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A 2011. szeptemberi és októberi hírlevelünkben tájékoztatást adtunk két olyan nagyszerű
kezdeményezésről, melyek elsősorban a fiataloknak, a fiatalokért jöttek létre.
Az egyik a Kontraszt Kiállítás, mely olyan témákat vonultat fel, amelyek az ifjúság
legfontosabb kérdései közé tartoznak, amelyekről nem szívesen beszélnek, hanem legtöbbször
csak válaszok nélkül sodródnak.
A másik a Computer Klubház, amely egy olyan közösségi tér, mely iskolán kívüli
biztonságos, izgalmas és hasznos szabadidő eltöltési lehetőségeket kínál 12-20 év közötti
fiatalok számára, akik képzett felnőtt mentorok segítségével ismerkedhetnek meg korszerű
információs technológiák alkalmazásával, s eközben fejleszthetik kreatív, innovációs és
szociális készségeiket.
Mindkét „intézmény” közel fél éves múltra tekint vissza. Ennek alkalmából felkértük a
szervezőket, hogy egy rövid értékelést adjanak tevékenységükről. Most ezt kívánjuk
közreadni Önöknek.

KONTRASZT KIÁLLÍTÁS
A Magyarországi Református Egyház és a Magyar Rendőrség közös ifjúságvédelmi kiállítása
a Kontrasztkiállítás 2011. október 10. óta folyamatosan fogadja a látogatókat. Nehéz
beszámolni számokban valami olyanról, ami nemhogy a számok, de még a szavak szintjén
sem írható le teljesen. Nem az a hihetetlen, hogy túl vagyunk ötezer látogatón, ezer
nyitvatartási órán, kétezer elhasznált papír zsebkendőn, 60 felkészítő szemináriumon, egy
profi szakmai stáb közel féléves megfeszített munkáján, hanem az, hogy a fő célokat számok
nélkül is elértük.
A vendégkönyvünkbe
valaki beleírta: „Életeket változtattok meg!” , s ő akkor talán nem is sejtette, hogy nekünk, a
szakmai stábnak ez a legnagyobb elismerés és dicséret. Hiszen a számok mellett ott vannak

2

azok a „számtalan” történetek, amikor fiatalok, vagy velük foglalkozó felnőttek mertek a
kiállítás képei vagy videói mögé látni és megkeresni régen elvesztett önmagukat.
Persze kaptunk hideget, kaptunk meleget, hiszen nem mindenki akar és mer szembe nézni
önmagával, a múltjával, vagy éppen a jelenével. De akik vállalkoztak erre a hihetetlenül bátor
tettre és feladatra, azoknak az utazás nem ért véget, hiszen a kiállítás megtekintése után a
Vissza a Világba Ifjúsági iroda olyan programokat kínál, ami tovább segíti azokat, akik
szeretnék önmagukat jobban megismerni és megérteni. Önismereti csoportok, filmklubok,
közös főzés, önkéntes munka és kortárs segítő képzés várja őket. Az érdeklődés nagy, éppen
ezért hosszabbítjuk meg a kiállítás nyitva tartását 2012. június végéig, hogy akik nem látták,
vagy elhoznának valakit, azok ezt bátran megtehessék.
Örömmel és hálaadással a Vissza a Világba Ifjúsági iroda munkatársai.
A kiállítás megtekinthető:
3531 Miskolc, Győri kapu 61. Miskolc-Felsővárosi Gyülekezet Temploma
www.kontrasztkiallitas.hu

A KÉK VONAL KOMPUTER KLUBHÁZ - avagy a “gépes”
Sajnos nagyon kevés esély adódik azon fiatalok számára, akik családi és egyéb szociális
körülményeik miatt, (jobb esetben) az oktatási idő végeztével idejüket, az utcán csellengve
töltik, mely melegágyát képezi mind a bűncselekmények elkövetőivé, mind pedig az
áldozataivá válásnak. Különösen érezhető ez most, ebben a válságos időszakban. Ahogyan
már korábban megjelent a hírlevélben is, működik egy hely Miskolcon, melyet csak „a gépes”
néven emlegetnek ezek a fiatalok.
2011. szeptember 02-án megnyitotta kapuit a Miskolc, Avas I-es ütem, Testvérvárosok útja
12. szám alatt a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány Komputer Klubháza. A Kék Vonal
Gyermekkrízis Alapítvány (www.kek-vonal.hu), a dán Villum Kann Rasmussen Alapítvány
és a Microsoft Magyarország támogatásával, csatlakozott az Intel Komputer Klubház
Hálózatához (www.computerclubhouse.org), mely több mint száz ilyen intézményt fog össze
szerte a világon, melyek között a miskolci az egyedüli Magyarországon, sőt jelenleg Közép
Kelet Európában is!
Sokukban felmerülhet a kérdés: Vajon mi is történik a klubház falain belül? A klubházat
működtetők célja, hogy egy olyan használható, korszerű informatikai, és ezen területhez
kapcsolható gyakorlati tudást adjanak át a nehéz helyzetben lévő, ám érdeklődő fiataloknak,
amit a későbbiek során kamatoztatni tudnak a munkaerőpiacon. Legyen szó fotó-, vagy videókészítéséről, illetve ezek további szerkesztéséről. Grafikai tervezést tanulhatnak, akár a
legújabb 3 dimenziós szerkesztő programok segítségével. A hangstúdió számtalan lehetőséget
kínál a fiataloknak: kíváncsian várják a szárnyaikat bontogató ifjú énekeseket, zenészeket, DJket, hogy kibontakozzanak, és tovább fejlesszék meglévő tudásukat. Továbbá olyan
ismeretanyagot sajátíthatnak el itt a fiatalok (profi szakemberektől tanulhatnak, akik önkéntes
mentorként segítik őket), mely versenyképessé teszi őket a munkaerőpiacon, még ebben a
gyorsan fejlődő információs világban is. Városunkban és a környéken is több olyan
elektronikai, számítástechnikai, grafikai tervező cég működik, mely potenciális „úticélja”
lehet majd a fiataloknak. De miről is beszélek? Nos, a napokban éppen Dániából látogattak
meg bennünket a támogató képviseletében, és tekintették meg az itt folyó munkát, és reagálva
a látottakra-hallotakra azt firtatták: „Nem erős ez? Hiszen csak gyerekek! S máris a
munkaerőpiacról beszélnek...?” Kicsit elgondolkodva ezen kimondhatjuk, sajnos az, azonban
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az új oktatási törvény értelmében az iskolakötelezettség korhatára 16 éves korra csökken.
Vajon hányan lesznek, akik „élnek is”ezzel a lehetőséggel? Sajnos a továbbtanulás, anyagi
kérdéssé vált az elmúlt évek során. Egy-egy családnak jól meg kell gondolnia, hogy meddig
taníttatja gyermekét, és azt is, hogy hol, ha egyáltalán van erre anyagi lehetősége, és a fiatal
nem rögtön a szociális-, foglalkoztatás-politikai ellátórendszerbe kerül. Ezek az avasi srácok a
környéken laknak, nagyrészük játszótere az egész Avas, ami talán az élet iskolája is egyben.
Nekik kíván a Kék Vonal Klubház alternatívát nyújtani, egy lehetőséget adni, hogy
megmutassák önmagukat, hogy higgyék, van másik út is, mint az utca, és csak rajtuk múlik,
hogy meddig érnek el rajta.
Pár sorban szólnék, futó programjainkról:
Klubházunk egyik egységeként működik a BlueSky Amatőr Stúdió. A fiatalok, saját életükről
forgatnak egy filmsorozatot, így az alkotási, tanulási folyamat mellett még jól is érzik
magukat. Hamarosan beindul Blue–Voice ének-zenei tehetségpártoló egységünk is, ahol
hangképzési, és egyéb előadó művészeti technikákat sajátíthatnak el a fiatalok. Szintén
kezdeti fázisban van grafikai műhelyünk, ahol professzionális segítséggel fejleszthetik
tudásukat az érdeklődők. Nagyon fontos megjegyeznünk azt is, hogy nem csupán egy
alternatív oktatási tevékenységet folytatunk. A közösségi térben megjelenő fiatalok számtalan
problémát is hoznak magukkal, akár az iskolából, akár a családi életből, s ráadásul, még
ebben az új közegben is konfrontálódhatnak egymással. Mindezek figyelembevételével, tehát
a fiatalok szociális készségeit és képességeit is fejlesztjük, különbözőmódszerek segítségével.
Hiszen a közösségi együttlét alapfeltétele az alkalmazkodni tudás, és egymás segítése, a
felelősségérzetét.
Ez mind mi vagyunk, de igazából a klubházat az idejáró fiatalok keltik életre, és működtetik.
Ha a tisztelt olvasóknak idejük és kedvük van hozzá, bátran keressenek meg bennünket, és
nézzék meg saját szemükkel, hogy milyen is a mi kis „gépesünk”
Nyitva hétköznaponként: 14 és 18 óra között.
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