
 

BAGázs Közhasznú Egyesület IKSZ kreatív gyerekfoglalkozások 
  

 

Mi a BAGázs? Mi az IKSZ? 

A Bagázs Közhasznú Egyesület 2011 óta azon dolgozik, hogy olyan 
társadalomban éljünk, ahol a romák is elérhetik céljaikat. Ennek eléréséhez 
érzékenyítjük a többségi társadalmat, hogy csökkenjenek meglévő előítéleteik és 
fejlesztjük a kisebbséghez tartozókat, hogy képesek legyenek tenni céljaik 
megvalósításáért. Jelenleg a Budapesttől 40 km-re található Bag nagyközség 400 
fős romatelepén dolgozunk egy olyan modellprogram kialakításán és terjesztésén, 
amely mellérendelt viszonyon alapul és országszerte segítheti a szegregációval 
küzdő közösségeket.  
 A Bagázs IKSZ programja 2012-ben indult, amikor a közoktatásban kötelezővé 
tették a középiskolások számára 50 óra közösségi tevékenység elvégzését. Az 
IKSZ a Bagázs saját közösségi szolgálatra épülő programja, melyben középiskolás 
diákok felnőtt önkéntesek támogatásával és helyi koordinátorok bevonásával 
vesznek részt a bagi cigánytelepen élő 5-13 éves gyerekek kreatív, alapkészség 
fejlesztő foglalkozásain. 

 

Most  február végén induló programunkba keresünk olyan középiskolásokat, 

akik nyitott hozzáállásúak, kitartóak, határozott fellépésűek és megbízhatóak 

 készek részt venni egy felelősséggel járó, kihívásokkal és hatalmas 

élményekkel teli programban 

 előny, ha van tapasztalatuk a gyerekekkel való munkában 

 legalább 9. osztályosak 

 

Amit a program középiskolásainak vállalnia kell: 

 heti egy alkalommal, 15 héten keresztül (februártól júniusig) kreatív fejlesztő 

foglalkozást tartanak Bagon a cigánytelepen élő gyerekeknek 

 részt vesznek az február 25-26-án tartandó két napos ottalvós felkészítő 

alkalmon Bagon (a képzést megelőzően otthon feldolgoznak egy rövid 

online anyagot) 

Amit mi nyújtani tudunk neked: 

 együttműködést Magyarország egyik legeredményesebb roma integrációval 

foglalkozó civil szervezetével  

 rengeteg új élményt, tanulást a telepen élőktől és az 

önkéntesektől biztonságos és felügyelt keretek között 

Bővebb információt a szervezetről és a programról a www.bagazs.org illetve 

http://www.bagazs.org/


 

a www.bagazs.org/projektjeink/gyerek-projektek/iksz/ oldalon találsz. 

  

 

Hogyan jelentkezhetsz? 

 

Küldd el nekünk 2017. február 24-e, péntek éjfélig kitöltve és bescannelve a 

jelentkezési lapot iksz@bagazs.org e-mail címre. 

  

 

Természetesen, ha bármilyen kérdésed vagy kételyed van, tedd fel bátran 

írásban az iksz@bagazs.org e-mail címen. 

 

Hajrá, nagyon várjuk a jelentkezésed! 

 

Jámbor Zita 

IKSZ programfelelős  

BAGázs Közhasznú Egyesület 

zita.jmbr@bagazs.org 

www.bagazs.org  
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