Polgár Alapítvány
“Roma tehetség program”
KATEGÓRIA: Legnagyobb hatású projekt
A program célja:
A Polgár Alapítvány azért indította el a roma tehetség programot, mert képviselni akarta, hogy a
szegény/cigány gyerekek esetében sem a „felzárkóztatás” lehet az egyetlen oktatási cél, nem csak a
középosztályé az „elitképzés”. Másrészt ezzel a programmal láttuk megvalósíthatónak, hogy civilként
rést üssünk a szegény/cigány gyerekek perspektivátlanságán egy húzócsoport felmutatásával,
harmadrészt az állam által elindított és forrásokkal ellátott Nemzeti Tehetség Program
szolgáltatásaiba be akartuk kapcsolni a szegény/roma gyerekeket is.
Távlati célunk tehát a roma értelmiségi réteg megerősítése. Közelebbi célunk a mélyszegénységben
élő roma diákok továbbtanulásának és karrierépítésének elősegítése; a többségi homogén roma kép
differenciáltabbá tétele sikeres roma fiatalok felmutatásával; egy-egy kiválasztott tehetség életútján,
mobilitásán keresztül reményt, önbecsülést és információt adni a helyi roma közösségeknek
Konkrét célunk: a következő három évben száz átlagon felüli képességű gyerek beazonosítása és a
szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásban részesítése (mentor, ösztöndíj, iskolaváltás, fejlesztés,
gazdagító programok, szülők felkészítése, stb.) és az ehhez szükséges figyelem, pénz,
kapcsolatrendszer előteremtése.
A romák társadalmi integrációját célzó programnak társadalmi szinten az lehet a legnagyobb
hozadéka, ha a homogén roma kategória gyengül, az etnikus határok átjárhatóbbakká válnak, az
etnicitás tartalmai differenciáltabbakká válnak, ha a közösséghez, családokhoz, egyénekhez köthető
egyedi teljesítmények, események, történetek válnak hangsúlyossá. Ez a program erre alkalmas.
Tevékenység:
Tehetség alatt valamely tehetségterületen (intellektuális: matematika-logika, nyelv, képzőművészet,
zenei, tánc, egyéb művészet, sport) átlagon felüli képességeket, illetve/és érdeklődést értünk. A
szűkösségben élő, alacsony színvonalú iskolázásban részesülő, az időben elkezdett, építkező
fejlesztést nélkülöző, diszkriminált csoporthoz tartó tehetséges gyerekek azonosítása és fejlesztése
speciális eljárást igényel. Az alapítvány ezt a speciális eljárást és elbánást elméleti pedagógiai és
gyakorlat szinten is egy komplex programmá fejlesztette.

A program főbb elemei: tehetségkutatás (intézményi, települési és regionális szinten, valamint online
felületen) tehetséggondozás (ösztöndíj, mentoráció, táborok), adatbázis (életpálya-nyilvántartás és
információs bázis), kapcsolatépítés, lobbi.
Elért eredmények:
2009-ben futball tehetség programmal kezdtünk, 2012-ben terjesztettük ki más területekre is a
programot. A legeredményesebb focistánk jelenleg az U16-os nemzeti válogatottnak is a tagja és
további három a korosztályos területi válogatottakban is szerepel.A legfőbb eredménynek azt tartjuk,
hogy a támogatottjaink mindegyike integrálódott a többségi játékosok közé. A futball utánpótlás
csapatok, akadémiák, ahol most a fiataljaink játszanak nyitottá váltak arra, hogy befogadjanak
hátrányos helyzetű, roma játékosokat.
2012-ben megalakítottuk a Roma Tehetségsegítő Tanácsot, aminek az első feladata a roma tehetség
adatbázis és életpálya nyilvántartó rendszer létrehozása volt. Még ebben az évben kidolgoztuk a
tehetségkutatás módszertanát több tehetségterületre, amit volt alkalmunk kipróbálni és publikálni. A
tehetségkutatók eredményeként az adatbázis feltöltése is elindulhatott. 150 tehetséget regisztráltunk,
akikkel elkezdhettük a futball tehetség programban már kifejlesztett metódus szerint a munkát. Még
ebben az évben a Svájci-Magyar Ösztöndíj Program finanszírozásában 75 fiatal tehetségnek tudtunk
a következő két évre komplex tehetséggondozó szolgáltatásot nyújtani, ösztöndíjjal, 56 mentor
bevonásával, tárgyi adományozással.
Kifejlesztettük az egyéni fejlesztési tervek kritériumrendszerét és a monitoring eljárásokat. A roma
tehetséggondozó programba bevont fiatalok az elmúlt 3 évben az ösztöndíj és mentoráció mellett
részt vehettek az NTP tehetséggondozó és gazdagító programjaiban a közreműködésünkkel.
Nyaranta táborokban év közben műveltség és tájékozottság növelő programokban 105 fiatal részesült.
A program országos hatáskörű, kiemelten a hátrányos helyzetű térségeket érinti.
A Polgár Alapítvány komplex tehetséggondozó programja 2015-ben elnyerte az Akkreditált Kiváló
Tehetségpont címet, melyet olyan intézmények kaphatnak meg, amelyek tartósan, magas színvonalú,
eredményeket számszerűsíteni képes, minőségbiztosított tehetségfejlesztő munkát végeznek. A
legmagasabb fokozatú szakmai minősítést a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek Szövetsége ítéli
oda.
További információ:

www.polgaralapitvany.hu
www.youtube.com/watch?v=nwwoNEklN9E

