulni, magukat továbbképezni sem akarják, a jövőképük
megalapozatlan, vagy egyáltalán nincs is. Így pedig könnyen az a sors várhat rájuk, hogy kibuknak az
iskolarendszerből, végzettség, szakma híján munka nélkül maradnak, végül reménytelenségben és anyagi
bizonytalanságban élő, (szenvedély)beteg, akár bűncselekményeket is elkövető felnőtt lesz belőlük.
A Meszesi Tanoda című projekt folyamatosan működő tanodai szolgáltatást tett elérhetővé halmozottan
hátrányos helyzetű fiatalok számára. A 11-16 éves korosztályhoz tartozók közül 40 főt vontak be a
programba – csupa olyan fiút, illetve lányt, aki ebben a városrészben él vagy tanul. A Meszesi Tanoda 2013.
május 1-jével elsejével kezdte meg működését. Fő célja az volt, hogy a fiatalok hasznosan töltsék el a
szabadidejüket. Ennek érdekében a MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány munkatársai a többi
közt kirándulásokat és táborokat szerveztek, rendszeres klubfoglalkozásokat (pl. rajzklub, filmklub) tartottak,
kulturális programokra (mozi, színház, koncert) vitték a csoportot. De mindemellett természetesen a
tanulásra is gondot fordítottak: a célcsoport tagjai minden hétköznap vagy szaktanárok, vagy
tanodapedagógusok irányításával fejlődhettek, segítséget kérve a problémát okozó tantárgyakban.
A tanodában „végzettek” pénteken délután „ballagnak el”, az ünnepségre a Pákolitz István u. 33. szám alatt
kerül sor. Dezső Gabriella projektmenedzser azt mondja, ez az esemény hangulatos befejezése lesz a 22
hónapos programnak, mely elérte a célját: sikerült kicsit enyhíteni e fiatalok szociális-gazdasági hátrányokból
fakadó nehézségeit, kinyitni előttük a világot és növelni a felzárkózási esélyeiket.
A Meszesi Tanoda című, TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0001 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg, 29 987 655 Ft-os támogatásból. A pályázat kedvezményezettje a MIOK a
hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány. A program végrehajtása 2013. május 1-jén kezdődött el, és
2015. február 28-án ér véget.
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