A projekt célkitűzései
Magyarország etnikai térképét figyelembe véve minden adat és kutatás azt támasztja alá, hogy a
cigány etnikum van a legnagyobb arányban jelen az országban. A legutóbbi felmérések nagyjából 870
ezer magát cigánynak valló emberről számolnak be. Nagy létszámú, a szegénység által leginkább
veszélyeztetett etnikumról van szó. Ráadásul a magyarországi cigányság európai viszonylatban
rendkívül rossz mutatókkal rendelkezik iskolai végzettség, foglalkoztatottság, egészségügy
tekintetében. Kutatási adatok bizonyítják, hogy a cigány népességen belül magasabb a
munkanélküliség a többségi társadalomhoz képest. Alacsony iskolai végzettségük révén nagyon
nehezen jutnak munkához, jövedelmező munkát pedig szinte egyáltalán nem kapnak. Az utóbbi
években bár javult a cigány fiatalok számának aránya a felsőoktatásban, de még így is kevés, még
mindig sokkal több főiskolás/egyetemista cigány származású egyénre volna szüksége az országnak, a
cigány népességnek. Akárhogyan is nézzük a cigányság integrációjának vagy jobb élet feltételének az
első és egyik legfontosabb lépcsőfoka az iskola az oktatás volna. Ha a cigányság ki szeretne törni és
minél jobb életkörülmények között élni a társadalomban sokkal több cigány értelmiségi emberre van
szükség, mint ami jelenleg a rendelkezésre áll. Ismert tény az is, hogy egy cigány származású gyerek,
ha nem is rosszabb, de másabb szocio-kulturális háttérrel érkezik az oktatási intézménybe, mint nem
cigány társa. Az iskola sok esetben ezt a nyelvi és kulturális másságot még nagyon nehezen vagy
egyáltalán nem tudja kezelni, tehát egy hátrányoshelyzetű cigány származású diáknak nem könnyű az
oktatás nehézségein túllépni és eljutni a felsőoktatásba, a sok nehézség elveheti a tanulási
motivációjukat és ez is eredményezheti az alacsony arányt a felsőoktatási intézményekben Azonban a
sok már meglévő nehézség mellé, úgy tűnik 2020-tól még nehezebb lesz nem csak a cigány
származású, hanem minden fiatalnak az, hogy főiskolára /egyetemre tudjon majd bejutni hiszen új
törvényként 2020 szeptembertől a felsőoktatásba belépés feltétele egy középfokú nyelvvizsga egy
államilag elismert élő nyelvből, és egy emeltszintű érettségi lesz. Ami eredményezheti azt, hogy a
diákok megijednek és nem indulnak el a felsőoktatási tanulmányok irányába. Hiszen egy nyelvvizsga
felkészítő tanfolyam és egy nyelvvizsga is elég költséges már, főleg egy rossz szociális háttérrel
rendelkező család számára. A Diverse Youth Network szervezetének missziója között az is szerepel,
hogy hidat tudjon építeni a többségi társadalom és a kisebbségben élők pl: cigányság között, jelen
esetben azzal, hogy segíti a cigány származású fiatalokat a tanulásban, és megérteti velük, hogy a
tanulásnak milyen komoly és elengedhetetlen szerepe lehet az életükben.

A képzésről
2013 ban kezdődött el a Super Romanes Nyelvi képzés, ami leginkább cigány származású fiatalokat
készít fel a lovári nyelvvizsgára és érettségire.
Az eltelt időszakban nagyon sikeres volt a nyelvi képzés, hiszen számos sikeres nyelvvizsgával lettek
gazdagabbak a képzésre járó hallgatók. Körülbelül 6-8 hónap alatt semmi alap tudás mellett is fel lehet
készülni rendszeres tanulással egy lovári nyelvű középfokú nyelvvizsgára és természetesen a lovári
érettségire is ugyanígy. Az elmúlt években 113 résztvevőből, 93 sikeres vizsgát is tett. A projektünk
még inkább aktuálissá és népszerűvé válhatna , hiszen azok a cigány származású potenciális jelöltek
akiknek meg van a kellő motiváltságuk és tudásuk arra, hogy felsőoktatásba tanuljanak tovább
tanulhatnának a Super Romanes nyelviképzés keretein belül ingyenesen felkészülhetnének még
középiskolás korukban a nyelvvizsgára és az érettségire vele párhuzamosan lovári nyelvből, így a
2020 as felvételi szigorítással nem is kellene foglalkozniuk hiszen addigra már a Super Romanesnek
és saját szorgalmuknak köszönhetően rendelkeznének nyelvvizsgával. Eddig ez a projekt Pécsen
működött csak, ez leginkább finanszírozási problémák miatt, hiszen még „fiatal” szervezetként nem
nagy költségvetéssel rendelkezik a Diverse Youth Network csapata, tehát így volt a leggazdaságosabb,
de Skypeos oktatás keretei belül és készítettek fel a szervezet tagjai más megyében élő fiatalokat a
nyelvvizsgára. A szervezet jelenlegi vágya, hogy több helyszínen, más megyékben is sikeresen tudja
működtetni a Super Romanes Nyelviképzését, Borsod megye és Nógrád megye volna még a két
potenciális helyszín, ahol magas a cigány népesség aránya és ezekben a megyékben szükség volna
ilyen jellegű tárgyi és motivációs tudás átadására is annak érdekében, hogy minél több cigány fiatalt
tudjanak a felsőoktatásba eljuttatni. De ehhez anyagi forrásra van szüksége a projektnek. A projekt
megvalósításában több cigány származású fiatal a szervezet tagjai vesznek részt. Egyikük sem lovári
nyelvtanár hiszen ilyen képzetséget nagyon nehéz szerezni, de anyanyelvi nyelvtudásuknak
köszönhetően nem okoz gondot számukra nyelv oktatása. Heti rendszereséggel zajlanak az órák
jelenleg Pécsen a Diverse irodájában.

A Diverse Youth Network víziója

A Diverse Youth Network tagjai hisznek abban, hogy az oktatás lehet az egyetlen esélye a
cigányságnak arra, hogy elfogadják őket és hogy ne kisebbségként, hanem a társadalom teljes
részeként kezeljék őket. Ezért is tartják kiemelten fontosnak ezt a projektet, amivel már eddig is
segített sok fiatalnak, de még többnek fognak.
Mennyivel jobb volna mindenkinek egy olyan társadalomban élni, ahol cigány és nem cigány
származású diplomások ugyanolyan mértékben vannak jelennek, és nem azzal kell foglalkozni és azt
kutatni, hogy hogyan lehetne megszüntetni a cigány gyerekek iskolai lemorzsolódását. Amíg valóban
hasznosítható tudást és motivációt tud átadni a felsőoktatásba készülök számára a Diverse Youth
Network, addig ez egy a társadalomnak és a cigányságnak is kiemelten fontos mérföldköve lehet majd.

Költségvetés:

A program eddigi költségvetése megegyezett a szervezet költségvetésével, hiszen a nyelvi képzésből
befolyt összeg a szervezet működésére lett fordítva, ez volt a fő bevételi forrás, illetve a Super
Romanes nyelvi képzésének alap ötlete pénzbeli befektetésként indult a Diverse Ifjúsági hálózatba.
Tehát a havi költségek az iroda bérletidíjával és egyéb költségeivel (ahol a nyelvi órák is zajlanak)
egyezik meg.
Iroda bérlés: 25500 ft /hó
rezsi+közös költség: 9000 ft /hó
számlavezetési díj: 2000 ft /hó
Nyilván ez nem minden esetben fedi le a szervezet költségvetését, hiszen a szervezett programok
függvényében is folyamatosan változhat.

A jövőben a projekt keretein belül, illetve annak támogatásával szeretnénk bővíteni a nyelvet oktató
fiatalok, nyelvtanárok listáját, minden helyszínre szeretnénk alkalmazni egyet-egyet és természetesen
már fizetség fejébe alkalmaznánk őket. Az utazások a helyszínekre is magasabb költséggel járnának
majd, hiszen eddig pontosan az anyagi forrás hiánya miatt nem volt lehetőség szélesebb körben
elterjeszteni a képzést. Illetve a jövőben is szüksége lesz a projektnek minden településen, ahol ez
megvalósul helyszínre és ezek is természetesen különböző költségekkel járnak.

