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Esélyóra "MA-RO" 
2013. április - Szécsény, Karancsalja, Pásztó 

A „maro” cigányul jelent kenyeret. Ezért választottuk programelemünk ars poetica-jának a 
MAgyarok és ROmák integrációját szolgáló címet rendezvénysorozatunknak. Az „Egykenyéren” 
mottó jegyében roma és nemroma diákok ismerkednek a család, az európaiság, az önkéntesség, 
a munka, valamint társadalmi  együttélés kultuszával. A magyarság és a romaság a körülöttünk 
élő más népek és nemzetiségek életében betöltött szerepével.  
"CSALÁDÉRT SZERTELENÜL" 
2013. április - Balassagyarmat 

A családok életének egyik legnagyobb ellensége a szenvedélybetegségek számos válfaja. Az 
egyre nagyobb gondot jelentő kábítószer, gyógyszer és alkoholfogyasztás forrása és katalizátora 
a családon belüli erőszak döntő többségének. A különböző szerek rabságában élő szülők és 
gyermekeik által alkotott csoport esélytelenné válnak. A program célja, hogy rávilágítson a 
veszélyekre és információt biztosítson a már enyhén fertőzött közösségek számára a 
kilábaláshoz. 
Esélyegyenlőségi Világnap - Az Európai Béke Ünnepe 
2013. május 04. - Somoskő (Magyar - Szolvák határ mentén fekvő vár, emlékpark és vadaspark) 

Az esélyteremtés, a fogyatékkal élők, a holocaust, a kisebbségek, a béke, a család, az 
önkéntesség, gyerekek, az anyák, és a polgári jogok világnapján szabad téren – képviseli irodánk 
teljes infrastruktúrájával és portfóliójával a CsEÖH Országos Hálózatát. A rendhagyó 
esélyteremtő sokadalom során számtalan képességfejlesztő, sikerélményt nyújtó, fogyatékkal 
élők számára is alkalmazható programelemek vonultatunk fel, ugyanitt kiadványainkkal az 
Emberi Erőforrás Minisztérium által kiadott szakmai anyagokkal állunk célcsoportjaink valamint 
a többségi társadalom elé. Az elmúlt időszakokban ezen kezdeményezéseink aratták 
legnagyobb közéleti sikert. 
"Palóc Esély" kiadvány 2 szám 
2013. május 25. Salgótarján 



Esélypolitikai tájékoztató és programfüzet 
CsEÖH Hálózat Országos Találkozója 
2013. június 08 - 09. ( ? ) Hollókő Ófalu világörökség 

CsEÖH Országos Hálózatát működtető EEMI Esélyteremtő Főosztály felkérésére minden 
megyéből 1-2 fő vesz részt a negyedévenként esedékes konferencián. 
Példakép tábor (partnerségi program) 
2013. június 15 - 22. Ráróspuszta 

Többszörösen hátrányos helyzetű, - elsősorban roma származású - gyermekek számára 
meghirdetett és rendezett egyhetes vakáció az Ipoly partján. A program tematikája olyan 
példaképek állítása a gyerekek elé, akiknek sikerült közéleti megbecsülésre, művészeti, politikai, 
sport és tárdsadalmi elismerésre szert tenniük. Mindezt sok játékkal, vakációs programokkal, 
tematikus rendezvényekkel, kirándulásokkal fűszerezve. 
Roma Családi Akadémia 
2013. július - 06. - Bátonyterenye 

A legfőbb törekvés a felnövekvő nemzedék integrációjának előmozdítása, kirekesztés és 
untolerancia nélkül. Legfontosabb pedagógiai elv szerinti példamutatás, a jártasság-, a 
képesség-, és a készségszerzésben egyaránt. A családon keresztül történő nevelés a többségi 
társadalmi normák elfogadtatása, miközben a romaság identitásságának pozitív értékei is 
megőrzésre kerülnek. 
Az esélyt adó tudás és az ehhez vezető út problémáinak, kudarcainak, olykor sikereinek 
feldolgozása és a helyi értéken történő kezelése. A tanulás fontosságának empirikus és 
teoretikus arányának harmonizálása. Az iskola és a család közötti kapcsolat fontosságának 
kiemelése, annak koordinálása. A pedagógus és a szülő kapcsolatának alkotó erővé válása a 
hazai oktatási rendszer keretein belül, mind a tehetséggondozásban, mint a felzárkóztatásban. 
Esélyteremtési tematikus "Tüskevár" tábor (Saját program) 
2013. július 27. - aug. 03. Szécsény - Robinson szigetek 

A Nógrád Megyei Roma és Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a Nógrád Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház szervezésében rendezi meg a Nógrádi Esélytábort. A 
hagyományteremtés szándékával életre hívott rendhagyó program romantikus környezetben 
kíván üdülési lehetőséget biztosítani olyan fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű családban 
nevelkedő diákok számára, akiknek eddig nem adatott meg a vakáció lehetősége. Tesszük ezt 
azért, mivel hazánk országrészei közül Nógrád az egyetlen ahol nincs Erzsébet tábor. Ahol 
olyanok élnek, akik sem pályázni, sem önrészt fizetni nem képesek. A szécsényi Robinzon 
szigetekre tervezett „Tüskevári romantikát” idéző turnusokon nem csupán a gyermekek, hanem 
önkénteseink jóvoltából az őket nevelő családok is részt vehetnek. A tábor, amely a magyar-
szlovák határ menti Ipoly árterében, történelmi és kulturális emlékhelyek közvetlen közelében 
fekszik önfenntartóan biztosítja a napi ötszöri étkezést, a vízi sportok elsajátítását és a 
tradicionális kézművesség palóc hagyományainak felelevenítését. 
Vakációs Esélyórák 
2013. augusztus 10. - Salgótarjáni Sport és Ifjúsági Centrum 

 A program hagyományainak megfelelően nem csupán a játék és az ismeretterjesztés kap 
hangsúlyt, hanem a fogyatékkal élők, valamint az idősebb korosztállyal szembeni tolerancia is 
prioritást nyer. A rendkívül népszerű program a célcsoportjainkat üdültető és foglalkoztató 
szabadidős centrumokban kerül lebonyolításra, a partnerek igényei és az adott tábor tematikája 
szerint.  
Vakációs Esélyórák 
2013. augusztus 17. -  Salgóbányai Ifjúsági tábor 

 A program hagyományainak megfelelően nem csupán a játék és az ismeretterjesztés kap 
hangsúlyt, hanem a fogyatékkal élők, valamint az idősebb korosztállyal szembeni tolerancia is 
prioritást nyer. A rendkívül népszerű program a célcsoportjainkat üdültető és foglalkoztató 



szabadidős centrumokban kerül lebonyolításra, a partnerek igényei és az adott tábor tematikája 
szerint.  
CsEÖH önkénteseinek fóruma 
2013. szeptember 07. - Szilaspogony 

Demonstráció a szegénység ellen „Kőleves Fesztivál”. Ezen program megszervezésében és 
prezentációjának lebonyolításában kapnak nagy szerepet a CsEÖH önkéntes hálózatának tagjai. 
Nő az Esély 
2013. szeptember 20. - Salgótarján Megye Háza 

Talán az egyik legfontosabb programelemünk a támogatási időszak során, hogy minden 
eszközzel elősegítjük a célcsoportok a munka világába történő be-, és visszavezetését. Tehetjük 
ezt azért, mivel munkatársaink és önkénteseink, valamint partner szervezeteink széles 
kapcsolatrendszerrel bírnak és közvetlen és közvetett szerepet játszanak a területi munkaügyi 
szervezetek projektjeiben. Az erre a tevékenységre ösztökélő igényt az ügyfélszolgálatunkra 
befutó számtalan megkeresés is jól tükrözi. Törekvésünk elsősorban arra irányul, hogy a 
rehabilitációra szorulók, a nők és a pályakezdők nyerhessenek mielőbb teret az ország 
legrosszabb foglalkoztatási rátájú járásaiban. Bár csekély eszközparkkal rendelkezünk, de széles 
kapcsolatrendszerünk, pályázati információink, a területfejlesztési fórumokon való jelenlétünk 
és mindenkori elérhetőségünk előnyt teremthet az ügyfeleink számára. 
"Életet az éveknek"! 
2013. október - Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

 A program a Lifelong Learning és az Active Ageing jegyében kerül lebonyolításra. Ezen törekvés 
folyamat, szinte teljesen azonos a CsEÖH alapelveivel. Ezért kezdeményeztünk egy kötetlen 
aktivitásra serkentő és az életkori sajátosságának megfelelő programsorozatot. Ezt indokolja, 
hogy az időskorúak egyesületei, szervezetei, valamint társadalmi csoportjai részéről igen nagy 
igény mutatkozik ezen szolgáltatási formánk iránt az egész megyében. 
"Esélyteremtő remény" 
2013. október 16. -Salgótarján, Nógrád Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

A Fehér Bot világnapja és a Szegénység Elleni Küzdelem világnapja alkalmából prezentációval 
egybekötött információs és tájékoztató programot szervezünk a "Kiútkeresés" mottójával. 
Gyermeki jogok hete 
2013. november - 11. - Salgótarján 

Ifjúsági Fórum amely a diákparlamentek tágabban és demokratikusabban értelmezett formája. 
Ezen a fórumon a társadalom fiatalabb korosztályának problémái, gondjai, érdekei, jövőképe, 
valamin t a kérdéseikre adott válasz kerül terítékre.  
"Kézenfogva az esélyteremtésért" 
2013. november 15. Zagyvapálfalva 

A nógrádi megyeszékhely leghátrányosabb helyzetű lakótelepén indítunk tanodát a Kézfogás az 
Esélyegyenlőségért Egyesület gesztorsága mellett azzal szoros partnerségben. A projektnyitáson 
rendhagyó esélyórával és a fogyatékkal élők számára prezentált bemutató órával nyitjuk meg a 
családsegítő rendezvényt. 
Karitatív akciók a családok megsegítésére 
2013. december 01-14. 

A célcsoportok tagjainak megsegítésére irányuló akciók. Szintén hagyományos programjaink 
között szerepel a"Szeretet kampány" ahol a  - hagyományoknak megfelelően - gyümölcsöt, 
burgonyát, száraz élelmiszert, ajándékokat, a cégek által felajánlott tüzelőt, és ruhaneműt 
osztunk ki a rászorulók között. Ezen programok színhelye elsősorban nógrádban jelentős 
számban és mélyszegénységben élők lakóhelyei lesznek. 
"Eséyteremtő szeretet 2013" 
2013. december 15. - 25. - Nógrád megye hat városa és 47 kistelepülése 



Integrációs , karitatív toleranciapárti és antirasszista programsorozat az Advent jegyében 
szervezett - immár hagyományosan visszatérő és a célcsoportok által elvárt - programsorozat. A 
téli ünnepkör jegyében segítjük a különböző társadalmi csoportok közeledését, tagjainak 
egymásra találását. A közös ének, együttes játék, az ajándékozás, valamint a szereteten alapuló 
kölcsönös segítség a legjobb módja a célcsoportjaink felé irányuló előítéletek szemléletének 
megváltozatására, valamint a család eszményének piedesztára állítása.  


