Húszéves az Autonómia Alapítvány
Francia Intézet

Az Autonómia Alapítvány 1990-ben a civil társadalom fejlődésének elősegítésére alakult magánalapítvány. Elsősorban olyan civil kezdeményezéseket támogat, amelyek során az emberek mozgósítják a rendelkezésükre álló helyi erőforrásokat is céljaik elérése érdekében.
Fennállásunk huszadik évfordulója alkalmával összegeznünk kell, ami
eddig körülöttünk, általunk és velünk történt roma ügyekben, el kell helyeznünk eddigi munkánk tanulságait a jelenlegi és a jövőbeli társadalmigazdasági kontextusban. Ezt mindenkori partnereink, támogatóink és támogatottaink, kritikusaink, bírálóink és versenytársaink segítségével, az ő
széles nyilvánosságuk előtt szeretnénk megtenni, hogy ne essünk abba a
csapdába, hogy húszéves fennállásunkat önmagában értéknek tekintjük.
November 12-én ebből az alkalomból egy egész napos műhelysorozatot
szervezünk a Francia Intézetben a következő négy, a roma integrációt
érintő szakmai témában: adományozás és technikai segítségnyújtás, helyi
közösség- és gazdaságfejlesztés, mikrohitelezés, valamint vezető- és facilitátorképzés. A műhelyekről videófelvétel készül, ami nyersanyagul szolgál
egy összegző publikációhoz. Az eseményt este fogadás zárja.
Bevezető eseményként 2010. október 29-én kortárs roma képzőművészeti
kiállítást nyitunk a Francia Intézettel és a Néprajzi Múzeummal közösen
Emlékezések és vágyakozások címmel a Francia Intézet kiállítótermében,
ami 2010. november 19-ig lesz nyitva. A kiállítás kurátora az Autonómia
Alapítvány kuratóriumának egyik tagja, Szuhay Péter, a Néprajzi Múzeum
egykori Roma Gyűjteményének munkatársa, a megnyitó beszédet Beke
László művészettörténész mondja.
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PROGRAM
9.00 – 9.30 Érkezés, regisztráció
9.30 – 10.00 Általános bevezető (nagyterem)
10.15 – 13.15 Műhelybeszélgetések két teremben:
Adományozás és technikai segítségnyújtás
Helyi közösség- és gazdaságfejlesztés
13.15 – 14.15 Szendvicsebéd
14.15 – 17.15 Műhelybeszélgetések két teremben:
Mikrohitelezés
Roma ﬁatalok szervezetvezető- és facilitátor képzése
17.30 – 18.30 Záró plenáris ülés
19.00 – 22.00 Fogadás (vacsora) a műhelybeszélgetések
résztvevőinek és vendégeinknek

+
A rendezvénnyel párhuzamosan a Pedrazzini teremben
roma képzőművészek Emlékezések és vágyakozások című kiállítása
tekinthető meg.
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Műhelybeszélgetések a roma integráció témájában
Adományozás és technikai segítségnyújtás
A műhelybeszélgetés azt a kérdést járja körbe, hogy mit lehet elérni 20 év
alatt saját adományi programokkal, mások adományi programjainak segítésével
a roma integráció területén? Beszélgetünk arról, hogy mik azok az adományozási módszerek, amelyek alkalmazásával könnyebben hozzáférhetnek a pályázati rendszerekben járatlan roma és pro-roma szereplők elképzeléseiket támogató szakmai és pénzügyi segítséghez?

+Milyen jövőt tudunk vízionálni a romák munkához jutását, foglalkoztatását
célzó programokkal kapcsolatosan?

Mikrohitelezés

Az Autonómia Alapítvány a kezdetektől fogva helyi, önszerveződő körök, civil
egyesületek jövedelemteremtési, gazdálkodói programjait kívánta segíteni szakmai tanácsadással és támogatással. Szekciónkban a meghívott kutatókkal, előadókkal és hozzászólókkal közösen a következő kérdésekre keressük a válaszokat:

A műhelymunka során a Magyarországon egyre népszerűbbé váló, de még
mindig csak gyerekcipőben járó mikrohitelezésről lesz szó. Az Autonómia Alapítvány 1990-től vissza nem térítendő támogatás és kölcsön kombinációját
nyújtotta roma szervezetek gazdasági elképzeléseinek megvalósításához, de
ezen a megváltozott jogszabályi háttér miatt az évtized második felében változtatnia kellett. 2004-ben jelent meg tevékenységében a mikroﬁnanszírozás.
Azóta jelentős tapasztalatra tett szert a módszer lehetőségeivel és a vele kapcsolatos akadályokkal kapcsolatban. Alkalmazható-e a mikroﬁnanszírozás a
helyi fejlesztésben? Mik az ezzel kapcsolatos további magyar tapasztalatok?
Kiknek segíthet és milyen módon a mikrohitelezés? A műhelybeszélgetés során bemutatásra kerülnek az Autonómia Alapítvány mikroﬁnanszírozással és
pénzügyi képzéssel kapcsolatos programjai.

+Milyen programok indultak Magyarországon, amik a romák, mélyszegénység-

Roma ﬁatalok szervezetvezető- és facilitátor képzése

Bemutatkozik néhány Norvég Civil Támogatási Alapból ﬁnanszírozott
(pro-)roma projekt, melyek talán mások számára is inspirálóak lehetnek.

Helyi közösség- és gazdaságfejlesztés

ben élők gazdasági lehetőségeit, munkához jutását akarták segíteni, ezek milyen eredményekkel jártak?

+Eltérnek-e a roma és nem roma képzési-, foglalkoztatási programok egymástól,
akár módszereiket, akár eredményeiket tekintve? Ha csak a komplex programok
lehetnek sikeresek (képzés, foglalkoztatás, lakhatás, tág értelemben vett integráció), hol húzódnak a komplex program határai?

A kapacitásépítéssel foglalkozó műhelyünk magját azok a roma ﬁatalok adják, akik részt vettek a 2001–2003-as időszakban a PAKIV facilitátor és szervezet vezetői képzésen. A közönség hozzászólásaira is számító beszélgetés
arról szól, hogy milyen kapacitás bővítési szükségletei vannak a roma ﬁataloknak, mi áll ezen szükségletek kielégítésének útjában, és melyek a megoldás
lehetséges útjai.

