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Felkészítő program
tehetséges roma diákoknak
Kilenc általános iskolás roma diákot támogat egy éven át az egyetemistákból álló Rotaract Budapest – City Club a ROTAROD (Rotaract
a Tehetséges Roma Diákokért) program keretében. A kísérleti felkészítő program célja, hogy a tehetséges, hátrányos helyzetű cigány
származású fiatalok számára tanulási, mentális és anyagi támogatást nyújtva elősegítse a sikeres felvételit egy általuk választott szakközépiskolába, szakiskolába, piacképes szakmát nyújtó tagozatra.
A mostani kísérleti program nyolcadik osztályos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat támogat. Azok a diákok vehetnek részt
benne, akik szegregált körülmények között élnek, tanulnak,
ugyanakkor tehetségesek, motiváltak, a szülők támogatják elképzeléseiket, és osztályfőnökük is ajánlja segítésüket. A gyermekek
tesztet írtak irodalom, nyelvtan, történelem, matematika tárgyakból, az egyesület tagjai személyesen beszélgettek el velük, és sor
került a családok meglátogatására is.
A program számára elnyert támogatási összeg függvényében a
kiválasztott diákok havonta közösségi programokon vesznek
részt, hetente szakirányú egyetemi hallgatók korrepetálják őket a
szükséges iskolai tantárgyakból, egy-egy mentor rendszeresen ellenőrzi tanulmányi előmenetelüket, segíti megoldani a hétköznapokban felmerülő gondjaikat, igény szerint hozzájárulást kapnak
étkezésükhöz, továbbtanulási tanácsadásban részesülnek, későbbi tanulmányaikat pedig a program lezárulta után is figyelemmel
kísérik. Természetesen további szponzorok bevonásával a gyerekek számára elérhető képzési és szabadidős programok folyamatosan bővülnek. A részt vevő intézmények a fővárosi, nyolcadik
kerületi Erdélyi Utcai Általános Iskola és Gimnázium és a tizedik
kerületi, Wesley János Általános Óvoda, Általános Iskola és
Szakiskola. A tervezett egyéves 2 millió 164 ezer forintos költségvetéshez a CompLex Kiadó 200 ezer forinttal járul hozzá.
Felmérések szerint az általános iskola elvégzését követően csak a
roma fiatalok ötöde folytatja tanulmányait, és közülük is sokan
csak gyenge minőségű képzésben vesznek részt, mely kevéssé
kamatoztatható később a munkaerőpiacon. Ráadásul a középfokú oktatásban évente csaknem tizenöt százalékuk lemorzsolódik.
Mindezt próbálja mérsékelni e kísérleti felkészítő program, mely
most először indult útjára – hangsúlyozza Zoletnik Balázs közgazdász-joghallgató egyetemista, a program koordinátora. A mostani
tapasztalatokat leszűrve a következő tanévekben is szeretnék
folytatni munkájukat, és bízik abban, hogy ehhez sikerül a
CompLex Kiadóhoz hasonló, elkötelezett partnereket találni, és
követendő példát mutathatnak a civil társadalom számára.
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Szeptemberi kirándulás a diákokkal Visegrádon

Mi a Rotaract? Mi a Rotary?
A Rotary a világ egyik legnagyobb szervezete, mely
nek célja az emberbaráti segítségnyújtás, a jóakarat
erősítése. A Rotary Internationalnek csaknem 1,2 mil
lió tagja van, s tevékenységét 32 ezer helyi klubba
szerveződve végzi több mint kétszáz országban, nem
zetközi világhálózatot alkotva. Tagjai különböző szak
mák kiváló képviselői, illetve az üzleti élet vezetői.
A Rotaract a Rotary ifjúsági, jótékonysági szervezete,
amelyet a Rotary International hozott létre 1968-ban.
Szerkezetileg a helyi Rotaract klubok egy Rotary klub
mellett, az ún. szponzorklub mellett, azzal szoros kap
csolatot fenntartva működnek. (A Rotaract szó a
Rotary in Action szóösszevonásból ered.) Fő felada
tuknak a helyi közösségek és lakókörnyezetük segíté
sét tekintik. A Rotaract tagságát 18 és 30 év közötti
fiatalok alkotják. Ma a világ 155 országában több
mint 8 ezer Rotaract klub és több mint 186 ezer
Rotaract-tag tevékenykedik. A Rotaract szándéka sze
rint ráirányítja a fiatalok figyelmét a helyi közösség
szociális szükségleteire, gondjaira. Minden Rotaract
klub rendszeresen tart klubülést, melyen az aktuális
jótékonysági akciókat vitatják meg, előadásokat hall
gatnak egymástól vagy külső előadóktól. A Rotaract
klub egyben baráti társaság is, közös szabadidős
programokkal, kirándulásokkal, nyaralásokkal.
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