
Roberta 13 éves, Országos Musical 

Versenyen különdíjas, népdaléneklési 

versenyen arany minősítést kapott. A 

Polgár Alapítvány Roma Tehetség 

Programjának egyik felfedezettje, 

produkciójáról készült videót több 

mint 13 ezren látták az interneten. 

Zenei szakközépiskolába készül és 

eltökélt szándéka, hogy profi népdal 

énekes lesz.  

El tudod képzelni, hogy a „roma értelmiség” kifejezés nem egy utópikus fogalom lesz néhány 

éven belül, amiről az emberek azt gondolják, hogy az érintettek száma könnyen 

megszámolható, akik véletlenül nem úgy nőttek fel, mint egy „igazi roma”? A Polgár 

Alapítvány „Roma tehetség programja” idén tavasszal a Civil Díj 2016 „Legnagyobb 

hatású projekt” kategóriájának győztese lett. A programmal az alapítvány képviselni akarja, 

hogy a szegény/cigány gyerekek esetében sem feltétlenül csak a felzárkóztatás a cél, hanem 

igenis lehetséges egy olyan húzócsoport kialakítása, amely egyéni sikeres életpályákkal 

példaként szolgálhat a helyi roma közösségek számára. Emellett céljuk a mélyszegénységben 

élő roma diákok továbbtanulásának és karrierépítésének elősegítése, a többségi homogén 

roma kép differenciáltabbá tétele sikeres roma fiatalok felmutatásával. A projekttel a 

szervezet hosszú távú célja a romaértelmiség megerősítése.  

A projekt során az alapítvány 100 roma tehetség beazonosítását tűzte ki célul különböző 

területeken (matematika-logika, képzőművészet, zene, tánc, egyéb művészet, sport). Ezen 

tehetséges fiatalokat jól megtervezett, több fázisú tehetségkutatók során keresték fel, illetve 

ajánlásokat kértek helyi iskoláktól, majd különböző értékű ösztöndíjjal és személyes 

mentorállással támogatták 

fejlődésüket. A projekt zárásaként egy 

nagyszabású Roma Tehetségtábort 

szerveztek a résztvevő fiatalok 

számára.  

Tehetségprogramjukkal átlagon felüli 

képességgel megáldott gyermekeket 

azonosítottak be, akik számára 



biztosították a fejlődésükhöz szükséges anyagi és természetbeni eszközöket. Munkájukat 

mentor támogatta, ösztöndíjban részesítették őket, szükség esetén a szülők tájékoztatásával és 

oktatásával párhuzamosan iskolaváltást tettek lehetővé, hogy fejlesztésük minél nagyobb 

eredményt hozzon. A gyerekek így teljes figyelmet kaptak, támogatólag mindig állt mellettük 

valaki, ami lehetővé tette az új közösségekbe való sikeres integrálódást. Mivel a diszkriminált 

helyzetben élő gyerekek felismerése, fejlesztése speciális eljárást igényel, tehetségprogramjuk 

elméleti és gyakorlati pedagógiai szinten is komplex programmá fejlődött. 

 

A „Legnagyobb hatású projekt” díj 

mellett A Polgár Alapítvány 

tehetséggondozó programja elnyerte az 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, 

melyet olyan intézmények kaphatnak 

meg, amelyek tartósan magas 

színvonalú, eredményeket 

számszerűsíteni képes, minőségbiztosított tehetségfejlesztő munkát végeznek. A 

Tehetségekért Díjjal újító munkájukat jutalmazták. 

A Polgár Alapítvány a mindennapokban is hátrányos helyzetű, főként cigány közösségek és 

egyének helyzetének javításán dolgozik. Alapvető céljuk, hogy felelős társadalmi 

szereplőként stratégiai együttműködéseket kezdeményezzen civil szervezetek, magán 

személyek és profitorientált szervezetek között. Meggyőződésük, hogy összefogással aktívan 

felléphetnek a szegénység, a kirekesztés, a diszkrimináció és társadalmi feszültségek ellen.  

Az alapítvány kialakított eszközrendszere, forrásai és sok éves szakmai múltja 

felhasználásával új utakat keres és a fellelhető erőforrásokat egymás szolgálatába állítja a 

hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok esélyeinek növelése érdekében.  

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

 

 



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

 

 


