
A 2016. évi Civil Díj Legjobb együttműködés kategóriájának győztese a BAGázs Közhasznú 

Egyesület 2011. óta dolgozik egy befogadó és elfogadó társadalomért, ahol a romáknak is 

esélyük van céljaik elérésére. Ők a kétoldalú felelősségvállalásban hisznek, ennek érdekében 

két irányú munkát végeznek: érzékenyítik a többségi társadalmat, hogy könnyebben 

bonthassák le előítéleteiket,  valamint fejlesztik a kisebbséghez tartozókat, hogy képesek 

legyenek dolgozni saját fejlődésükért. Magyarországon a szegénységgel és/vagy 

kirekesztettséggel súlytottak száma az elmúlt években közel 3 millió, vagyis majdnem a 

társadalom harmada.
1
 A mélyszegénységben élők, társadalom peremére szorult csoportok 

nagyrésze roma származású. Both Emőke, a BAGázs elnöke erről így vélekedik: „Vannak 

azok, akiknek esélyük sincsen, és olyan társadalmi igazságtalanság van az országban, amivel 

kell foglalkozni. Márpedig a cigánykérdést nem lehet máshogy megoldani, csak akkor, hogyha 

felelősséget vállalnak saját magukért a cigány emberek, és felelősséget vállalnak a többségi 

társadalomban élők azért, hogy valami változás legyen.” 

Munkájuk sikeréhez nagyban hozzájárul a 

2012. októberében a Prezivel kötött 

együttműködés, ami hosszútávú 

eredményeket mutat. A munka 

különlegessége, hogy nemcsak anyagi 

támogatásban részesültek az évek során, 

hanem tevőleges, aktív segítséget is 

kaptak a Prezi dolgozóitól. Autóba ült 120 

ember, hogy a bagi cigánytelepen 

mélyszegénységben élő helyiek életszínvonalán, infrastrukturális ellátásán segítsen, a Bagázs 

által végzett munka tárgyi hátterének biztosításához hozzájáruljon.  

A három év alatt öt munkanapot szerveztek, amit profi előkészítési folyamat előzött meg, 

biztosítva ezzel a minél nagyobb hatékonyságot és a jövőbeni fenntartás lehetőségét. 2013-

ban a Habitat for Humanity szakértőivel előre kidolgozott stratégia alapján valósították meg a 

fejlesztéseket. Ezek mindegyikének legnagyobb eredménye, hogy az együttműködésnek 

köszönhetően a Bagázs állandó jelenlétét, programjaik zavartalan működését teszi lehetővé.  

                                                           
1 forrás: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, 

romák – (2011–2020) 

1. fotó: Süveg Áron 



Az elvégzett munkálatok sokrétűek. A prezis 

kollégák, bagázsos önkéntesek helyiek 

bevonásával lakások felújítási munkálatait 

végezték el, amivel eredményesen szólították 

meg az ott élőket, bevonták őket a munkába, 

így a sikert magukénak érezhetik, miközben 

nőtt körükben a Bagázs elfogadottsága. A Prezi 

támogatásával irodai konténert helyeztek el a 

telepen, ahol azóta állandó jelenlétet tud biztosítani a Bagázs. Itt a hét mindennapján 

foglalkozások zajlanak: női, férfi, ifjúsági klubok, felnőttoktatás, gyermekfoglalkozások, 

adósságrendezéssel kapcsolatos oktatás. Wifi hálózatot alakítottak ki, számítógépet 

vásároltak, amire digitális esélyegyenlőségi programot tudtak elindítani gyerekeknek és 

felnőtteknek, valamint kedvezményes áron számítógéphez juttattak családokat, így 22 

háztartásban kinyílt a digiális világ. Kerítést húztak fel minden olyan ház köré, akik válallták 

kiskert gondozását, ennek eredményeképpen 40 család önálló házkörüli gazdálkodást folytat, 

fejlesztve így a felelősségvállalás, öngondoskodás képességét. 21 házban nyílászárók 

cseréjére biztosítottak lehetőséget az adósságkezelési programban eredményesen résztvevők 

számára, ezzel párhuzamosan folytatták a kártyás villanyórák felszerelését.  

Az együttműködés mindhárom fél számára gyümölcsöző, a win-win szituációk iskolapéldája. 

A Prezi közelebb került egy társadalmi problémához, valós segítséget tudott nyújtani, 

társadalmi elismertsége nőtt. A for-profit, ám hasonló értékrendű szemlélete hatékony  

működési mintát mutatott a Bagázsnak, amit mindennapjaikba is át tudtak ültetni. A Bagázs 

azon túl, hogy rengeteget tanult a Prezitől, olyan sikereket élt meg, ami munkájában 

továbblendítette, programjaik megvalósításához erőt és energiát adott, valamint lehetőséget új 

programot beindításához. A faluban 

növelte az önkéntesek elfogadását, 

beágyazódását, a cég ismertségének 

köszönhetően új támogatókat tudott elérni. 

A bagi telep lakói a kézzelfogható 

fejlődésen felül betartott ígéretekkel 

gazdagodtak, bizalmuk erősödött, a velük 

végzett munka azóta is sorra hozza az 

eredményeket.  

2. fotó: Süveg Áron 



Hazánkban egyelőre kuriózumnak számít a non-profit – for-proft együttműködés, de az itt 

bemutatott sikerek alapján nemcsak az vált világosság, hogy a 2016-os Legjobb 

együttműködés Civil Díjat megérdemelten kapta a Bagázs-Prezi projektje, hanem az is, hogy 

igenis érdemes ehhez hasonló összefogásban gondolkodnia más szervezeteknek is.  

A Civil Díj szervezője a NIOK Alapítvány, partnere a Civil Iránytű Alapítvány. 
 

 
 

A Civil Díj, és a kiemelkedő civil teljesítmények támogatója a MagNet Bank. 
 

 


