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A fiatalok

kulturális

elköteleződése

Miről szól a kézikönyv?

Ez az esettanulmány arra tesz kísérletet, hogy jobban megértsük a fiatalok kulturális

tevékenységekbe való bevonását. A tanulmány fő célja, hogy meghatározza a

kulturális területeken működő szervezetek által követett stratégiákat és

módszertanokat. A hangsúlyt a kulturális technikák hatékony használatára és e

módszerek alkalmazására helyezzük a fiatalok és ifjúsági csoportok körében. Több

mint 80 kérdőívet gyűjtöttünk össze a projektben résztvevő 6 partnerországból. Ez

az útmutató több mint 100 szervezet és aktív csoport módszertanát és stratégiáját

tartalmazza a kulturális elköteleződés témájában Európa-szerte, ami növeli az

általunk bemutatni kívánt elemző munka hatását.

Az útmutató a kulturális szerepvállalás és az ifjúsági munka témakörében az
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eszközök és stratégiák hiányával foglalkozik, amelyet a projektünk előkészítése

során azonosítottunk. Az útmutató 3 szakaszra tagolódik. Az elején az ifjúsági

szerepvállalás történeti elemzésének áttekintése található. Célunk hogy ismertessük

a különböző ifjúsági bevonási technikák fontosságát és előnyeit a fiatalok számára

25 éves korukig. A második szakaszban a partnerországokban megvalósított

különböző megközelítéseket és módszereket mutatjuk be. Ebben a részben az a

célunk, hogy az ifjúsági szervezeteket és az ifjúságsegítőket hatékony stratégiákkal

és technikákkal lássuk el, amelyeket a partnerországok a hatékony ifjúsági

szerepvállalás jó gyakorlataként határoznak meg. Az útmutató utolsó részében az

esettanulmányok mélyebb elemzését mutatjuk be, és azt, hogy hogyan lehet ezeket

alkalmazni a fiatalok kulturális tevékenységekbe való bevonásában.

1. Rész: az ifjúsági részvétel fontossága és

történelme

Az ifjúsági szerepvállalást az évek során összekapcsolták a fiatalok polgári

szerepvállalásával, ifjúsági vezetéssel és az ifjúság hangjával. Az ifjúsági

szerepvállalás meghatározására különböző megközelítések léteznek. Egyesek

például úgy vélik, hogy az ifjúsági szerepvállalásnak az olyan tevékenységekben

való részvételre kell összpontosítania, amelyeket a fiatalok szenvedélyesen

szeretnek, míg mások inkább a fiatalok számára nyújtott tevékenységek magas

minőségére összpontosítják a figyelmet. Roger Hart az ifjúsági részvétel nyolc

különböző szintjét határozta meg, összekapcsolva azokat a döntéshozatali

folyamattal. A jelképes részvétel helyett, a feladatokba való teljes bevonás és a

vezetésre való felkészítés nagy hatással van a fiatalokra.
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A fiatalok aktív döntéshozókká válása előidézheti a pozitív társadalmi változásokat.

Sulivan & Saito (2011) "fiatalok részvételének jellemzői és eredményei" című

kutatásuk során megállapították hogy az aktív részvétel, a szenvedély és a fiatalok

hangjának elismerése, a fiatalok bevonásának kritikus dimenziói. Különösképpen a

másokkal való kapcsolódás és a helyszíni részvétel lehetősége teszi képessé a

fiatalokat arra, hogy aktívabbá és elkötelezettebbé váljanak a tevékenységekben.

Gyakran a fiatalok felelősséget vállalnak saját fejlődésükért, miközben különböző

emberekkel, különböző körülmények között lépnek kapcsolatba. Képessé válnak

arra, hogy saját kezükbe vegyék a döntéseket arról, hogy milyen kérdések fontosak

számukra, mit kell cselekedniük, hogyan akarnak tanulni és fejlődni. Ezért az ifjúság

bevonásával a közösségek megteremthetik azokat a lehetőségeket és

szolgáltatásokat, amelyekre a fiataloknak szükségük van ahhoz, hogy erős

egyéniségekké fejlődjenek és helyi szinten aktív állampolgárokká váljanak.

A fiatalok elkötelezettségének előnyei mind az egyének, mind a társadalom számára

sokrétűek. A fiatalok integrálódnak, új készségeket fejlesztenek és növelik

önbizalmukat. A szervezetek jobban kapcsolódnak a helyi közösségekhez, és

projektjeik elismertebbek lesznek, míg a közösségek nyitottabbá válnak a

sokszínűségre. Mi több, a fiatalok megtanulják, hogyan kell csoportban dolgozni,

tervezni, növelni a társadalmi tudatosságot. Az e folyamat során megszerzett

készségek segítik őket tanulmányaik során és a karrierépítésben, valamint

kapcsolataik kialakításában. A másokkal való kapcsolatteremtés és a társadalmi

tevékenységekben való részvétel révén úgy érzik, hogy látják őket, biztonságban

vannak és értékelik őket. Az ifjúság polgári szerepvállalása egyben befektetés is,
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mivel a szervezetekben aktívan tevékenykedő fiatalok gyakran válnak vezetőkké.

Továbbá a fiatalokat a pozitív változás tényezőiként, a társadalmi/polgári problémák

közös megoldásaként és a demokratikus részvétel szereplőiként ismerik el.

Összefoglalva, érdemes

hangsúlyozni, hogy a fiatalokat

a társadalom alapvető

szereplőinek kell tekinteni,

mivel az ifjúsági

tevékenységekben való

részvételük jelentős előnyökkel

járhat mind számukra, mind a

társadalom számára. A

készségek, a tudás és a

személyes fejlődés csak néhány azok közül az előnyök közül amelyeket a fiatalok a

részvételük révén szereznek, ugyanis emellett kapcsolódhatnak a helyi valósághoz,

ami képessé teszi őket arra hogy aktívan részt vegyenek a döntéshozatali

folyamatokban, és a kollektív társadalom részévé váljanak. A fiatalok bevonása több

mint egy módszer vagy eszköz, ez egy olyan mozgalom, amely meg kívánja

változtatni azt, ahogyan társadalmunk szereplőiről, szerepeiről és értékeiről

gondolkodunk.

2. Rész: a szervezetek szerepe a fiatalok kulturális

tevékenységekbe való bevonásában

Bevezető

Egy értékelő tanulmányban azt kérdezzük, hogy mit, hogyan és miért.

Tanulmányunkban kérdőíveket használunk az adatgyűjtés eszközeként, így a

kulturális részvételt úgy vizsgáljuk, hogy maguknak az érintetteknek a
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megközelítését tekintjük át. Ifjúsági munkások, pedagógusok, projektvezetők, kevés

és sok tapasztalattal rendelkező személyek Bulgáriából, Görögországból,

Magyarországról, Olaszországból, Spanyolországból és az Egyesült Királyságból

osztják meg véleményüket a fiatalok bevonásával kapcsolatos tevékenységekről.

Amit különösen szeretnénk kiemelni, azok a stratégiák és technikák, amelyeket a

különböző szervezetek a projektjeik megvalósítása során alkalmaznak, és amit ők jó

gyakorlatnak tartanak.

Módszertanok

Kutatásunk általános eredményeként

kiderült, hogy a szervezetek többnyire

nem formális módszereket és

megközelítéseket alkalmaznak a fiatalok

bevonásának elérése érdekében. Nem

formális oktatásnak tekintjük a tervezett,

strukturált és feldolgozott személyes és

szociális oktatást, amelynek célja a fiatalok készségeinek és kompetenciáinak

fejlesztése a formális oktatási rendszeren kívül.

A tanulmányban szereplő szervezetek elsősorban olyan tevékenységeket

alkalmaznak, mint a játékok, viták, vezetett beszélgetések, a személyes fejlődés és

a folyamatos elköteleződés eszközeiként épített beszélgetések, művészetek,

színház és zene. Néhány szervezet nem formális és formális módszereket is

alkalmaz, például előadásokat és tanórákat, vagy tapasztalt

oktatók/nevelők/ifjúságsegítők által megvalósított ágazatközi együttműködéseket.

Értékelés és visszajelzések

Valamennyi szervezet pozitívan értékelte tevékenységeik hatását a fiatalok

bevonására vonatkozóan. A tevékenységeket kérdőívek, a blog/weboldal/social
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media látogatásaikból származó statisztikák, a foglalkozások és találkozók, és a

nem formális tevékenységek során végzett szóbeli értékelés révén értékelik. A

fiatalabb résztvevők esetében az értékelést az ifjúságsegítők és a pedagógusok

szervezik.

A résztvevők profilja

A tanulmányban szereplő valamennyi

szervezet a hátrányos

társadalmi-gazdasági hátterű vagy

középosztálybeli fiatalokra, városi és

vidéki diákokra, valamint bevándorló

vagy menekült hátterű fiatalokra összpontosítja figyelmét. Egyes szervezetek 6 és

12 év közötti fiatalokat kívánnak bevonni, míg mások szélesebb korosztályokkal

dolgoznak. Olaszországban igyekeznek bevonni a kísérő nélküli külföldi kiskorúakat,

a menedékkérőket és a szociális hivatal által bejegyzett fiatalokat. Magyarországon

a civil szervezetek elsősorban a telepeken élő, főként roma fiatalok és a családjukból

- főként bántalmazás vagy elhanyagolás miatt - elszakított gyermekek bevonására

összpontosítanak. A spanyol szervezetek tevékenységeinek résztvevői szintén az

alsó-középosztályból kerülnek ki, kiemelkedő női részvétellel. A görög

szervezeteknél is vannak kevés lehetőséggel rendelkező, gazdasági nehézségekkel

küzdő résztvevők, LMBTQ+ fiatalok, erőszak áldozatai vagy NEET fiatalok. A bolgár

szervezetekben a célcsoport vidéki emberek, zenészek-alkotók, művészek, diákok, a

hátrányos helyzetű és a társadalmi kirekesztettséggel küzdő fiatalok és. Minden

szervezet igyekszik bevonni a kultúra iránt érdeklődő embereket, és egyes

esetekben sikerül évente nagyszámú résztvevőt bevonniuk.
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Jó gyakorlatok a fiatalok bevonása érdekében

Kutatásunk során a legtöbb szervezet megemlítette, hogy nem formális

módszerekkel dolgozik annak érdekében, olyan tudással ruházza fel, ami

lehetőséget ad nekik arra, hogy aktívan részt vegyenek a közösségük életében. A

szervezetek a különböző módszerek széles skáláját ismertették velünk, amelyeket a

társadalmi befogadás elérése érdekében alkalmaznak. Az alábbiakban a legtöbbet

említett válaszokat mutatjuk be. Kezdjük azzal, hogy a szervezetek hangsúlyozták a

példaképek fontosságát, amikor a fiatalokról van szó. Ugyanakkor több válasz is

kiemelte a különböző művészeti eszközök, például a zene és a színház fontosságát

a különböző hátterű emberek integrálása és a köztük lévő kötelékek megteremtése

érdekében. A szervezetek közül sokan a kulturális örökségre összpontosítanak,

nemcsak az elmélet és a tudás szempontjából, hanem helyszíni látogatások

szervezésével is, a kulturális elkötelezettség elérése érdekében. Különböző

szervezetek kulturális, történelmi és turisztikai helyszínekre, valamint nemzeti

estekre szerveznek látogatásokat a helyi

kultúra felfedezése érdekében.

Ezek olyan projektek, amelyek célja a múltat

a jelennel összekötő élő környezetek

felfedezése és újraértékelése a régi

műemlékek vagy a kortárs (utcai) művészet

bevonásával. A helyi közösségekhez

kapcsolódó séták és fotópályázatok szervezése a fiatalok érdeklődését növelő

tevékenységnek számít. A történetmesélés különböző formáit, valamint digitális

eszközöket, például videókat, zenét vagy hangfelvételeket alkalmazó szervezetek

azt tapasztalták, hogy a résztvevők felelős állampolgárokká válnak, akik tiszteletben

tartják a különböző kulturális identitásokat.

A problémaalapú tanulást, valamint a műhelymunkákat és a társaktól való tanulást is

8



széles körben alkalmazzák. A fiatalok egymással való kapcsolatának erősítését -

offline vagy online - szintén nagyon fontosnak tartják, mivel a kommunikáció és a

csapatépítés az első lépés az elköteleződés felé. A következő részekben

konkrétabban fogjuk látni a partnerországok szervezeteiben zajló befogadó

munkákat.

Magyarországon a tanulmányunkban részt vevő szervezetek a roma kultúra

megismertetésére összpontosítják munkájukat, ezért a résztvevőknek lehetőségük

van arra, hogy élménytúrákon keresztül megismerjék a hagyományokat, a

képzőművészetet, a zenét, az ételeket és a történelmet, hogy többet tudjanak a

különböző régiókban élő roma művészek munkáiról. A magyar szervezetek által

javasolt integrációs módszer a falfestmények készítése is, ahol egy facilitátor

vezetésével a csoport egy közös témán dolgozik, amely minden egyes résztvevő

számára releváns, egy üzenetet fogalmaz meg, csoportos gyakorlatok

(beszélgetések, drámajáték, nem formális oktatási gyakorlatok stb.) segítségével.

A spanyol szervezetek javasoltak szabadulószobákat és több kalandos

tevékenységet. A spanyol szervezetek megismertetnek bennünket a "kulturális

útlevél" módszertanával, amely új távlatokat nyit a fiatalok számára, hogy

élményszerű tevékenységeken keresztül új helyeket és kultúrákat fedezzenek fel.

Emellett régészeti helyszínekhez,

múzeumokhoz és más kulturális

pontokhoz kapcsolódó, a fiatalok

számára izgalmas módon szervezett,

dinamikus játékokat és aktív részvételt

biztosító tevékenységeket

biztosítanak.

Az olasz szervezetek jó befogadási technikának tartják a "kölcsönös maieutikus

megközelítés" alkalmazását, amely lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy saját
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tapasztalataikat és intuíciójukat használják egy felépített párbeszéd

kiindulópontjaként. A résztvevők a történetmesélést választhatják, ami által saját

történeteket és saját anyagokat (dalok, képek, emlékek) hozhatnak létre, mint a

kulturális különbözőségek feloldásának eszközét.

A görög szervezetek kiemelik a nyelvi/kulturális tevékenységek fontosságát, valamint

a menekültek számára szervezett nyelvtanfolyamok megvalósítását, hogy ezzel is

elősegítsék az integrációt. Az európai és különösen a görögországi menekültválság

idején sok tanár önkénteskedni kezdett, akik a nyelvet a kulturális tapasztalatcserére

és a kulturális integrációra használták. Ez egyúttal a fiatalok segítését is jelenti, hogy

megtanuljanak angolul vagy a helyi nyelvet, hogy jobb esélyeik legyenek a

munkavállalásra. Ezzel párhuzamosan a menekültek tanulási folyamatába

különböző nem formális módszereket, például vitákat, megbeszéléseket és játékokat

vonnak be hogy növeljék a tanulók tudatosságát és motivációját. A bolgár

szervezetek a befogadás eszközeként a művészetterápiás módszereket ajánlják. Az

ilyen műhelymunkák során a csoportok színházi technikákkal, improvizációval, fórum

színházzal, zenével és más módszerekkel dolgoznak, amelyek aktív részvételt

igényelnek mindenkitől, és fenntartják a csoport érdeklődését. A résztvevők továbbra

is aktívak a tevékenységek minden szakaszában, és megosztják tapasztalataikat

más fiatalokkal.
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A felhasznált módszerek legfőbb pontjai, amelyek jó

gyakorlattá teszik őket

A tanulmánynak ebben a részében különböző módszereket és stratégiákat fogunk

áttekinteni, amelyek növelik a szervezet munkájának hatását. A módszerek

legfontosabb szempontjai, amelyek a résztvevők szerint jó gyakorlattá teszik őket, a

motivációra, a csapatépítésre, az önkifejezésre, a tapasztalatokon keresztül történő

ismeretszerzésre összpontosítanak. Véleményük szerint a résztvevőknek részt kell

venniük a tevékenységek tervezésében, hogy a kreativitásuk és az önbizalmuk

növekedjen. A résztvevőkhöz való közelség és kapcsolat hosszú távú

tevékenységeken keresztül építhető ki, amelyek révén mindenki jobban megismeri

egymást, és hajlandóbbá válik az együtt töltött időre. A bizalomépítés egyik

módszere a felelősségek kiszervezése. A résztvevőknek vezető szerepet kell
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kapniuk, hogy az élmény után több szinten fejlődjenek. A csapaton belül olyan

szerepeket kell vállalniuk mint pl. a kutató, a tervező és a kommunikációs szakértő.

Így a résztvevők megtanulják tiszteletben tartani ezeket a szerepeket és kreatívan

együtt dolgozni.

Ha egy olyan témán dolgozunk, mint a kultúra,

fel kell ismernünk a múltból való tanulás

fontosságát, és emellett olyan módszerek

amelyek a résztvevőket a cselekvés részévé

teszik, segít nekik abban hogy a

tevékenységek során szerepet cseréljenek, és

mélyebben megtapasztalják a témát. Ami

szintén segít a résztvevők érdeklődésének növelésében az a híresebb emberek

bevonása, olyan embereké, akik hozzájárulnak a kulturális örökséghez vagy aktívan

részt vesznek a helyi közösségük életében.

Ezekből olyan lehetőségek lehetnek, ahol egy közösségben élő különböző etnikai

vagy vallási csoportok találkozhatnak, és egy konstruktív párbeszéd részévé

válhatnak, amely segít a résztvevőknek leküzdeni az olyan akadályokat mint például

a sztereotípiák és előítéleteket, valamint segít együttműködni a kirekesztés

felszámolása érdekében.

Nagyon fontos a szakemberek (művészek, régészek vagy kultúrával foglalkozó

dolgozók) együttműködése és bevonása a kulturális munkába. Projektjük sikerének

kulcsfigurájaként egy magyar szervezet a fiatalok és a projekt ifjúsági munkásai

közötti együttműködést emeli ki. A projekt valamennyi résztvevőjének közös

döntései pozitív eredményeket és jobb hatékonyabb munkát eredményeznek. A

művészet alkalmazása a közösség fejlődését és bevonását erősítő elemnek

tekinthető, mivel a közösségi élet különböző aspektusai a művészeteken keresztül

jelennek meg. A művészet a társadalmi befogadás hatékony eszközeként ismert. A

különböző felek, mint iskolai osztályok, szülői csoportok, hivatásos művészek és

12



kulturális intézmények bevonása a projektekbe szintén erősíti a köztük lévő

együttműködést. A helyi intézményekkel kialakított kötelékek emellett nagyon

fontosak, mivel segítik a fiatalokat abban, hogy a program után is aktívak

maradjanak.

Emellett a gyakorlat nagyon fontos része a pedagógusoknak, oktatóknak,

ifjúságsegítőknek és koordinátoroknak a hozzáállása. Az érintettek szerint egy

oktatónak/ifjúsági munkásnak/trénernek/koordinátornak érzékeny és sokrétű

kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie, nem szakszerű nyelvezetet kell

használnia, be kell vonnia a fiatalokat a munkába, bizalmat kell építenie a

csapatban, ösztönöznie kell a résztvevőket hogy teret adjanak a kísérletezésnek, és

olyan módon kell beszélnie velük, amely lehetővé teszi számukra az önbizalmuk

fejlődését. Sok szervezet kiemelte a digitális eszközök használatát, az aktuális

nyelvezetet és referenciákat a fiatalokkal való munka során. A fiatalok közelebb érzik

magukat a tanárokhoz, oktatókhoz, ifjúságsegítőkhöz, akik képesek jól kommunikálni

és megérteni őket. Így javasolt a közösségi média és az applikációk használata, az

európai művészekkel való ismerkedés és olyan felületek készítése, ahol a fiatalok

népszerűsíthetik munkájukat, és úgy érezhetik, bemutathatják eredményeiket.

Közös kihívások

Az ifjúságsegítők elismerik, hogy a fiatalokkal való munka számos kihívással jár.

Problémák adódhatnak a résztvevők attitűdjével vagy gyakorlati kérdéseivel

kapcsolatban, mint például a finanszírozás hiánya, vagy olyan kihívások, amelyek
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maga a folyamat során jelentkezhetnek. Az ifjúságsegítők többsége egyetért abban,

hogy egyes résztvevők motivációjának, önbizalmának vagy érdeklődésének hiánya

jelenti a legnagyobb kihívást, míg vannak esetek, amikor a résztvevők nagyon

magas elvárásokat támasztanak. Ugyanakkor a mindennapi problémáik

foglalkoztatják a résztvevőket, ezért előfordul, hogy nem koncentrálnak a

programokra, vagy nem tudnak bekapcsolódni abba. Egy másik probléma, amelyet

gyakran emlegettek a vizsgálatba bevont szervezetek, az a hátrányos helyzetűek

bevonásának nehézsége, különösen abban az esetben, ha a fiataloknak nincs

állandó otthona. Ezen túl a világjárvány jelenlegi helyzete, amely arra kényszerítette

a szervezeteket, hogy távolról dolgozzanak és online kommunikáljanak még

nehezebbé teszi a kapcsolattartást és a kölcsönös elkötelezettséget. Az

ifjúságsegítők válasza arra a kérdésre, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek a

fiatalokkal folytatott projektjeik során, általában az elköteleződés problémáját hozták

fel. Amit nagyon hasznos eszköznek találnak, az a csapatépítő tevékenységek. Ily

módon megelőzhetők a konfliktusok vagy frusztrációk. Emellett a résztvevők gyakori

felkérése visszajelzésre, véleményük kikérése is azt érezteti, hogy részvételük,

elköteleződésük fontos és méltányolandó.

Érdemes megemlíteni, hogy a kérdőívek eredményei azt mutatják, hogy az

ifjúságsegítők maguk is nagyon motiváltak, és megtanulják leküzdeni a kihívásokat.

Tudják, hogy az emberekkel és való munka azt jelenti, hogy nem lehet mindent előre

megjósolni, ezért a megfigyelés, a rögtönzés, az értékelés, a résztvevőkkel való

kapcsolattartás olyan stratégiák, amelyek a résztvevők fejlődését tekintve, valamint a

programot megvalósító szervezetek számára is hasznosak. Összefoglalva, az egyes

országokban részt vevő különböző szervezetek nagy segítséget nyújtanak abban,

hogy átfogó képet kapjunk a témáról, valamint azokról a gyakorlatokról és

stratégiákról, amelyeken keresztül a kulturális szerepvállalást elő lehet mozdítani.

3. rész: Esettanulmányok Európa-szerte

A tanulmány harmadik részében a 25by25 kezdeményezés szempontjából releváns
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esettanulmányok és tevékenységek mélyebb elemzését mutatjuk be. Kiválasztottunk

néhány olyan projektet, amelyek Európa-szerte jó gyakorlatnak számítanak, és

bemutatják, hogyan lehet tovább

folytatni a fiatalok bevonását

célzó kulturális tevékenységeket.

A bemutatott projektek innovatív

gyakorlatokat alkalmaznak a

társadalmi befogadás, a

kulturális tanulás és a fiatalok

bevonása érdekében.

Esettanulmányok

A Ballarò Busker Festival Palermóban, Olaszországban

A projektről röviden

A Ballarò egy történelmi piac Palermo város Albergheria negyedében.

Történelemben gazdag hely, a befogadás és az integráció szimbóluma, a kultúrák,

színek, ételek és illatok olvasztótégelye. Egy történelmi és generációk közötti

szempontból is egyedülálló, ugyanakkor hosszú ideig elhanyagolt hely. Az

önkormányzat körülbelül egy évtizeddel ezelőtt kezdte meg a terület újjáépítését, és

kulturális kezdeményezésekkel új korszakot kívánt nyitni a környéken.

Bővebben a projektről
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Egy önkéntesekből álló helyi bizottság a Ballarò városrészben tartott lakógyűlésen

kezdeményezte és megszervezte Palermo nemzetközi "Art" utcai fesztiválját. A

bizottság úgy döntött, hogy egy olyan fesztivált hoz létre, amelyben a helyi közösség

teljes mértékben részt vesz, ugyanakkor lehetőséget kapnak arra, hogy új utat

teremtsenek a környék szépségének népszerűsítésére. A fesztivál

kezdeményezésének fő célkitűzése az volt, hogy Ballaro történelmi piacát

újjávarázsolja, miközben a reflektorfényt a történelmi szépségeire irányítja, és

megmutatja a turistáknak, a lakosoknak és a látogatóknak egy olyan hely ősi

gyökereit és lehetőségeit, amelyet korábban elhanyagoltak és lepusztultnak

tekintettek. Megkezdődött a piactér újjáélesztése, amelybe az összes lakost (a

felnőttektől a gyerekekig) bevonták. Az utcán gyermekeknek és fiataloknak szóló

műhelymunkák zajlottak. A helyieket akik a környéken élnek és dolgoznak, bevonták

és egy olyan fesztiválba, amely megváltoztatta a környéket. Helyi és nemzetközi

művészek, kézművesek, cirkuszi előadók, zene, színház és költészet voltak jelen, és

a történelmi Ballarò piac, újra életre kelt. Új kapcsolatok és együttműködések épültek

ki a környék lakói és a város többi része között, miközben a ballarói fiatalok a

kulturális változások motorjává váltak.

Miért számít ez a projekt jó gyakorlatnak?

Palermo nemzetközi Art utcai fesztiválja megmutatja, hogy a művészet minden

megnyilvánulási formája a helyiek közötti kapcsolattal együtt, milyen erőteljes eszköz

lehet. Ezen túlmenően információt nyújt számunkra arról, hogyan lehet olyan

regeneratív folyamatot létrehozni, ahol a fiatalok, még ha szegény és marginalizált

háttérből származnak is, mint a Ballarò piac, egy dinamikus és nemzetközi valóság

részévé válhatnak. Egy olyan hely, ahol főszereplőknek érezhetik magukat, amely

segít nekik felfedezni a lakóhelyük kultúráját, ahol megismerkedhetnek a

kézművességgel, a művészetekkel és a történelemmel. Amint sikerül új betekintést

nyerniük a lakóhelyük lehetőségeibe, képesek lesznek a közösség proaktív tagjaivá
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válni, és alulról felfelé irányuló kulturális változást elérni.

HearMe Projekt Szlovéniában, Bécsben és Szerbiában

A projektről röviden

A HearMe projekt egy olyan kezdeményezés, amely három ország három különböző

múzeumában zajlott (a Szlovén Nemzeti Galériában, a bécsi Kunsthistorisches

Museumban és a szerbiai Matica Srpska Galériában). E múzeumok városai

Ljubljana, Bécs és Újvidék, amelyek gazdasága az országuk egyik fő bevételi

forrása: Ljubljana és Bécs országuk fővárosa és gazdasági központja, Újvidék pedig

Szerbia második legnagyobb városa és Belgrád után a legfontosabb gazdasági

központ. Lakosságuk 292.988; 1,8 millió; illetve 360.925; (2019-es adatok); ebből

58.000; 250.000; illetve 80.000 a fiatalok száma, akik a projekt fő célcsoportját

képezik.

A HearMe projekt a Kultúra alprogram része, amely 17 hónapig, 2016 áprilisától

2017 szeptemberéig tartott, és célja az volt, hogy a kultúrát közelebb hozza a

fiatalokhoz, három európai múzeumban tartott különböző műhelymunkák révén. A

"HearMe" projekt alább bemutatásra kerülő módszertanának az volt a célja, hogy az

európai múzeumokba több fiatal látogatót vonzanak.
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Bővebben a projektről

Amint fentebb említettük, ez a projekt arra a problémára próbált választ adni,

amellyel a múzeumok szembesülnek, hogy több fiatalt vonzanak be

tevékenységeikbe.

A HearMe egy új módszertan a fiatalokkal való múzeumi munkára, és azon alapul,

hogy folyamatosan próbálják felkelteni az érdeklődésüket az ilyen helyek iránt. A

projekt munkacsoportja olyan gyakorlatokat hozott létre, amelyek különböző

kulturális és társadalmi témájú múzeumokhoz igazítható.

A fent említett célok elérése érdekében a projekt a "BRICKme" módszertant

alkalmazta, amely a "Building Resilience Innovation

Co-creation Knowledge Methodology", azaz a

rugalmassági innovációs társ-alkotási tudásmódszertan

rövidítése. A módszertan 6 fázisra oszlik, amelyeket a

projekt valamennyi országában követtek és teszteltek.

Kezdetben a múzeum a projekttel kapcsolatos elvárásaikra

vonatkozó kérdésekre válaszolt, hogy az igényeket

megfelelően feltérképezzék. A második fázisban a

múzeumok kiválasztották azokat az embereket és

módszereket, akikkel együtt fognak dolgozni annak

érdekében, hogy megerősítsék az olyan soft készségeiket,

mint a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás, a

csapatmunka, a versenyképesség, a kultúrák közötti

párbeszéd, a vállalkozói készség és a kulturális

tudatosság. Ezt követően nyílt művészeti párbeszéd

műhelyeket tartottak (fiatal résztvevőkkel), hogy olyan témákkal foglalkozzanak, mint

a csoportnyomás, a migráció, a szolidaritás és az empátia hiánya. A negyedik

fázisban ifjúsági képzési műhelyek, vitakörök és funkcionális tesztek zajlottak. A

módszertan utolsó két lépése az ilyen munka jövőbeli megvalósítási kísérleteire
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összpontosított. A munkacsoport az 5. és 6. fázist egy fenntartható módszertani

prototípus létrehozásának szentelte, a résztvevőktől és a különböző szakaszokban

részt vevő személyektől kapott visszajelzések és értékelések alapján. Végül

dokumentálták a műhelymunkákban részt vevő emberek tapasztalatait, hogy

növeljék a projekt sikerességében való részvételüket.

A három múzeumban, ahol a projektet végrehajtották, különböző tevékenységeket

alkalmaztak, de mindháromban ugyanazokat a módszertani lépéseket alkalmazták,

mint fentebb említettük. A projekt újítása az volt, hogy a fiatalokat arra kérték, hogy

okostelefonjaik segítségével osszák meg kreatív eredményeiket, a múzeumi

műalkotásokat és a projekt egyéb kapcsolódó eredményeit. A projekt fő célja a

fiatalok bevonása volt, bár a projektnek ezzel párhuzamosan célja volt a

múzeumpedagógusok fejlesztése is, hogy fejlesszék készségeiket és

kompetenciáikat a fiatalok múzeumokba való bevonása terén.

A projekt módszertana alapvetően viták és játékok formájában valósult meg a

különböző műhelymunkák során. A 90-240 perces műhelymunkák során a

képzőművészetet összekapcsolták a kortárs társadalmi kérdésekkel, és a

készségeket játékos tanulási folyamaton keresztül fejlesztették. Például a "LEGO

SERIOUS PLAY open source" játékot használták. A LEGO téglák építését, amely a

résztvevők gondolatainak modelljéhez és egy általuk kigondolt kérdéshez

kapcsolódik "kéz-elme kapcsolatnak" neveznek. A "DESIGN THINKING"

módszertant is felhasználták, és olyan eszközöket használtak, mint az

okostelefonok, a közösségi hálózatok "mentimeter" és az empátia-térkép. A

különböző múzeumok, bár különböző műhelymunkákat szerveztek, hasonló mintákat

és ugyanazt a módszertant alkalmazták.

Miért számít ez a projekt jó gyakorlatnak?

Ez a projekt számos hasonlóságot mutat a 25 by 25 projekthez. Mindkét projekt a

kulturális tevékenységek iránti elkötelezettség növelésére összpontosít, új
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perspektívát ad a kulturális örökség fontosságának, és hangsúlyozza a kulturális

oktatás fontosságát. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a HearMe projekt révén a

fiatal résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy különböző új témákat ismerjenek

meg olyan társadalmi kérdésekről, mint a migráció és kulturális különbségek európai

kontextusban. Ez a projekt innovatív gyakorlatokat alkalmaz a fiatalok kulturális

tanulására nem formális oktatási forrásokon keresztül.

A Towner Éves Iskolai Kiállítása, Egyesült Királyság

A projektről röviden

Ez az esettanulmány Kelet-Sussexben készült, ahol közel minden ötödik gyermek

alacsony jövedelmű háztartásban él. Kelet-Sussexben a szegénység és a társadalmi

kirekesztés jelentős számú gyermek és fiatal számára jelenti az érvényesülés fő

akadályát. A gyermekek és fiatalok Kelet-Sussex lakosságának mintegy 23%-át

teszik ki. A vidéki területeken élő családok szintén hátrányos helyzetűek lehetnek a

vidéki szegénység és a szolgáltatásokhoz való rossz hozzáférés miatt. Bár számos

kezdeményezés történt életminőségük javítására, és számos jelentős eredményt

értek el, a megye egyes részein továbbra is fennáll a gyermekszegénység, és az

alacsony iskolázottság. Kelet-Sussex átlagosan az országos és regionális szint alatt

van több nemzeti mérés szerint. Számos új tanulási lehetőség jött létre, különösen a

felnőttoktatásban, de a kínálat nem egyenlő az ország egyes területein. Különösen a

vidéki területeket képzési kínálata fejlesztendő.
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A kezdeményezés a szélesebb körű Perspectives Project része, amely az East

Sussex Youth Offending Team (YOT) és a Towner, egy díjnyertes kortárs művészeti

galéria együttműködéséből született, amelynek célja, hogy hozzáférhető, gazdagító

kulturális élményeket nyújtson a "nehezen elérhető" csoportok számára. Az Artswork

támogatásával, amely szervezetekkel együttműködve segít növelni a gyermekek és

fiatalok bevonását országszerte, a projekt lehetőséget nyújtott arra, hogy növeljék a

tudatosságot a különböző kezdeményezésekről és a fiatalok kulturális

szervezetekbe való bevonásának vélt akadályairól, különösen az ifjúsági

igazságszolgáltatásban részt vevő fiatalokról, akiket a legnehezebb elérni és a

legnagyobb kihívást jelentik, és hogy partnerségben dolgozzanak ezen akadályok

leküzdésén.

Bővebben a projektről

Az éves iskolai kiállítás: Outreach Contributions projekt a Towner és az East Sussex
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Youth Offending Team (YOT) közötti partnerségi program része volt. A Towner Éves

Iskolai Kiállítása (ASE) öt éve zajlik, és a megye iskoláinak részvételével a

gyűjteményben található műveket tekintik meg, és a galériában kiállított művekre

saját, közös válaszokat adnak. A 2013-as ASE alkalmával több mint 1000 sussexi

gyermeket és fiatalt inspirált a gyűjtemény "Emberek és portrék" című kiállítása, és

ez volt az első év, amikor a Towner felkérte az iskolai csoportok mellett kiállító

csoportjait is.

A YOT-projekt célja az volt, hogy egy kortárs portré festészetről szóló művet hozzon

létre, és hogy a fiatalok egy csoportja megtapasztalhassa a nyilvános kiállításon való

részvétel élményét. A munka a "felhasználó-központú" megközelítés fontosságára

kívánt rávilágítani, amely a veszélyeztetett csoportokkal való folyamatos és tartós

kapcsolattartást helyezi előtérbe. Ez a partnerségi program egy szélesebb körű

nemzeti kezdeményezés része, amely az Ifjúsági Igazságszolgáltatási Tanács (YJB)

intenzív felügyeleti és megfigyelési programja (ISS) révén a bűnismétlés

csökkentésére irányul. A Towner felkereső csapata és a megbízott művészek 2006

és 2014 között heti rendszerességgel kulturális tevékenységeket vezettek, olyan

egyedülálló környezetben, amely a tanulásból kiszakadt fiatalok számára készült, és

amely nem követte az általános oktatási kínálatot. Ez a meglévő kapcsolat tette

lehetővé az ASE: Outreach Contributions projekt kidolgozását.

A fiatalokat az ISS bírósági végzésének részeként előírt kötelező tevékenységi

menetrendjükön keresztül toborozták a projektbe. Az ISS-rendelettel rendelkező

fiataloknak kötelezően heti 25 órányi tevékenységet kellett vállalniuk a YOT-nál, és a

Townerrel való munka heti egy délután 2 órát jelentett. A galéria közösségi termében

lehetőséget kaptak arra, hogy számos tevékenységbe bekapcsolódjanak, amelyek

közül a legnépszerűbbek általában a graffiti és a pólónyomtatás voltak. Az éves

iskolai kiállításra kidolgozott YOT-csoportos projekt a Towner gyűjteményéből

származó 19. századi portré újrateremtése volt, felnagyítva és korabeli anyagokkal,

többek között a graffiti művészek által általában használt spray festékkel.
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A projektben sikerült olyan munkamódszert kialakítani, amely minden résztvevőnek

lehetőséget adott arra, hogy sikeres legyen és kész művet mutasson be, mivel a

fiatalok reagáltak a munkamódszerekre és azokra a szempontokra, amelyekben

magabiztosnak érezték magukat. Azáltal, hogy a gyűjtemény egyik régebbi

festményét festékszóróval festett művé alakították át, a fiatalok értékelni tudták mind

az eredeti olajfestményt, mind pedig az új műhöz választott médiumot. A fiatalok

jobban tudtak azonosulni a festménnyel, ha az olyan közegben volt, amellyel

azonosulni tudtak. Az iskolák éves kiállításának látogatói sokkal pozitívabban

fogadták a művet, mint amire a projekt eredetileg számított. A műre adott reakciók

és a munkával kapcsolatos megjegyzések mind pozitívak voltak, és azáltal, hogy ez

a nagyméretű mű a Towner kirakatában lógott, a szélesebb közösség számára is

kiemelte a felzárkóztató munkát, és a látogatókat arra ösztönözte, hogy bejöjjenek.

Miért számít ez a projekt jó gyakorlatnak?

Ez a tanulmány a 25by25 projekt szempontjából azért fontos, mert példát szolgáltat

arra, hogy a helyi hatóságok, iskolák és kulturális szervezetek közötti partnerségek

hogyan vonhatják be a kulturális tevékenységekbe a hasonló célcsoportokat, például

az igazságszolgáltatásban részt vevő, főként hátrányos helyzetű, szegénységgel és

társadalmi kirekesztéssel küzdő fiatal bűnelkövetőket. Ez a projekt segített a

fiataloknak abban, hogy jobban bekapcsolódjanak az iskolai tevékenységekbe,

magabiztosabbá váljanak, és jobban értékeljék a művészetet és a kultúrát, javította

elkötelezettségüket a szélesebb közösségen belül, miközben a közösségük és a

helyi terület javát is szolgálta azáltal, hogy növelte a tudatosságot és több látogatót

vonzott a kiállításokra. Hasonló tevékenységek a 25by 25 keretében is

megvalósíthatók.
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Wild Eye on Scarborough - Scarborough természeti

turizmusa

A projektről röviden

Ez az esettanulmány az észak-yorkshire-i Scarborough vidéki városában játszódik,

amely egy olyan tengerparti város, amely évente nagyszámú regionális turistát vonz.

A tágabb értelemben vett oktatási és infrastrukturális szolgáltatásokba történő

beruházások hiánya miatt a város kulturális növekedését és fejlődését az elmúlt

években a turizmusra való támaszkodás korlátozta. A város periférikusan

helyezkedik el, és fizikailag a tengerpart és a North York Moors Nemzeti Park

korlátozza, és mind Scarborough-val, mind a városon és a kerületen belül gyenge az

összeköttetés. Ez hosszú utazási időt eredményez Scarborough-ba és

Scarborough-ból, és korlátozza a város lakosainak lehetőségeit (a munkaképes korú

lakosság 86%-a a kerületben él és dolgozik). Scarborough ifjúsági lakosságának

47%-a, ezen belül 52%-a NEET.

Scarborough-ban a regionális átlaghoz képest magas a nélkülözés szintje az

"életkörülmények", az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy és a jövedelem

tekintetében. Scarborough központi fekvésű Castle Wardjának területei különösen

hátrányos helyzetűek, mivel Anglia 2 %-a a leghátrányosabb helyzetű területek közé

tartozik, és az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy, a lakhatás és a bűnözés

tekintetében a 10 % leghátrányosabb helyzetű területek közé tartozik. A számos

területen tapasztalható magas szintű depriváció a terület társadalmi és gazdasági

teljesítményét tükrözi, mint például az alacsony bérszínvonalú gazdaság és az

alacsony iskolai végzettség, és ezek megváltoztatása hosszabb távon a depriváció

csökkentését szolgálhatja.
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Scarborough-nak 750 000 fontot különítettek el a Városi Alap részeként. Gyorsított

finanszírozás a helyi térség gazdasági fellendülésének támogatására. A gyorsított

finanszírozás részeként négy projektet valósítanak meg, amelyeket a városi

beruházási terv a további beavatkozások révén fog megvalósítani. Az egyik ilyen

projekt a Yorkshire Wildlife Trusttal, az English Heritage-vel és a helyi kreatív

szektorral való együttműködést foglalja magában, hogy létrehozzák az első "Wild

Eye" természetmegfigyelő platformot a Scarborough kastélyban.

Bővebben a projektről

A Wild Eye egy inspiráló természet- és művészeti

projekt, amely vezető művészeket hoz össze a

Scarborough és Whitby környékén élő emberek és

a látogatók számára nagyszerű lehetőségekkel,

hogy megfigyeljék és megismerjék az

észak-yorkshire-i partvidék kiemelkedő élővilágát.

A Wild Eye egy innovatív turisztikai termék,

amelynek középpontjában a vadvilággal és a

természeti értékekkel való foglalkozás ösztönzése

és előmozdítása áll. A projekt célja, hogy

diverzifikálja ezt a fontos ágazatot, és segítsen

meghosszabbítani a város idegenforgalmi

szezonját.

A projekt célja, hogy a művészeti alkotások és rendezvények révén jobban

megismertesse az Észak-Yorkshire partvidékén található hihetetlen élővilágot, és

felhívja a figyelmet a természettel, a biológiai sokféleséggel és az

éghajlatváltozással kapcsolatos kérdésekre. A Wild Eye projektet a díjnyertes
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művészeti és tudományos szervezet, az Invisible Dust és a Yorkshire Wildlife Trust

fejlesztette ki a Coast and Vale Community Action (CaVCA), az English Heritage

támogatásával. A Wild Eye 2021 szeptemberében indult útjára, ingyenes művészeti

és vadvilági családi rendezvényekkel Whitbyben és a Scarborough kastélyban,

amelyeken a résztvevők meghallgathatták a Scarborough Sixth Form Students által

Rob Mackay akusztikus művésszel felvett delfinhangokat, valamint Lucia

Scazzocchio hangművész által készített, természet ihlette podcast-sorozatot, aki 30

helyi lakossal beszélgetett a tengeri környezetről alkotott véleményükre.
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Összességében a fiatalokkal való kapcsolattartás mind a digitális, mind a nyilvános

találkozókon keresztül jelentős számban valósult meg. Ez magában foglalt egy

informális ifjúsági csoportot is, amely saját felmérést végzett 30 tinédzser körében

négy főiskolán keresztül. A résztvevők között voltak: a Sidewalk ifjúsági csoport, a

fedett gördeszka parkokért kampányolók, a kulturális ágazat fiataljai és a YMCA

tagjai. Becslések szerint több tízezer lakost és látogatót értek el, akiket felkértek,

hogy járuljanak hozzá a tervekhez és javaslatokhoz, amelyeket mostanra

prioritásként a Scarborough-i városi beruházási tervbe foglaltak.

A Wild Eye jövőbeli tervei között szerepel egy világszínvonalú szabadtéri tanösvény

kialakítása, amely az Egyesült Királyság vezető képzőművészeinek új, természet

ihlette műalkotásaiból áll az észak-yorkshire-i partvidéken, többek között Ryan

Gander művész szobra a Scarborough-i kastélynál, az English Heritage-vel

együttműködésben; egy disznóhal-kilátó platform Scarborough híres Marine

Drive-ján, a SeaGrown tengeri moszatfarmmal való együttműködés, valamint egy

természet megfigyelő hely a Scarborough és Whitby közötti régi vasútvonalon, a

salakpályán.

Miért számít ez a projekt jó gyakorlatnak?

Ez az eset a 25by25 projekt szempontjából azért fontos, mert példát szolgáltat arra,

hogy a helyi hatóságok, iskolák és kulturális szervezetek közötti partnerségek

hogyan vonhatják be a hasonló célcsoportokat, például a hátrányos helyzetű,

szegénységgel és társadalmi kirekesztéssel küzdő helyi lakosokat és fiatalokat a

vadvilág felfedezésének és a kulturális tevékenységeknek a keverékébe. A Wild Eye

ösztönözte a természeti értékekkel való mélyebb kapcsolatokat, javította a fiatalok

elkötelezettségét a helyi élővilág iránt, segített nekik abban, hogy jobban

megbecsüljék a művészetet és a kultúrát, miközben a közösségük és a helyi terület

javát is szolgálta azáltal, hogy több látogatót vonzott, ezáltal javítva a helyi

idegenforgalmat. Hasonló tevékenységek a 25by 25 keretében is megvalósíthatók.
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Az Open Space

Foundation

Bulgáriában

A projektről röviden

Ez az esettanulmány a

bulgáriai Nyitott Tér Alapítvány munkáját és tapasztalatait mutatja be, amely 2008

óta fejleszt egy olyan programot, amely a kreativitást és a résztvevők fejlődését

ösztönzi a művészetek által. 2011 óta dolgoznak egy ifjúsági kezdeményezéseket

támogató programon, ahol a fiatalok az alapítvány által nyújtott képzést és

folyamatos támogatást követően finanszírozást és támogatást kapnak projektjeik

megvalósításához.

A bulgáriai Nyitott Tér Alapítvány a kulturális és információs tevékenységekhez

korlátozottan hozzáférő kisvárosok és vidéki területek fiataljaival, a Veliki Preslav

város területén élő etnikai kisebbségekhez tartozó fiatalokkal, és Szófia

külvárosainak fiataljaival dolgozik. A bemutatott gyakorlat közvetlenül kapcsolódik a

tárgyi örökségekhez és a hátrányos helyzetű fiatalok gyakorlati, oktatási és fejlesztő

tevékenységekben való részvételéhez. Hasonló sikerrel megismételhető különböző

helyszíneken.

Bővebben a projektről

A "Nyitott Tér Alapítvány" olyan programot fejlesztett ki, amely a művészeteken

keresztül ösztönzi a résztvevők kreativitását és fejlődését. A Nyitott Tér Alapítvány

támogatja a bolgár tehetségeket. 2007-től 2012-ig a Rhodope-hegységben

rendezték meg a Nemzetközi Etno-jazz Fesztivált, amelyen 23 országból több mint

380 művész volt jelen, több mint 30 workshop volt megtartva, és legalább 400 ember
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mint közönség vett részt.

A Nyitott Tér Alapítvány 2013 óta dolgozik Veliki Preslav városában, hogy segítse a

régészeket és a múzeumi dolgozókat a régi fővárosban, Preslavban folyó régészeti

ásatásokban. Városi és vidéki fiatalokat vonnak be, hogy a kulturális és történelmi

turizmust elősegítsék, és a helyi lakosok fejlesszék képességeiket. A Veliki Preslav-i

régészeti nyári élmények a Bulgária északkeleti részén fekvő Veliki Preslav

településen zajlanak, mivel ez a hely volt az első bolgár királyság fővárosa. A város

romjai ma nemzeti régészeti rezervátum, amely kulturális és történelmi értéke

ellenére nem egy fejlett turisztikai helyszín.

A nyári hónapok során a fiataloknak lehetőségük van különböző kulturális

tevékenységekben részt venni, amelyek fokozzák elkötelezettségüket, bővítik

ismereteiket és fejlesztik készségeiket. A fiatalok jelentkezhetnek és részt vehetnek

olyan helyi projektekben, mint például: régészeti ásatások Veliki Preslav területén,

ahol közvetlenül bekapcsolódhatnak a nagy kulturális jelentőségű tevékenységekbe,

és növelhetik a témával kapcsolatos tudatosságukat. Részt vehetnek a hátrányos

helyzetű gyermekek és fiatalok számára szervezett (ingyenes) nyári akadémián,

amelyet a régészeti ásatásokon részt vevő önkéntesek szerveznek, és tanulhatnak

tőlük valamint a helyszínen dolgozó szakemberektől. Ezenkívül a fiatalok részt

vehetnek a szabadtéren tartott művészeti műhelymunkákon, és festhetnek olyan

közterületeket, mint padok, kukák vagy alállomások. A fiatal résztvevők továbbá

művészeti rezidenciákat látogatnak meg Bulgáriában és más partnerországokban,

hogy megosszák egymással kulturális tapasztalataikat, és hogy különböző hátterű

emberekkel kerüljenek kapcsolatba. A fiatalok együttműködése a szakemberekkel

(régészekkel vagy művészekkel) és a helyiekkel a kultúra többdimenziós szemléletét

nyújtja számukra, és mindeközben megtanulják tisztelni a helyi közösség értékeit a

helyi közösség dinamikájával együtt.

Miért számít ez a projekt jó gyakorlatnak?
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Ez a projekt jó gyakorlatnak tekinthető, mivel nagy hatást gyakorol a helyi

közösségre, ugyanakkor erősíti a fiatalok részvételét és a kulturális örökségbe való

bevonását. A Nyitott Tér Alapítvány szerint a projekt sikere elsősorban a következő

szempontoknak köszönhető: a csapat motiváltsága, a fiatalok közvetlen munkája a

hivatásos művészekkel, a folyamatos kutatás és a résztvevők visszajelzései,

valamint az érintettek igényeihez és szükségleteihez való alkalmazkodás. Ebben az

esettanulmányban azt látjuk, hogy a fiatalok közvetlenül részt vesznek a

tevékenységekben, és aktív szerepet játszanak az eredményekben. A fiatal

résztvevők azáltal tanulnak a kulturális örökségről, hogy jelen vannak az ilyen

tevékenységekben, és közvetlen kapcsolatban állnak a terület szakembereivel. A

fiatalok kezdeményezései

nagymértékben felhatalmazást

kapnak, és a projektet az ő

igényeiknek megfelelően alakították

ki.

A Színjátszó Projekt: a

színház és a menekültek

integrációja Görögországban

A projektről röviden

A "Színjátszó projekt" a "Metavasis" integrációs program része, amely görög és

angol nyelvtanfolyamokat, pszichoszociális támogató szolgáltatásokat és jogi

tanácsadást, szociális és kulturális tevékenységeket, szakképzési tanfolyamokat,

munkavállalási tanácsadást, valamint pénzügyi és adózási kérdésekben nyújtott

támogatást foglal magában.

A projekt célja, hogy segítse a 17-25 év közötti menekülteket a görög társadalomba
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való beilleszkedésben, kommunikációs készségeik fejlesztésében és a társadalmi

kirekesztettség leküzdésében. A projekt 2017 novembere és 2019 márciusa között

valósult meg, és két, egyenként 10 hónapos szakaszban zajlott. A projekt a

színházat használja fő eszközként, hogy jobb kommunikációs csatornákat hozzon

létre a csoporton belül.

Bővebben a projektről

A projekt két alapvető szakaszra oszlott. Az első fázisban a hangsúly a résztvevő

csoport tagjai közötti bizalom kiépítésén volt. A második fázisban a hangsúly a helyi

kontextus jobb megértésére, valamint a helyi kultúrával való kapcsolatteremtésre

helyeződött.

Kezdetben heti rendszerességgel találkoztak, szerepjátékok, improvizáció és más

gyakorlatok szerepeltek a programban, hogy a csoport tagjai elkezdjék megismerni

egymást és bátran kifejezhessék magukat. A színház volt a megközelítés alapja.

Fokozatosan a görög mitológiát is megismertették a résztvevőkkel, hogy közelebb

kerüljenek a görög kulturális örökséghez. Az eljátszott improvizációk közül néhány

alapul szolgált a harmadik trimeszterben kidolgozott előadáshoz, amely a színházra

épült, és korlátozott, a résztvevők anyanyelvén tartott párbeszédeket tartalmazott. A

résztvevők játékos és interaktív módon, játékokon, videókon és egyéb csoportos

tevékenységeken keresztül ismerkedtek meg a görög mitológiával. A második

fázisban csoportos megbeszélésen született döntés az Odüsszeia előadásáról. Ez

egy szimbolikus előadás volt a saját utazásukról Görögországba. A darabot görögül

adták elő, egyszerűsített párbeszédekkel, amelyek könnyen érthetőek bármilyen

háttérrel rendelkező közönség számára. Az előadást a csoporttagok dolgozták ki a

facilitáló csapat támogatásával, a csoport facilitátora rendezte, és a helyi ''PK''

színházban tartották.
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Miért számít ez a projekt jó gyakorlatnak?

Ez a projekt a tapasztalati tanulásra és a résztvevők közvetlen bevonására

összpontosított. A kultúrát az integráció, a kommunikáció és a kifejezés eszközeként

használták. A résztvevők nyelvtudásuk hiánya ellenére a projekt minden

szakaszában részt vettek, megértették saját kifejezésmódjuk fontosságát, és a helyi

kultúrából inspirálódtak arra, hogy megosszák másokkal saját útjukat és

történelmüket. Így a műhelymunkák során a résztvevők összetartozás-érzése

erősödött. Minden résztvevőnek lehetősége nyílt új kapcsolatok és barátságok

kialakítására. A heti találkozók segítették a csoportkohézió kialakulását. Az egyes

projektciklusok végén tartott előadás erősítette a csoporthoz tartozás érzését és a

közös cél iránti elkötelezettség érzését. Ezzel egyidejűleg olyan készségeiket is

fejlesztették, mint az aktív tanulás, a kommunikáció, az önbizalom és a kultúrák

közötti párbeszéd. Ez a projekt a menekültek és a görög társadalom helyi tagjai

közötti interkulturális párbeszédet segíti elő. Arra törekszik, hogy a 25-ről 25-re

projekthez hasonlóan összefüggésbe hozza az olyan soft skilleket, mint a

kommunikációs és vezetői készségek. A legfontosabb, hogy a projekt új szempontot

mutat be azzal kapcsolatban, hogy az ókori görög színház használata hogyan válhat

eszközzé a nem görög állampolgárok görög társadalomba való integrálásában,

valamint azt is megmutatja, hogy a kulturális örökség hogyan használható

eszközként a fiatalok kulturális tevékenységekbe való bevonásának ösztönzésére.

Egy Hodászban tartott workshop a "Társadalmi innovációk

- Új módszerek" projekt keretei között

A projektről röviden

Ez az esettanulmány a "Társadalmi innováció - Új módszerek" projekt során a
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magyarországi Hodászban tartott több műhelymunka megvalósítására összpontosít.

A műhelyek fő célcsoportja a térség roma közösségei. A romák a legnagyobb

kisebbségi csoport Magyarországon és Európában. Az évszázados közös örökség

ellenére a diszkrimináció, a bűnbakképzés és az intolerancia még mindig súlyosan

érinti a romák életét. Magyarországon, csakúgy, mint Európa más, romák lakta

országaiban, a közösségek közötti interakció és a romák történelmének és kulturális

örökségének ismeretének hiánya az intolerancia fő oka. E széles körben elterjedt

probléma kezelése érdekében néhány alulról jövő közösségfejlesztési

kezdeményezést indítottak egy hátrányos helyzetű észak-magyarországi faluban.

Bővebben a projektről

2018. október 9-én Hodászon (Magyarországon) workshopot tartottak, amelyen a

romák kulturális örökségének megismerésével kapcsolatos legjobb gyakorlatokat

mutatták be. Ebben az összefüggésben a reziliencia a közösségen belüli

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodást jelenti, és egyedülálló megközelítést

nyújt a kisebbségi kulturális örökség vizsgálatához. Ezeknek a szociálisan hátrányos

helyzetű, gyakran még földrajzilag is szegregáltan élő roma közösségeknek a

kultúrája alig ismert, és az örökség sokszínűségét csak elszigetelt, gyakran

marginalizált közösségekben őrzik. Ezért a roma hagyományok ápolásához

elengedhetetlen a sikeres programok bemutatása.

A szervezett műhelymunka során a résztvevőknek lehetőségük nyílt arra, hogy

többet tudjanak meg a roma kulturális örökségről, és ismereteket cseréljenek a helyi

realitásokról. A tevékenység során a látogatóknak lehetőségük nyílt arra, hogy a

roma kultúra különböző részeibe nyerjenek betekintést, és végül általános képet

alkothassanak róla. Konkrétabban 7 különböző elképzelés került bemutatásra.

Először is, az "Újpesti Cigány Helytörténeti Gyűjtemény" egy színvonalas kiállítás

volt a budapesti roma kultúráról a főváros megalakulása óta. A Fahídi

Hagyományőrző Tanya és Játszótér, a csongrádi hagyományos környezetet és

kézművességet mutatta be. A "Nagyapám kincse", amely egy értékmegőrző
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program volt falvakban, roma és nem roma fiatalok részvételével. Emellett

bemutatták munkájukat a "Művészetek Völgye" neves magyarországi művészeti

fesztiválon, ahol sok hagyományos elemet, köztük roma kulturális örökséget is

bemutattak. Együttműködnek a "Pro Progressione" független szervezettel, amely

hidakat épít a művészet különböző területei, a művészek és a kulturális élet

szereplői között, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, ami extra hatást gyakorol a

munkájukra.

A workshop végén, kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők megvitatták az egyes

etnikai csoportok kulturális örökségeit, és különböző módokon történő

népszerűsítésének fontosságát. A fiatalok egyetértettek abban is, hogy nagy

lehetőségek rejlenek a "magyarországi roma turizmus" támogatásában, mint a vidéki

valóság, a vendégszeretet és az kulturális örökségek tiszteletének természetes

része.

Miért számít ez a projekt jó gyakorlatnak?

Ez az esettanulmány a kisebbségek kultúrájára és annak kifejezésének

támogatásának fontosságára összpontosít. Ez egy példa arra, hogy az egy

közösségben élő különböző kultúrák közötti párbeszédre érdemes törekedni. A

projekt során a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy megtapasztalják a különböző

kultúrákat, bővítsék ismereteiket, megértsék a kulturális kifejezés fontosságát, és

ezáltal saját kulturális tanulási folyamatuk nagykövetévé váltak.
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Érdemes megemlíteni, hogy a nem kisebbségi/nem bevándorló fiatalok e

tevékenységbe való bevonásának értékelése után a hatás meglehetősen pozitív volt.

Úgy tűnik, hogy a résztvevők befogadóbb szemlélettel és kevesebb előítélettel

rendelkeznek.

Önkéntes ifjúsági munka és részvétel a kulturális

örökségben

A projektről röviden

Ez egy olyan kutatás esettanulmánya, amely a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001,

Nemzeti Kiválósági Program - Belföldi hallgatói és kutatói személyi támogatási

rendszer konvergenciaprogramjának kidolgozása és működtetése című, az Európai

Unió és Magyarország által támogatott, az Európai Szociális Alap

társfinanszírozásával megvalósuló TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, Nemzeti

Kiválósági Program - Belföldi hallgatói és kutatói személyi támogatási rendszer

konvergencia program kulcsprojekt keretében valósult meg. 2012-ben

Olaszországban az önkéntesség területén dolgozó különböző szervezetek gyakorlati

útmutatókat és kereteket hoztak létre a kulturális örökség területén végzett önkéntes

munka elismeréséhez, ütemezéséhez és szervezéséhez.

Annak lehetővé tétele, hogy a fiatalok kreatív és innovatív módon hozzájáruljanak a

kulturális örökségek népszerűsítéséhez, a tanulmány szerint számos előnnyel jár:

erősíti az identitás és a hovatartozás érzését, támogatja a kompetenciák fejlődését,

valamint az aktív állampolgárságot és a multikulturális közösségekbe és

társadalomba való beilleszkedést.

A fiatalok bevonása önkéntes munkán, foglalkoztatáson és helyi vállalkozói,

szabadidős, oktatási és képzési kezdeményezéseken keresztül elengedhetetlen a

fenntartható és hosszú távú fejlődés eléréséhez, a különböző érdekelt felek és

szervezetek közötti partnerségek révén.
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Bővebben a projektről

A "Világörökségi Önkéntesek" kezdeményezés 2008-ban indult globális szinten,

hogy a fiatalokat és ifjúsági szervezeteket mozgósítsa a világörökség megőrzésében

és népszerűsítésében. Ifjúsági táborokat szerveznek, és eddig több mint 2000

nemzetközi önkéntes vett részt a programban.

Az "Élő szökőkutak - A vízkutak és tavak újjáélesztése" projektet "2007-2013-as

Szlovénia-Olaszország Határon Átnyúló Együttműködési Program" keretein belül

valósították meg. A projekt 32 kút és tó, mint a kulturális örökség közös

műemlékeinek helyreállítását és elhelyezését irányozta a határon átnyúló

karsztvidéken, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica (a projekt vezető partnere) és

Šempeter települések, valamint az olasz oldalon Sovodnje ob Soči/Savogna

d'Isonzo és Doberdob/Doberdò del Lago területén. A kezdeményezés keretében az

általános és alsó középiskolák diákjai aktívan részt vettek a kutak kulturális és

történelmi értékéről szóló anyagainak elkészítésében. Ezen kívül kirándulásokat és

rendezvényeket (pl.: koncertek) szerveztek, hogy a vízkutak által képviselt kulturális

örökség történelmi aspektusát bemutassák.

A "Kulturális örökség határok nélkül regionális restaurációs táborok", amelyek

2014-ben elnyerték az EU Kulturális Örökségért Díjat / Europa Nostra-díjat az

oktatás, képzés és tudatosságnövelés kategóriában, egy másik egyszerű és sikeres

képzési modellt képviselnek. A kezdeményezés fő célkitűzései a kulturális örökség

felhasználása a fiatal szakemberek közötti kapcsolatépítésre, a béke feltételeinek

megteremtése a demokrácia előfeltételeként, valamint a hagyományos mesterségek

megőrzése voltak. A listán szereplő utolsó példa, amelynek célja a helyi közösség

keretében történő helyreállítással és örökség-fejlesztéssel kapcsolatos intézkedések

vagy projektek javaslattétele és előmozdítása, az Unió REMPART tevékenysége. Az

Unió tagja az Európai Fórum Örökség Egyesületnek és a CCSVI-nek (nemzetközi

önkéntes munka koordinációs bizottsága), amelyet a francia kulturális, ifjúsági,

oktatási, környezetvédelmi, szociális és külügyminisztérium is közhasznú
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szervezetként ismer el. A kulturális örökségi javakkal kapcsolatos konkrét

intézkedéseik hozzájárulnak a tervezéshez és a helyi fejlesztésekhez. A fiatalok

kollektív akciókban való részvétele révén felhívják a figyelmet a kulturális örökségre,

valamint képzést és oktatást nyújtanak.

A fiatalok bevonása a kulturális örökséget népszerűsítő tevékenységekbe mind

nemzeti, mind helyi szinten létfontosságú. Albániában például a fiatalok annak

ellenére hogy a társadalom jelentős részét alkotják, gyakran érzik magukat

kirekesztve a politikai és társadalmi folyamatokból, és számos kihívással

szembesülnek, mint például a munkanélküliség, a mobilitási problémák, a korszerű

oktatási források hiánya, a következetes ifjúsági részvétel hiánya. Albánia kulturális

minisztériuma helyi és nemzeti szintű közös erőfeszítéseként az utóbbi időben a

kulturális örökség barátai nevű hálózat kiépítését tűzte ki célul, amely 166 általános

és középiskola bevonásával önkéntes munkát végez a kulturális örökségek

hagyományainak fenntartásában. Ezáltal fokozza a fiatalok felelősségvállalását és

hozzájárulását a kulturális örökséghez, mivel részt vesznek az iskola területén

található örökségi épületek és kulturális emlékek azonosításában, védelmében,

megőrzésében és népszerűsítésében.

Miért számít ez a projekt jó gyakorlatnak?

Ez a projekt megpróbálja összekapcsolni az önkéntes ifjúsági munkát a kulturális örökségről

szóló párbeszéddel. A 25 by 25 projektben kitűzött célunkhoz képest olyan ötleteket

dolgoztak ki, amelyek javítják a kultúrák közötti megértést, előmozdítják a polgári, kulturális

és részvételi értékeket, és a kulturális sokszínűség tiszteletben tartása mellett megfelelő

tanulási környezetet teremtenek.
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A fiatalok közvetlen részvételén alapuló kulturális események és tevékenységek elősegítik a

társadalom kulturális életéhez való hozzáféréshez és a kulturális életben való részvételhez

való alapvető jogokat. A fiatalok bevonása a különböző kulturális projektekbe és

tevékenységekbe azonnali átalakító hatással bír, a kulturális örökség és a kulturális tér

hétköznapi használóiból önkéntesekké, spontán, öntevékeny, önszerveződő és aktív

támogatókká válnak, akik egy olyan közös kultúra részévé válnak, amely tiszteletben tartja

és értékeli hozzájárulásukat.
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Farm Kulturális Park, Sette Cortili-ban

A projektről röviden

A Farm Kulturális Park egy olyan ötlet, amely Favara történelmi központjában

kezdődött, 6 kilométerre az Agrigentói Templomvölgytől, egy olyan helyen, ahol a

városi struktúra kapcsolódik az ősi történelemhez. A terület az évek során különböző

etnikai csoportok otthona volt, mint például görögök, arabok, svábok, franciák és

spanyolok. Az 1960-as évek óta azonban az óváros fokozatosan elhagyatottá vált. A

látogatók itt találhatják a Sette Cortili-t, kis összefüggő udvarokat, néhány arab

eredetű kertekkel rendelkező impozáns házat, amelyeket elhanyagoltak és illegális

kereskedelemre kezdtek használni.

2010 márciusában egy tragikus eseményt követően megkezdődött a Sette Cortili

néhány épületének helyreállítása, ami a Farm kezdetét jelentette, amely az évek

során Európa egyik leglátogatottabb kortárs művészeti helyszínévé vált.

Bővebben a projektről

A Farm Kulturális Park nem múzeum vagy művészeti galéria, hanem kulturális

központ, ahol fontos szerepet kap a folyamat és az emberek értéke. Ez az ötletek és

cselekvések műhelye, más szóval: egy közösség. A Farm Kulturális Park ötlete a

művészet és a városi megújulás egyesítésén, valamint a fiatalok, látogatók,

polgárok, művészek, értelmiségiek, vállalkozók bevonásán alapul. Folyamatosan új

kulturális eseményekre, művészeti alkotások felavatására és terek megújítására

kerül sor. A park különböző részei más-más nevet és új koncepciót kapnak,
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miközben alapvetően a pop art és az újrafelhasználás gyakorlatát használják. A fő

cél a fiatalok nevelése azáltal, hogy inspirálja őket, és olyan kritikai érzéket fejleszt,

amely jobb polgárokká teszi őket. A projekt középpontjában a kulturális és autentikus

értékek, a gondolkodás szabadsága, a lehetetlen kihívások megoldására való

hajlandóság áll.

Miért számít ez a projekt jó

gyakorlatnak?

A Farm Kulturális Park jó példa arra,

hogy a hátrányos helyzetű és

marginalizált háttérrel rendelkező

fiatalok hogyan kapcsolódhatnak be

lakóhelyük kulturális tevékenységeibe.

Azáltal, hogy a hely városi

megújulásának folyamatát elindítja, és

lehetővé teszi a lakosok számára, hogy

aktív részesei legyenek ennek a

folyamatnak, a Farm Kulturális Park

megtanítja a fiataloknak, hogy

lehetségesek az alternatív

életlehetőségek, hogy kihasználhatják a

kulturális lehetőségeket, és hogy fontos

és proaktív szerepük van kulturális örökségük tiszteletben tartásában,

megbecsülésében és népszerűsítésében.

Következtetések

Ez a kézikönyv olyan szervezetek és ifjúságsegítők számára nyújt javaslatokat, akik
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a kulturális tevékenységeket a fiatalok bevonásának és társadalmi befogadásának

eszközeként szeretnék megvalósítani. Fő célunk az volt, hogy hangsúlyozzuk az

ifjúság bevonására szolgáló gyakorlatokat, hogy egy útmutatót készítsünk a

területen dolgozó szervezetek számára, és támogassuk őket abban, hogy növeljék a

hatásukat a tevékenységeikben. Ezzel párhuzamosan közvetett pozitív hatást

kívánunk gyakorolni a célcsoportokra, amelyek megtapasztalhatják ezeket az

útmutatóban kiemelt legjobb gyakorlatokat és módszertanokat. Az olvasóknak

lehetőségük nyílik arra, hogy megértsék a különböző eszközöket - például

művészeteket, nem formális tevékenységeket, környezetvédelmi tevékenységeket

és egyebeket - alkalmazó kulturális tevékenységeket, amelyek célja a fiatalok

bevonása.
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