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Projekt leírása

A projekt célcsoportjai olyan családok, akik va-
lamilyen pénzügyi problémával küzdenek (pél-
dául munkanélküli szülők), illetve az oktatásban 
segítségre szoruló gyermekek és munkanélkü-
li szüleik. A munkalehetőség, a tréningek és a 
gyermekek oktatása által a szociális vállalkozás 
összetett modellje Dreán hatással lehet a társa-
dalmi helyzet javítására.

A projekt tevékenységeinek két fő módszerta-
ni pillére van: az oktatás és a közösség ereje. 
A projekt legfontosabb része az oktatás, amely 
nagymértékben meghatározza a projekt ered-
ményeinek hatékonyságát és fenntarthatósá-
gát. Különféle oktatási módszereket fogunk al-



4

kalmazni. Szakmai képzéseket (az intenzív fó-
liasátorban való mezőgazdaság és zöldségter-
mesztés elméleti alapjait), melyeket képzett 
mezőgazdasági szakemberek fognak megtar-
tani. Ezután ún. nem formális oktatás kereté-
ben – a learning by doing módszer segítségé-
vel –, a célcsoport tagjai saját maguk is alkal-
mazni fogják a fóliasátrakban az addig tanulta-
kat. A szakmai képzés mellett kompetencia- és 
készségfejlesztő képzéseket is fogunk tarta-
ni. Néhány alapvető készséget és kompetenci-
át szeretnénk biztosítani számukra ahhoz, hogy 
a munka világában sikeresek legyenek, még a 
hosszú munkanélküliség (akár generációkon át 
tartó) után is, így képzéseket szervezünk az idő-
gazdálkodás, az önbizalom és a munkamorál 
témakörében. Végül a projekt életciklusa után 
az eredmények fenntarthatóságának és a tevé-
kenységek folytatásának biztosítása érdekében 
vállalkozásvezetési tanácsokat adunk a célcso-
port számára (kockázatkezelés, befektetések és 
megtakarítások stb.).

A második módszertani pillér a közösség ereje, 
hiszen ez egyedülálló cselekvési és önfejlesztési 
forrást jelent. Ez a komplex megközelítés meg-
teremti a szükséges alapot a mezőgazdasági te-
vékenység megkezdéséhez, miközben annak 
fenntarthatóságát a tömeges hatás és a jó pél-
dák közösségen belüli elterjedése biztosítja.

 https://www.facebook.com/SocioAgro
-596315594071773/
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Szakmai képzések

A szakmai képzéseket – melyek oktatási mód-
szerünk egyik fajtáját képviselik – mezőgazda-
sági szakemberek tartják leendő fóliasátorban 
dolgozók számára, céljuk  a mezőgazdaság és 
zöldségtermesztés elméleti alapjainak elsajá-
títása. Összesen négy szakmai képzés valósul 
meg a projekt ideje alatt.

A szakmai képzések tananyaga a paprika, a pa-
radicsom, a káposzta és a spenót termesztésé-
nek folyamatát, növénytani jellemzőit, ökológi-
ai igényeit, ápolását és termelésének szervezé-
sét tartalmazza.

		 időpont:	 a	projekt	ideje	alatt,	folyamatosan
		 helyszín:	 Drea,	Szerbia
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Készség- és kompetenciafejlesztő képzés

A készség- és kompetenciafejlesztő képzések 
keretében lehetőséget biztosítunk a projketbe 
bevont munkanélküliek számára – learning by 
doing módszer segítségével –, hogy a munka 
világában újra sikeresek legyenek. A képzések 
legfőbb célja, hogy a résztvevők a tartós mun-
kanélküliséggel szembe tudjanak nézni és segít-
séget kapjanak az újrakezdéshez.

A képzési alkalmak a résztvevők személyiségé-
nek fejlesztésére törekszenek. A szakmailag jól 
felkészült trénerek célja, hogy felkeltsék a részt-
vevők érdeklődését, motivációját, pozitív hoz-
záállását, esetleges igényeit, elvárásait a kép-
zés menete, keretei és témája iránt. A képzési 
témakörök: munkamorál, időgazdálkodás, ön-
bizalom és vállalkozói készségek fejlesztése se-
gítenek a képzésben részvevők számára, hogy 
önmagukat és társaikat is jobban megismerjék 
és az itt összeszedett tudást az élet minden te-
rületén hasznosítani tudják.

Összesen négy mentálhigiénés képzésre kerül 
sor.

		 időpont:	 a	projekt	ideje	alatt,	folyamatosan
		 helyszín:	 Drea,	Szerbia
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Szakmai kirándulások

A projekt ideje alatt a Dél-Alföldön (Szeged és 
környékének sikeres gazdaságait meglátogat-
va) szakmai kirándulásokat szervezünk. A kirán-
dulások célja a már létező gazdaságok jó gya-
korlatainak megismerése, új kapcsolatok kiépí-
tése.

		 időpont:	 a	projekt	ideje	alatt,	folyamatosan
		 helyszín:	 Domaszék,	Mórahalom,	Makó,

Zákányszék,	Magyarország
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Szakmai kerekasztal beszélgetések

A szakmai kerekasztal beszélgetések legfőbb 
célja a társadalmi vállalkozói készség népsze-
rűsítése, valamint a projekt eredményeinek 
disszeminációja. A Magyarországról és Szerbiá-
ból érkező szakemberek (szociális és mezőgaz-
daság szakértők) számára évente megrende-
zett konferencián fontos cél a szakmai megbe-
szélések létrejötte és a projekt eredményeinek 
terjesztése. Illetve ugyanezen eredmények, szo-
ciális és mezőgazdasági területen való további 
lehetséges alkalmazásának a szakértői gárdá-
val való megvitatása.

		 időpont:	 a	projekt	ideje	alatt,	folyamatosan
		 helyszín:	 Szeged,	Magyarország;

Drea,	Szerbia
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Fóliasátras növénytermesztés

A fóliasátrak a Poverello Alapítvány Lurkóház 
fölművelésre alkalmas területén épülnek fel. A 
projekt ideje alatt a szükséges mezőgazdasági 
felszerelések és magok beszerzésére is sor ke-
rül. Nagy hangsúlyt fektetünk a fóliasátras nö-
vénytermesztésre, az erről szóló képzések tel-
jesen nyitottak a helybeli dreai lakosok számára 
(30-40 fő). A zöldségfélék termesztése megkö-
veteli a dreai lakosok mindennapos munkáját. 
Fő cél a fenntarthatóság és a teljeskörű okta-
tás, hogy a későbbiekben is alkalmazni tudják a 
projekt alatt tanultakat. A módszer megteremti 
a szükséges alapot a mezőgazdasági tevékeny-
ség megkezdéséhez, miközben annak fenntart-
hatóságát a tömeges hatás és a jó példák kö-
zösségen belüli elterjedése biztosítja.

		 időpont:	 a	projekt	ideje	alatt
		 helyszín:	 Drea,	Szerbia

spenót paradicsom paprika káposzta
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Közhasznú Nonprofit Kft.

6720 Szeged, 
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MAGYARORSZÁG

Poverello Alapítvány 
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SZERBIA

A	projektpartnerek	a	programváltoztatás	jogát	fenntartják!
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