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Előszó
A maiz migráns nők önszerveződése és egy akkreditált továbbképzési intézet Linzben,
Ausztriában. 1994-es megalakulása óta a migráns nők felnőtt és politikai képzése
összekapcsolódott a Képzési és Kulturális Osztály tevékenységével. A maiz önszerveződés
egy olyan pedagógiai gyakorlatot körvonalaz, amely rasszizmus-ellenesként és feministaként
határozható meg, másképp megfogalmazva, amely hozzájárul az emancipációhoz és a valóság
megváltoztatásához, a strukturális diszkrimináció csökkentéséhez. A maiz kritikai álláspontot
foglal el az interkulturális pedagógia azon koncepciójával szemben, amely tudatosan
figyelmen kívül hagyja az amúgy részének tekinthető kultúrára és az identitásra való
összpontosítást, éppúgy mint a strukturálisan előidézett diszkrimináció kulturális
megalapozottságú elhomályosítását. A maiz ezáltal kívánja tovább vinni a nyelv és az
uralkodó társadalom hegemonikusan korlátozott tudásának kritikai kisajátítását. Ennek
velejárójaként a képzés résztvevőinek tudása és képességei elismerésre és újraértékelésre,
valamint kritikai kiemelésre és megvitatásra kerülnek. A maiz képzéseket ajánl német
nyelvből, informatikából, pályaválasztáshoz, írástudás megszerzéséhez, előkészítő képzést
migráns fiataloknak a középiskola befejezéséhez, és a projekthez kapcsolódó
műhelysorozatokat mint amilyen a PreQual.
A maiz munkája kiemelkedő amiatt, mert migráns női önszerveződésként megpróbál a
társadalmi viták minden szintjén beavatkozni. A tanácsadó és az oktatási munkán belül
politikai kultúrális tevékenységek is helyet kapnak, művészeti projektek körvonalazódnak,
amelyekben a migráns nők cserélnek tapasztalatokat a saját megélhetési helyzetükre és
cselekvési képességük korlátozottságára tekintettel, hogy közösen fejlesszenek ki egy
stratégiát a képviseletükre, vagy inkább a többségi társadalommal szembeni
konfrontálódásukra Ausztriában. Ezáltal a migráns nők lehetőséget kapnak arra, hogy
kilépjenek abból a státuszból, amely a politikai egyezkedés tárgyaivá teszi őket, és saját
artikulációs formákat fejlesszenek, hogy megváltoztatásukkal be tudjanak avatkozni a
hegemonikus diskurzusokba. A láthatósággal a maiz szeretne provokálni, szakítani a
képviselet hagyományos struktúráival, hogy előmozdítsák a „harmónia megzavarását.”
Azok a migráns nők, akik a maizhoz fordulnak, lízingcégeknél takarítóként,
magánháztartásokban takarítóként és gondozóként, ápolóasszisztensként az egészségügyi
szektorban, és/vagy a szexiparban dolgoznak. A tényleges helyzetüket nem csak jogszabályok
határozzák meg. Valójában diskurzusbeli és gazdasági tényezők is felelősek a konkrét
életszínvonalukért.
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1. PreQual – egy nemzetközi keret
A tényleges szükségletnek megfelelően a maiz egy kísérleti projektet indított 2004-ben,
amelynek az volt a célja, hogy kifejlesszen egy nemzetközi prekvalifikációt migráns nők
részére, hogy lehetővé tegye vagy megkönnyítse számukra a munkalehetőségek kisszámú
területére, más néven az elsődleges munkaerőpiacra való belépést. A migráns nők
szükségleteivel összhangban, az egészségügyi és ápolási szektorra való figyelem
megnövekedett. Egy Leonardo da Vinci projekt keretében, a maiz elkezdett partnerekkel
dolgozni Bulgáriában, Németországban, Görögországban, Olaszországban és
Spanyolországban egy minden résztvevő ország számára érvényes koncepció kialakításán.
Így a tananyag vázlatát műhelyek keretében alakították ki, majd közös nemzetközi
műhelymunkában kerültek megosztásra, létrehozván egy nemzetközi tananyagot, amelyet
azután kísérleti képzéseken teszteltek. Átesett egy értékelésen és a végeredményt "Handbook
- Model Curriculum and Educational Guide" címen jelentették meg. Ebben a folyamatban a
releváns intézmények szakemberei is részt vettek, mint például képzési központok, ápolási
intézmények, munkavállalói képviseletek, migráns nők, akik már az egészségügyi és ápolási
területen dolgoznak, vagy érdekli őket az ezen a területen szerezhető szakképzettség,
felnőttoktatási pedagógusok és már szakemberek. A migrációs helyzetek, a foglalkozásról
alkotott közvélemény, és a szakképzési kötelezettségek nagy különbözősége ellenére, egy
közös tananyagot értünk el. Képzési modell-anyagként iránymutatást ad a tartalmat és a
módszertant tekintve, másrészt pedig a nemzeti és regionális feltételekhez adaptált, és
figyelembe veszi a piaci elvárásokat és egyben a migráns nők szükségleteihez is igazodik.
Sikeresen végrehajtották már hét európai országban. Mindeközben ez a megközelítés nagyon
fenntarthatónak bizonyult, mert ebben a szektorban még mindig növekedik a be nem tartott
munkakövetelmények száma. Ez a munkaterület különösen magas szociális és érzelmi
kompetenciát is követel, mivel a complex személyes és családi tényezők és társadalmi
alapparaméterek találkoznak az ápoló és az ápolt személy találkozásánál. Egy fenntartható
megközelítés kifejlesztése érdekében az európai dimenziót is figyelembe kell venni. A maiz
sikeresen hajtotta végre a PreQual oktatási programot már négyszer Ausztriában. További
kurzusokat is terveznek.
A Leonardo da Vinci PreQual Steps projekt keretében1 a koncepciót tovább lehetett fejleszteni
a nemzetközi gyakorlati hasznosság szempontjából , és támogatta a migráns nőket legális
munkalehetőségek megtalálásában az EU országaiban. maiz segítette a partnereket a
koncepció végrehajtásában (elmélet, gyakorlat, pedagógiai alapok, értékelés) és a kurzus
végrehajtása során a nemzeti követelmények kereteinek figyelembevételét a nemzetközi
műhelyeken, partnertalálkozókon és a haladó tréningeken. A partnerszervezetek széles körű
tapasztalatokat hoztak többek között az oktatás, a migráció, a rasszizmus-ellenesség
területeiről, továbbá nagy számú szakemberekből álló hálozatot vontak be, akik végső soron a
kurzus sikeres végrehajtásához elengedhetetlen mértékben járultak hozzá.
Ennek az intenzív és komoly csapatmunkának köszönhetően a partnerek képesek voltak a
koncepció kereteit megváltoztatni az egyes országokban, továbbfejleszteni és a környezetük
feltételeihez adaptálni azt, hogy minden országban a képzési program nem csak megvalósult,
hanem új aspektusokat is figyelembe lehetett venni. Ez megengedte a különböző
keretfeltételekhez, úgyis mint migrációs történet, munkaerőpiac, egészségügyi rendszer és az
1

Leonardo da Vinci Transferprojekt LLP-LDV/TOI/2007/AT/009-PreQual steps.
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ehhez járuló jogi keretekhez való alkalmazkodást. Amennyire különböztek a gyakorlati
megvalósítások az egyes országokban, annyira mindegyikük megtartotta a munka és a
pedagógia közös alapelveit és innovatív megközelítéseket próbáltak ki a felnőttoktatás és
migráció területén, Paulo Freire liberációs pedagógiájára alapozva.
A nemzeti keretfeltételek közötti, fentebb említett különbségek eredményeként a nemzetközi
tapasztalatok érdekes variációi jöttek létre. Ennek a füzetnek a megjelentetésével az
érdeklődők számára szeretnénk eljuttatni a tapasztalatokat, akik a nők oktatásában, a migráció
és egészség témakörében jártasak, hogy a migránsokkal és a számukra végzett munkájukat
stimuláljuk, illetve elsődlegesen a további politikai (oktatási) munkájukhoz adjunk
alapanyagot. A „PreQual Steps” kiegészítő kiadvány a „PreQual Basics” füzethez, amelyet
már publikáltunk a projekten belül. Ebben a két kiadványban kerül kifejtésre nyomtatásban a
PreQual koncepciók pedagógiai és didaktikai alapjai.
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2. Női migráció és munka
A migráns nők fizetett szolgáltatásit jelentősen befolyásolják az (alantas) munkafeltételek
globalizációjának jelenlegi kontextusa és nagyrészt a poszt-fordiánius társadalom termelési
folyamatának sokrétű újjászervezésének eredménye. 2
A kiszolgáltatott létezés nagyságrendjének köszönhetően a migráns nők száma és részaránya
ebben a szektorban gyorsan növekszik. A létező foglalkozások főként a "szex-segítésgondoskodás" kontinuumon helyezkednek el. A bizonytalan szolgáltatási szektorok mint
például a szexipar vagy a takarítási szektor, amelyben a migráns nők jelentős számban
képviseltetnek, összekapcsolódnak egy sor más bizonytalan munkaterülettel az informális
szektorban, mint például a fizetett háztartási munka, beteg- és idősgondozás, gyermekgondozás, mini-állások a boltokban és hotelekben, telefonos ügyfélszolgálati központokban
és így tovább. Amennyire ezek a munkához kötődő identitások új világai különbözőek, ami
közös mindegyikükben, az a munkajogi szabályozásból való kirekesztésük, és így abból a
védelemből is, amit az nyújt.
A jelenlegi gazdasági piaci fejlemények olyan hatásokkal járnak, amelyek migráns hátterű
személyeket sújtják elsősorban. A társadalmi és a nagyon nyilvánvalóan politikai rasszizmus
mellett, amely meredeken növekszik mostanában, ez a csoport a kereső foglalkoztatáshoz
való hozzáféréstől is elzártak vagy nehézségekkel kell szembenézniük, amikor ebbe a
folyamatba belekezdenek.
Ezek az emberek kiszorultak a munkerőpiacról, egyrészt azon tény miatt, hogy
marginalizáltak a szakképzettség nélküli vagy alacsony képzettséget igénylő állásokba, hogy
a foglalkoztatási helyzetek jórésze instabil vagy törékeny struktúrákon nyugszanak, továbbá,
hogy minden nap növekszik a strukturális rasszizmus és diszkrimináció a gazdasági válság
idején. Ez nyíltan és közvetlenül is zajlik, de túlságosan gyakran finoman, közvetlenül és
informálisan alkalmazott nyomás hatására. Az érintett csoportnak így jelentősen magasabb
követelményeknek kell megfelelniük és nagyobb akadályokat leküzdeniük amikor a
munkaerőpiacra belépnek, mint azoknak, akik a többségi társadalomhoz tartoznak. A legtöbb
esetben sem a nemzeti oktatásból származó tudásukra, sem a munkaerőpiaci struktúrákból
származó személyes tapasztalatukra, sem a családjuk és a társadalmi környezetükre nem
tudnak támaszkodni, sem a vonatkozó álláshírdetésekhez vagy a megfelelő képzettséghez
nincs hozzáférésük.
Ráadásul a származási országban szerzett szakképesítésük többnyire nem elismert, és az
oktatási és szakképzési lehetőségek elégtelenek ezekben az országokban. Ezért különösen a
gazdasági válság idején, a képzett munkaerőpiacra való integráció a legfontosabb kezdő lépés
ennek a kihívásnak a sikeres és fenntartható leküzdésében.
A szakképzett személyzet sürgető hiányát tekintve, a születőben lévő trend azt mutatja, hogy a
migránsokat különösen érdekli az egészségügyben és az ápolási szektorban való
munkavállalás. Ez abból a tényből fakad, hogy reális lehetőség van a szakképzett állások
megszerzésére.
Ezért a PreQual Projekt fő célja, hogy segítse a migránsokat az államilag elismert
szakképzettség megszerzésében, és facilitálja a rendszeres és ebből következően biztosabb
2

Caixeta/Gutierrez-Rodriguez inter alia 2004.
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(kevésbé kiszolgáltatott) munkalehetőségeket és munkafeltételeket a résztvevő EU
országokban.
Nem csak az állami elismerést célzó érdekérvényesítés szükséges, és a társadalmi presztízs
növelése, a szolgáltatások de-stigmatizációja, hanem az egyes foglalkoztatotti csoportokhoz
járuló normatív attribúciókkal való szembehelyezkedés.
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2.1 Az elszegényedés leegyszerűsítő beszédmódján
túl
A kiszolgáltatottság több mint jogi, szociális és pénzügyi bizonytalanság. Ami szükséges még,
az a személyes képesség arra, hogy kreatívvá váljék, és a közösség új formáinak kifejlesztése.
Az egyéni életminőség növekvő mértékben függ a személyes sikertől a szabadpiacon.
Egy konkrét kihívás képviseli a kiszolgáltatottá válási folyamatban létező ellentmondásokat.
A hiperkihasználó körülményeknek való alávetettség paradoxikus módon felszabadítja az
érintetteket a patriarchális-fordiánus normalitás merev ideológiája alól, és jobb
életperspektívákat nyit fel az emberek számára a bizonytalan munkahelyzetekben a
migrációval foglalkozó feminista elmélet és gyakorlat szempontjából. A migráns nők
kiszolgáltatottsága által az úgynevezett „migráció autonómiája” nyilvánvalóvá válik, egyféle
„alulról felfelé” kiszolgáltatottság, amelyben az egyének jobb életkilátások iránti vágya is
megjelenik. íly módon a sokrétű bizonytalan, kényszerítő helyzeteknek való alávetettség
egyszerre mozgásteret is nyit. A szerencsétlen gazdasági helyzetből és a származási ország
patriarchális struktúráiból való menekülés és a külföldön fizetett munka vállalása már
önmagában az önmegerősítéshez vezető lépés lehet. Még a kihasználáson alapuló
struktúrákban is léteznek olyan pillanatok, amelyek az ellenállás kezdőpontjai lehetnek. Az is
politikai stratégia kérdése, ahogyan leírjuk annak a módját, ahogyan az érdekelt emberek a
megélhetési körülményeiket létrehozzák, amelyben a saját érdekeik találkoznak, a
szexiparban nyújtott szolgáltatások, a takarítási szektorban vagy a magánháztartásokban
esetében és így tovább, és amelyben a „további szexuális vagy takarítási munka”, amelyet
nyújtaniuk kell, hogy a szokásos tulajdonításnak ellenálljanak.3
Lényegesek ehhez a stratégiához azok a válaszok, amelyeket arra kérdésre találunk, hogy a
létező és a jövőben felfedezendő ellentmondásokat hogyan tudjuk megérteni az elszegényedés
leegyszerűsítő beszédmódján túl, amely elrejti a szubjektivitást és az egyén személyes
cselekvését. A mindennapi újratermelés rugalmas szervezése például ebben a kontextusban
nem csak az új gazdasági erők következményének tekintendők. Kritikus fontosságú, hogy a
partiarchális-fordiánus normalitás elleni lázadás és az életformák alternatíváinak hulláma
milyen mértékben szükségesek az új munka- és termelési feltételek alkalmazásához, és hogy
ez a hullám hogyan alakítható át kollektív stratégiákká. A munka és a munkamegosztás új
formáit, amelyek az alapjai annak a transznacionális elosztásnak, amely által új szakadékok
jönnek létre, meg kell kérdőjelezni és újra kell szervezni. A kérdéses feladatokra vetett
pillantás jól illusztrálja az ellentmondásos akadályok növekvő kiszolgáltatottsága iránti
tendenciát egyrészről, valamint egy felerősített autonómia iránt másrészről: amikor az egyéni
munkás vagy a csapat a takarítási szektorban például elnyeri egy egész épület takarításának
feladatát, a munkát saját felelősségre kell elvégezniük, ritkán jelenik meg a főnök a
helyszínen. A magánháztartásokban végzett munka többnyire hasonlóan szerveződik, a
helyeket többnyire akkor takarítják, amikor a munkaadó nincs otthon. A szexiparban keresik a
migráns nők a legtöbb pénzt, mellékállásként is vállalják, általában nem kell hozzá korábbi
tapasztalat, nem szerződéses kötelezettség, és lehetőségük van társadalmi kapcsolatokat
építeni, új nyelvet tanulni, és így tovább. Mindazonáltal a migráns nők jobb élet- és
3

Caixeta, Luzenir: Jenseits eines simplen Verelendungsdiskurses. Die widersprüchliche Verknüpfung von verstärkter
Unterwerfung und erweiterter Autonomie. In: fields of TRANSFER. MigrantInnen in der Kulturarbeit. IG Kultur
Österreich. April 2007.
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munkakörülményekért való küzdelme a bizonytalan szektorokban és mindenekelőtt a migráns
szexmunkások és a háztartásokban dolgozó migráns nők küzdelme továbbra is szükséges. Ez
a prostitúció- és migrációellenes politikával való szembeszállást is jelenti, amelynek
leginkább negatív hatása van a szexiparban dolgozó migráns nők jogaira. A szexmunka és a
magánháztartási munka elismerésének, valamint annak, hogy ez egy szektor jogokkal és egy
erős etnológiai relevanciával bíró szekto,r gyakran morális alapokra helyezett visszautasítása,
pusztán sok nő (és férfi) által tapasztalt valóság figyelmen kívül hagyása. A migrációra,
közrendre és közerkölcsre vonatkozó elnyomó politikai szabályozások a szolgáltatók fokozott
kiszolgáltatottságához és a biztonságukra és egészségükre nézve negatív következményekhez
vezettek. A küzdelem hátterét képező politikai-etikai álláspontok interdiszciplináris
fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy ne ragadjunk le az egyéni megoldásoknál, amelyek
megkérdőjelezik a hegemonikus közösségi rendet és lebontják is azt. Az emberek (ön)szerveződése íly módon elengedhetetlen.
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3. PreQual, az előképesítési modell
a migráns nők európai munkerőpiaci
belépésének segítésére
Az PreQual előképesítési program elsődleges célja, hogy kitöltse az ápolási és gondozói
foglalkozásokhoz előírt nemzetközi képzési rendszer hiányait, egy innovatív képzési
koncepció megvalósítása által, a célcsoporttal együtt, a képzésük érdekében. Ez a séma az
Európa-szerte növekvő ápolói személyzethiányra összpontosít, valamint a migráns nők
képzett munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítésének szükségességére, és az
egészségügyi ellátásuk javítására. Egy fontos és innovatív jellemzője a projektnek a migráns
nők szakértőkénti részvétele a projekt összes fázisában. Ez biztosítja, hogy a teljes tartalom,
metodika és értékelési eszközök kifejlesztése és végrehajtása az oktatási program
célcsoportjának együttműködésével történik. Az „interszekcionális és antirasszista
perspektíváknak” a prequalifikációs tréning program minden fázisába történő bevonásával
hozzájárul egy olyan oktatási program létrejöttéhez, ami többet nyújt mint a hagyományos
programok.
A maizon belül az interszekcionalitáson egy olyan koncepciót értünk, amely túlmegy az
interkulturalitás fogalmán, és további társadalmi folyamatokat is kifejez, és amely figyelembe
veszi azokat a struktúrákat és konnotációkat, amelyek a munka, ápolás, társadalmi osztály,
társadalmi nem terminusokhoz kötődnek, a világ különböző régióiban.

3.1 A koncepció
A kísérleti projektben fejlesztettük ki (Program Leonardo da Vinci)4 az előképzési kurzus
koncepciót és a végrehajtás fázisaiban a maizon belül került végül értékelésre.
Az eredményeket azután integráltuk a koncepcióba, amelynek következtében a program
irányokat adott a jelenlegi elvárásoknak, amely azután a kurzus végrehajtásának az alapját
képezte az egyes partnerországokban.
Ez a séma az Európa-szerte növekvő igényre összpontosít, amely a szakvégzett ápolói
személyzet irán mutatkozik, valamint arra az igényre, hogy a migráns nők szakképzett
munkaerőpiaci hozzáférését segítse. Ebből következően a PreQual projekt a munkaerőpiaci és
oktatási rendszerbeli diszkriminációval és rasszizmussal kapcsolatos problémákat célozza
meg, miközben tevékenyen hozzájárul ezeknek a migráns nőkkel szembeni akadályoknak a
lebontásában.
A sokféle tréning anyag között a hangsúly a résztvevők egészségügyi- és ápolási szektorbéli
tudásának erősítésén van (struktúra, karrierprofil, előrelépési lehetőségek ...) beleértve a
személyes eligazítást is.

4

Leonardo da Vinci Pilotprojekt A/04/B/F/PP-158.130 „Vorqualifizierung von Migrantinnen im Gesundheitsbereich“
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Mind a koncepció, mind a kiadvány a következő tapasztalatokra épül:
a munka és az eredmények a PreQual keretében (nemzetközi EU projekt, LdV
program)
tapasztalatok a kurzus végrehajtásáról 2006-ban, 2007-ben, 2007/08-ban és 2008/09ben, és a PreQual nemzetközi transzfer projekt innovációjából azoknak a PreQual
kurzusoknak a keretében, amelyeket a következő országokban hajtottak végre: CZ, ES,
GR és HU
oktatási intézményekkel való együttműködés: a kurzusokat részben ápolóképző vagy
idősgondozó intézet területén tartják
az egészségügyi rendszerben gondozási vagy más szolgáltatást nyújtó intézmények
külső szakértők a különböző területekről (regisztrált ápolók további képzettséggel /
egyetemi diplomával, előadók az ápolóképzőkből, gondozók, orvosok, szociális
szektorban szakértők...)
rendszeres kapcsolat és információcsere szakértőkkel az ebben a szektorban kifejlődött
hálózathoz kapcsolódva

3.2 Oktatási alapelvek és módszerek
Az oktatási céljaink elérésének előfeltétele annak felismerése, hogy a migránsok
képességekkel bíró egyének5. A PreQual koncepciója a maiz oktatási programjának
alapelveire támaszkodik, az szerves része. Részletekbe menő megbeszélések alapján minden a
tréninget végrehajtó szervezet a nemzetközi partnerség keretében elkötelezte magát ezen
alapelvek követésére:
A politikai tudatosságért dolgozunk, nem jótékonykodásból.
Személyeket támogatunk – nem ügyfeleket vagy tárgyakat.
A maiznál az oktatást politikai, a valóság megváltoztatására irányuló folyamatként
értelmezzük, amely a status quo igazolását vagy megkérdőjelezését szolgálja.
A nyelv nem csak egy kommunikációs médium, hanem a jelentésadás szerkesztésének
folyamata. (Paulo Freire)
Azzal az állásponttal szemben, amely a migráns nő tanulókat úgy osztályozza mint akik
eligazodási és tájékozottsági hiányosságokkal bírnak, a munkánk a résztvevők
tudásának és képességeinek elismerésére és kiterjesztésére épül. A tanulási folyamat
nem információ átadáson, és nem a tréningkörülményeken alapszik, hanem a
vita/beszélgetés tartalmán: a párbeszéden.

5

Megjegyzés: Az “egyén” kifejezés itt használt formája másként értelmezett mint bármely hétköznapi használatában,
és a személyiség hangsúlyozására irányul, ideértve a képességek, méltóság, eredetiség és személyes jogok
elismerését.
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A munkánk a párbeszéd elvét követi: az „elnyomottak pedagógiájának” (Paulo Freire)
koncepciójával összhangban. Párbeszéd alatt szubjektumok találkozását értjük, amely
irányítja cselekvéseiket és a világra vonatkozó reflexióikat, amelyben élnek, abból a
célból, hogy átalakítsák azt.
A résztvevők társadalmi helyzetére való reflexió és annak tudatosítása, valamint a
hatalmi egyenlőtlenségekre való rákérdezés, amely a hegemonikus és a marginalizált
csoportok között áll fenn, az előfeltétele és az eredménye is a dialogikus és rasszizmusellenes oktatási folyamatnak. A politikai oktatási munka során a két dimenzió közötti
feszültség nyilvánvaló: egyrészt a tréning résztvevőknek maguknak kell az oktatási
folyamatot formálniuk, a saját személyes társadalmi helyzetüktől, speciális tudásuktól, a
történetüktől, tapasztalatuktól és kultúrájuktól függően, másrészt el kell sajátítaniuk a
domináns társadalom kódjait, képességeit és kultúráját. A kritikai oktatási folyamatban a
hangsúly nem egyik vagy másik dimenzión van, hanem a kettő közötti feszültségen. A
tanárok feladata a folyamat segítése abból a célból, hogy a különböző feszültségeket
azonosítsák, megértsék a forrásukat, kutassanak és találjanak új utakat a kezelésükre.
A képessé tételt olyan folyamatnak tekintjük, amely egy kárpótló erővel bíró
kontextusban zajlik; a képessé tétel célja, hogy kollektív módon erősítse meg azokat a
képességeket, amelyek a cselekvésben, döntés-hozatalban és a társadalmi rendszerszerű
hátrányos megkülönböztetésben gyakorlatba beavatkozásban részt vevőket támogatják.
A képessé tétel azon koncepciójával ellentétben, amely a problémás szituációk
megoldására az egyéni potenciál aktiválásával keresnek megoldást, mi a probléma
okáról való beszélgetés segítését tekintjük a képessé tételi folyamat jelentős részének.
Nem követjük a képessé tétel neoliberális koncepcióját, amely végül is az embereket
teszi egyedül felelőssé saját sikerükért vagy hibáikért.
A képessé tételt egy politikai stratégiának tekintjük, amelynek célja a strukturális
átalakítás. Ez egy olyan képessé tételi koncepciót feltételez, amely az egyén átalakítását
és a társadalmi feltételek megváltoztatását egyaránt célba veszi, valamint a társadalmi,
kultúrális normákét, és a nemek közötti viszonyokét.
Továbbá, a munkaerőpiac politikai eszközei között a következő álláspontok érvényesek: a
munkanélküliség nem az egyén hibája. A munkanélküliségre úgy tekintünk mint a társadalmigazdasági és politikai fejlődés következményére. Ez a nézet állásfoglalást kíván a tartalmat és
a metodológiát tekintve, amely a hagyományos pályaorientációs képzése jellemzőit kihívások
elé állítja, és egy megkülönböztetett megközelítést igényel a munkanélküliséggel és a
migránsok munkaerőpiaci (re)integrációját tekintve. Ebben a kontextusban nagyon fontos a
tréning tervezésére nézve, hogy a tanárok és a tréning résztvevői felismerjék, a társadalmi
egyenlőtlenségek és a munkaerőpiaci hátrányos megkülönböztetés nem változtatható meg
pusztán oktatással. A munkaerőpiaci politikára vonatkozó oktatásnak segíteni kell azt a
tudatosítási folyamatot, amely lehetővé teszi a kurzus résztvevői számára, hogy felfedezzék
és felismerjék annak formáit és perspektíváit, hogy egyénként cselekedhessenek a
társadalomban.
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Miért éljünk a kritikai megközelítéssel az interkulturális pedagógiával szemben?
Egy interkulturális perspektíva az oktatási munkánk része. Ez meghatározott ügyek
didaktikus folyamatba építésével bizonyítható, bár ez a tréning által használt többféle
megközelítésből csak az egyik. Az interkulturális megközelítés mesterkélt alkalmazása nem
lenne összhangban az elveinkkel. Az interkulturális pedagógia priorizálja a „kultúrát” mint a
különbözés fő dimenzióját. A résztvevőket pusztán kulturális és a migrációhoz társított
jelenségek szempontjából tekinteni korlátozásokhoz vezetne. Ez azt az eredményt is magával
hozná, hogy a nemzeti, etnikai, nemi, korral összefüggő, vallási, trásadalmi helyzet szerinti,
anyagi, stb. demarkációkra alapuló tartozással járó társításokkal való törődés homályban
maradna. Az oktatási folyamat keretében a legnagyobb kihívást annak elkerülése jelenti, hogy
ezeket a koncepciókat újratermeljük és megkössük, viszont reflektáljunk rájuk és megértsük
azokat a problémákat, amelyek velük járnak.

3.3 Tréning résztvevők
Az oktatási programok nyújtása során szerzett többévnyi tapasztalat következtében élesen
láthatóvá vált, hogy innovatív megközelítésre van szükség a migráns nőkkel mint
célcsoporttal való foglalkozás esetében. Ez azzal kezdődik, hogy a résztvevőkre mint a saját
migrációs tapasztalatuk és életkörülményeik főhősére tekintünk a tartózkodás szerinti
országban. A feltételeknek, amelyek lehetővé teszik a migráns nőknek, hogy saját életüket és
munkavilágukat alakítsák, még hosszú utat kell bejárniuk, mielőtt akár közel kerülnének a
többségi társadalommal való egyenlőséghez. Ennek a ténynek a fényében, a migráns nőket
olyan szubjektummoként kell felfognunk, akiknek a képességeit és önbizalmát olyan oktatási
programokon keresztül kell kiegészíteni és megerősíteni mint amilyen ez is. A összes
résztvevővel való munka során, a korábban szerzett tudásuk és tapasztalataik, amelyeket
gyakran alábecsülnek vagy semmibe vesznek, érvényesként értékeltetnek, ezáltal fontos
tőkeként definiálódnak, amelyek alapot nyújtanak a résztvevőknek a további tanuláshoz.
A nők képessé tétele és a rálátás arra, hogy nem szükségszerű a rájuk kényszerített
áldozatpozíciót elfogadniuk, azt jelenti, hogy mindennapi gyakorlati képességet szereznek
ahhoz, hogy érdekeiket érvényesítsék és megtanuljanak nem csak a közéletben is hatékony
stratégiákat kifejleszteni, hanem ennek eredményeképpen elutasítani a létező diszkrimináló
feltételek belsővé tételét. Továbbá azt, hogy az autonómia, az önfejlődés koncepciója, énközpontú ideológiák is a nyugati, patriarchális, és ma neoliberális emberiség-koncepcióhoz
kötődnek.6
A feminista oktatási elmélet szembehelyezkedik ezzel az ambivalenciával az „állásfoglalás”
kifejezéssel. „Állást foglalni egy etikai-politikai szükségesség, amely lehetővé teszi mindenki
más szabadságát az állásfoglalásra. A felelősség etikája és az elkötelezettség etikája nem
lennének ellentmondásban egymással, ha mind a kezdet, mind a cél a humanista alapelvek
mint a mindenféle hátrányos megkülönböztetés kritikája.7
Ez a koncepció is a résztvevők szaktudásának és képességeinek az elismerésére, értékelésre
és kiterjesztésére épül, szemben a hasonló tréningek alkalmazta megközelítésekkel, amelyek a
6

Bildungskontext Frauenmigration p. 7

7

Ibid. p. 8
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migráns nőkere olyan emberekként tekintenek, akik súlyos hiányt szenvednek eligazodásukat
és ismereteiket tekintve. A résztvevők saját képességeikbe vetett önbizalmát erősítve,
lehetőségeket ajánlva számukra, bevonva őket a döntés-hozatali folyamatokba a tréning
céljait, tartalmát, metodológiáját tekintve, stb., támogatja őket a tanulási folyamatukban és
bátorítja őket, hogy az önrendelkezésüket megerősítsék.8

3.4 Tartalmi struktúra: elmélet és gyakorlat
A koncepciót öt fő témamodulra osztottuk, amelyek jól körülhatároltak és további alegységek
és társított tanítási egységek szerint leírhatók.A tananyag, amelyet bemutatunk a következő
fejezetben a tanrend keretében, amelyet a nemzetközi alkalmazáshoz lett létrehozva és amely
lehetővé teszi a bővítést a nemzetközi keretnek és a munkánknak megfelelően. A modulok
szorosan kapcsolódnak és egyiket sem lehet önmagában értékelni vagy végrehajtani. Ennek
az alapja a tanárok és a tananyag közötti közeli együttműködés és interakció a rendszeres
csapatértékelések alkalmával, találkozókon és írásos előkészítésben, dokumentációban.
Minden modul kombinálja az elméleti tanítási egységeket, a gyakorlati feladatokat és az
önálló tanulási fázisokat, amely körülbelül 20 százalékot tesz ki minden tanítási modul
esetében. 5-10 százalékát a tanítási időnek az órákon elvégzett önértékelési folyamatra kell
fordítani. Az önértékelési folyamatra úgy tekintünk mint a központi elemek egyikére az adott
minőségi irányelvek keretében történő órai együttműködés garanciái közül. Elektronikus
tanulási platformok (pl. Moodle) is hozzájárulhatnak az együttműködés javításához és
támogathatják a témák kombinációit. A kurzus szekvenciája olyan módon tervezett, hogy az
érintett témák betekintést engednek a struktúrákba és munkaköri leírásokba az egészségügyi
és ápolási szektorban. Erre tekintettel az egyéni eligazodás és az egészségügy konkrét
elméleti és gyakorlati területekbe való bevezetés lehetségessé válik. További témák mint az
álláspályázat, számítástechnikai tréning, nyelvi képzés általános és tantárgyspecifikus
nyelvórákkal, jog, kommunikáció és tanulási stratégiák, lehetővé teszik, hogy tréning
figyelembe vegye az elvárásokat és az oktatásra való felkészülés előfeltételeit, valamint a
foglalkoztatást az egészségügyi szektorban, illetve a konkrét személyes helyzeteket és a
résztvevők szükségleteit.

3.5 PreQual tréning végrehajtása és sikere,
előkészítő műhelymunka
A PreQual kerettanterve világosan definiálja a kurzus metodikai-didaktikai irányát, minden a
résztvevőket, a helyszínt, struktúrát és a tartalmi szekvenciát, illetve az alkalmazott értékelési
módszereket tekintve iránymutatást ad, de teret biztosít a különleges végrehajtási módnak,
amelynek egyrészt figyelemmel kell lennie a regionális feltételekre, másrészt a migránsok
igényeire. Íly módon a koncepció biztosítja egy olyan kurzus létrejöttét, amely különösen a
helyi feltételekre szabott és amelynek sikere a résztvevők visszajelzéseitől függ. Az első és
8

Salgado, Rubia: Politischer Antirassismus und die Praxis in der Arbeit als und mit MigrantInnen. In:
Bildungskontext Frauenmigration. Wien 2005. p. 58
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legfontosabb kritérium a résztvevők által magukra nézve tekintett hasznosság.
Ezen a módon, a konkrét alapfeltételeket és a tanítási tervet a PreQual tréning előkészítése
folyamán fejlesztik ki, külön figyelembe véve a helyi jogi és munkerőpiaci vonatkozó
feltételeket. A helyi műhelymunka hatékonynak bizonyult erre a célra, amelyben azok a
migráns nők is részt vesznek, akik munkát szeretnének vállalni ebben a szektorban.
Ezeknek a műhelyeknek további tagjai a szociális, egészségügyi és ápolási szektorból érkező
szakemberek, a migráció és a felnőttoktatás területén dolgozók, valamint a migráns
önszerveződések az adott országokban.
Az összes vonatkozó tényező kombinációja, különösen a célcsoportok tagjai között, lehetővé
teszi a kezdeti helyi tapasztalatcserét, és biztosítja a program releváns szakmai irányát.
Ugyanakkor ez adja a hálózat alapstruktúráját is, amely a kurzus fejlődésével terjeszkedik.
Továbbá, a szaktárgyakkal kapcsolatos együttműködésen felül, mind az ápolás vagy a
migráció, ez az adott területen való tudatosítást is szolgálja.
Minden PreQual kurzus esetében igaz, hogy a tréning megvalósításának folyamatában a
hálózatok és az együttműködés fejlődik, amely az értékes fejlesztési lépésekhez vezetett a
résztvevők között. Néhány országban ez lehetővé tette a PreQual tréning maradandó
intézményét, a különböző támogatást nyújtó intézetek pénzügyi elkötelezettsége révén.

3.6 Kerettanterv
1. Bevezetés az egészségügyi és szociális szolgáltatásokba, különös figyelemmel a munka, ápolás-, migráció-, osztály-, társadalmi nem specifikus társadalmi struktúrákra és
kategóriákra a világ különböző régióiban (120 egység).
1.1 Pályaképek nemzetközi összehasonlításban
1.2 Jog
1.3 Kommunikáció és konfliktus-kezelés
1.4 Álláspályázat és oktatási programok
1.5 Elsősegélynyújtás
2. Személyes eligazítás az egészségügyi foglalkozásokban, amely magában foglal
transzkulturális, politikai, gazdasági és társadalmi nemi vonatkozású aspektusokat (130
egység).
2.1 Személyes pozíciók az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban
2.2 Etika
2.3 Jog
3. Nyelvi és kommunikációs készségek javítása és tanulási módok az egészségügyi,
ápolási és asszisztensi szakmákhoz (200 egység).
3.1 A nyelvi kompetenciák kiterjesztése: új szaknyelvi szókincs, nyelvtani gyakorlatok,
helyesírás, fonetika, szintaxis, etc.; olvasási szövegértés; szóbeli és írásbeli kifejezőkészség
3.2 Szakma-specifikus kommunikáció
3.3 Bevezetés a tanulási módszerekbe
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3.4 Retorika és prezentációs technikák
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4. Informatika és kommunikáció (50 egység).
4.1 Az informatika társadalmi-politikai aspektusai
4.2 A számítógép felépítése és működése
4.3 Alapkészségek az office programokban
4.4 Internet: funkciói, használata és adatbiztonság
5. Rövidtávú gyakorlat, szakmai kirándulások és szupervízió (148 egység).
5.1 Kirándulások
5.2 Rövidtávú gyakorlat
5.3 Szupervízió és reflexió
Minden modulon belül:
z Önálló tanulási fázis (20 %)
z Értékelés (5-10 %)

3.7 Önértékelés
Az egész oktatási folyamatot önértékelés kíséri. Ez az átlátható és cél-orientált oktatási
folyamat lényegi elemét képviseli; amely a résztvevők szükségleteire fókuszál. A
tréningcélokat működési eszközökben határozzuk meg és pontosítjuk. Az így kifejlesztett
indikátorok és felderítési eszközökkel újraértékeljük, hogy a kitűzött célokat milyen
mértékben sikerült elérni. Ezek az értékelési eredmények adják az alapot a visszatekintésre,
hogy mely következtetéseket kell levonni a célokra és a módszerekre vonatkozóan. Ezzel az
ellenőrzési rendszerrel lehet biztosítani, hogy az oktatási folyamat céljai összhangban vannak
a célcsoport igényeivel és elvárásaival, és egy rasszizmus-ellenes oktatási program
feltételeinek is megfelelnek. Íly módon az oktatási programot folyamatosan optimalizáljuk,
miközben a célcsoportot is figyelembe vesszük. A tréning-csapat által rendszeresen gyűjtött
adatok folyamatorientált és diszkurzív értékelése azt a célt szolgálja, hogy lehetővé váljék
minden, az oktatásban részt vevő folyamatos szakmai fejlődése. Ez az önértékelés egyik
központi eleme, amely abból az igényből született, hogy egy olyan értékelési módszertant
fejlesszünk ki, amely igazságos a célcsoportra és a kontextusra nézve is. Szükség volt egy
olyan modul kifejlesztésére, amely hasznosság-orientált, a gyakorlatilag releváns eredmények
szempontjából, folyamatorientált, és részvételi alapú, hogy felülemelkedjen a kutató és a
„kutatás tárgya” közötti hierarchián, a résztvevő migránsok aktív bevonásával a minőségmenedzsmentbe.
Így a következő követelményeket támasztjuk:
a) Az önértékelés számunka az oktatási folyamat szerves része, és meghatározza azt
önmagában. Ez a folyamat a politikai kultúra.
b) Az önértékelés a projekt antirasszista és feminista alapelveire támaszkodik, és lényegi
tényező ezen elvek betartásának biztosításában.
c) Az értékelés a képessé tétel része (az emancipáció értelmében), mind a résztvevők, mind a
trénerek számára. A képessé tétel és a megvalósítás pusztán személyes szinten kapcsolódó
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láncszemét meg kell törni, és helyette a társadalmi komponensekre kell helyezni a hangsúlyt.
Az értékelés a növekvő autonómiához és a migráció felé kormányzott oktatási kontextushoz
járul hozzá.
d) Az értékelés segíti a trénerek rendszerű önreflexióját, önfigyelését és önfejlesztését, és a
hegemonikusan legitimált tudással kapcsolatos értékek vizsgálatához járul hozzá.
e) Az értékelést rendszerű és folyamatorientált módon kell végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy
az előre kitűzött indikátorok folyamatos felülvizsgálat tárgyai, az eredményeket a gyakorlatba
átültetve és dokumentálva.
f) Az értékelést a résztvevőkkel szoros együttműködésben kell végrehajtani. A résztvevők
nem a kutatás tárgyai ebben a folyamatban.
g) Külső és belső szakértőket igénybe lehet venni, ahol szükséges (a résztvevőket is
bevonva). A projekt-csapat dönt erről.
h) Bármely, a folyamatban nem résztvevő személy által tett megfigyelés alapvetően nem
elfogadható.
i) A célokra és az ellenőrizendő kritériumokra alapozva, az eszközöket a csapat fejleszti ki és
a résztvevők egyetértésével hajtja végre a projektben.
j) Különös óvatossággal kell kezelni a személyes adatokat és az eredmények résztvevőknek
való visszaszolgáltatása alapkövetelmény.
k) Az interakciók alapelvei: elkötelezettség, bizalom, anonimitás.
Az önértékelés lépései:
A projekt-tervezésben való előzetes részvétel, a felelősségekre, forrásokra, időre és
helyre tekintettel.
A trénerek általi bevezetése és az együttműködés alapelveinek kollektív dokumentációja
az önértékelési folyamat keretében.
A csapatban:
1. Az oktatási célok definiálása és döntés arról, hogy mely célok játszanak
központi szerepet az értékelésben
2. A célok eléréséhez lényegi kritériumok meghatározása
3. A mérhető indikátorok meghatározása és a kérdőívek kérdéseinek
kidolgozása/kiválasztása
A tréningen:
1. Tájékoztatás a résztvevők számára az önértékelésről (célok, végrehajtás,
alapelvek)
2. A tréning során alkalmazott eszközökre vonatkozó közös döntés – ha
lehetséges, módosítás a résztvevők kéréseire és javaslataira alapítva
3. időkeret tervezése a kurzusban
4. az eredmények rendszeres visszacsatolása és dokumentálása
5. visszacsatolás a projektbe és az eredmények, valamint következmények
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kommunikációja
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A csapatban:
1. rendszeres értekelő ülések: az eszközök meghatározása, és ha szükséges,
változtatás és adaptálás; az eredmények értékelése a tervezetnek megfelelően és
az eredmények megvitatása; döntés a következményekről és visszacsatolás a
projektbe
2. az eredmények dokumentációja

3.8 Trénerek és a tréner szakmai profilja
Ennek a folyamatnak egy különösen jelentős része a résztvevők és a jelenleg az ápolási
szektorban dolgozó, a kívánt képzettséggel rendelkező migráns nők közötti tapasztalatcsere. A
kurzusnak platformként kell szolgálnia, amely lehetőséget ad a betekintésre a sokoldalú
szakmai és munkaterületekre, személyes tapasztalatokkal gazdagítva.
Ezzel összhangban, az összes területen való, interkulturális perspektívából történő
áthaladáshoz, a résztvevők sokszínű know-how-jának és tapasztalatának beépítéséhez, és a
partnerségen alapuló tanítási és értékelési módszerek alkalmazásának folyamatos
érvényesítéséhez szükségesek olyan trénerek, akik multidiszciplináris képzettségi profillal
rendelkeznek. Egyrészt képzetteknek kell lenniük, és képzési tapasztalattal kell bírniuk olyan
programokban, amelyek az ápolási szektorban való munkára készítenek fel, és rendelkezniük
kell azzal a tapasztalati tudással és nyitottsággal, amely a részvételi oktatási módszerekhez
szükséges. Másrészt, tanúbizonyságot kell tenniük arról az elszántságról és tapasztalatról,
amely a „migrációban” való élethez kapcsolódó kérdések kezeléséhez kell. A legjobban
képzett trénerek olyan személyek, akiknek saját migrációs élettapasztalatuk van. Ez az
egyetlen módja, hogy biztosítsuk a kurzus résztvevői számára a professzionális szupervíziót –
professzionalizmust a résztvevők személyes életrajzának kezelésében, tanítási és
munkamódszerekben, tréningtartalomban, értékelésben, kommunikációban és
dokumentációban.

3.9 Hálózatok és együttműködések
Azok a képzési programok, amelyek hátrányos helyzetű csoportoknak szólnak oktatási
programokon és munkaerőpiaci helyzeteken keresztül, olyan stratégiákat kell követniük,
sokkal inkább mint bármely más eszköznek, amelyek megkísérlik a résztvevők bevonását a
létező hálózatokba és minden szinten szövetségeket hoznak létre.
A kurzus résztvevőinek helyzete mind a (lehetséges) alkalmazásban és a a társadalmi
struktúrákban, - - az ápolási és asszisztensi állások egy olyan szektor részei, amelyben nagyon
részletes és folyamatosan változó dinamikák és kihívások jelentkeznek, -- szembesíti őket a
szegmentáció kockázatával és létező renden belüli korlátozások felerősödésével. Egy
hatékony módja az ellensúlyozásnak, hogy multidiszciplináris hálózatokat építünk, amelyek
megcélozzák és létrehozzák az együttműködésben és szövetségesekkel történő munkát.
Tehát a sokféle partnerintézmény és szervezet hálózatának bevonása nem csak elősegíti a
gyakorlatban a kurzusvégrehajátst (rövidtávú gyakorlati lehetőség biztosításával,
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kirándulásokkal, oktatási intézményekkel, stb.), hanem a kurzus programjának formális és
informális elismerését is befolyásolja, és alapvető módon járul hozzá a disszemináció
folyamatához is.
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4.

A Prequal Tanfolyam:

Kivitelezés és gyakorlat nemzetközi összehasonlításban
A Prequal világosan megfogalmazott céljai alapvető fontossággal bírnak az egyes
intézkedések megvalósításában, és biztosítják, hogy a kivitelezés valóban az adott országba
bevándorló nők javát szolgálja. A mai napig 11 PreQual kurzus valósult meg, melyek
bizonyos szempontokból eltérést mutatnak.9
1, Időbeosztás: ez terjedhet a nappali tanfolyamtól, azaz 6 hónapon át munkanapokon tartott
reggeli órákkal, egészen a délután, este, vagy hétvégén tartott tömbösített órákig.
2, Gyakornoki programok: a keret tanterve lehetővé teszi a gyakorlati munka és mindennapos
rutin megismerését kétszer egy hetes gyakornoki programokon keresztül. Míg egyes
országokban viszonylag könnyű volt a résztvevők számára gyakornoki helyet találni, sőt a
kurzus elvégzését követően el is tudtak helyezkedni ott, más országokban a jogi kötöttségek
csak annyit engedélyeztek, hogy a gyakornok egy kinevezett nővért követve nyerjen
betekintést a kórház vagy otthon napi működésébe.

3, A kurzus tartalma: itt is döntő szerepe van a kivitelező szervezet keretfeltételeinek, és a
kurzus iránt érdeklődő nőknek. Például egyes Prequal kurzusok az egymást követő tematikus
modulokat veszik végig. Vagy, mint a maiz esetében, a témák egy állandó heti lebontásban
váltakoznak a tanfolyam teljes tartama alatt. Bizonyos napok bizonyos témákkal párosultak, a
hétfők, csütörtökök és péntekek az ápolásra, a szerdák és csütörtökök a nyelvre, kérvényezési
oktatásra, illetve számítógépes ismeretekre fókuszáltak. Ez a rendszer áttekinthetővé tette a
tanfolyamok szerkezetét a résztvevők számára, a tartalmat, előadót és a helyszínt illetően.
Mindegyik modell közös célja a résztvevők elméleti és gyakorlati felkészítése a
gyakornokságra, és különösen a hivatalosan elismert kurzus sikeres elvégzése.
4, Egyes modulok összekapcsolódása: ez a tanfolyami anyag részeit egybekapcsolja, és
konkrét megvalósulása természetesen az időbeosztástól illetve a kurzus felépítésétől függően
változhat. Kiegészítő témák így könnyen igazodnak az ápolás elméleti és gyakorlati
bemutatásához, és a vonatkozó foglalkozásokhoz.
5, A tanfolyam helyszíne: a tanfolyam céljainak megvalósulásához alapvetően fontos a
helyszín gondos kiválasztása. Köztudott, hogy a hatalmi és alárendeltségi viszonyok milyen
könnyen újratermelődnek, vagy felerősödnek a munkaerőpiacot befolyásoló erők hatására,
továbbá, hogy a tanfolyam helyszíne mennyire nagy hatással van a tanulási folyamatra.
Emiatt nagy szükség van önszervező csoportok részvételére, akik elvi irányultságuknak
köszönhetően a tanulók érdekeit képviselik, és a tanuláshoz olyan közeget teremtenek, ami
kívül esik a résztvevők által sajnos nagyon is jól ismert hatalmi rendszeren.
9

Mindkét Uniós partneri program profitálhat a maiz pedagógiai és oktatási tudásából és tapasztalataiból, hiszen ez
folyamatos és gyakorlat-orientált tudáscserét valósított meg a program folyamán
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6, A PreqQual törekvései a szakképzett munkavállalás felé az egészségügyben
felbecsülhetetlennek bizonyultak a területen végbemenő globális folyamatok tükrében.
Ezekkel párhuzamosan nőtt a helyi munkaerőpiacokon megjelenő migráns nők hátránya.
Mégis, a Prequal kezdete óta, kénytelenek voltunk formálisan engedni a program nemzeti (és
nemzetközi) elismerésének – a jogi keretek megakadályozták, hogy a kurzus hivatalosan
elfogadott okleveles tanfolyam legyen a szociális, egészségügyi és gondozási területeken,
bármely partnerországban. Ezek ellenére, a Prequalt alkalmazó szervezetek elérték, hogy ha
nem hivatalosan és helyi szinten is, de a tanfolyam oklevelét számon tartják és elismerik. Az
oklevél nemcsak viselője elsősegély nyújtási, és (a rövidtávú gyakornokságon keresztül)
egészségügyi munkatapasztalatát tanúsítja, hanem igazolja annak elszántságát a területen való
további munkavállalásra is. Az oklevél birtokosait elismerő visszajelzés fogadta képzésekre
vagy állásokra való jelentkezésük során. Ilyenkor a Prequal nemzetközi tevékenységei
további pluszt jelenthetnek, különösen Linzben, ahol a maizi tapasztalatok elsöprően
pozitívak voltak. Ez leginkább a nemzeti (-közi) hálózatnak, és a tevékenységek hosszútávú
voltának köszönhető.

Jelentések Partnereinktől
Az itt következő jelentéseket partnerszervezeteink írták, és országokra lebontva az ő
szubjektív tapasztalataikat tükrözik a Prequal alkalmazásában.

A Prequal Ausztriában – maiz
Míg az elmúlt években nemcsak demográfiai kérdések kerültek megvitatásra az európai
közösségen belül, hanem cél lett az egységesített képzési normák és a szakmabeliek
tagországok közötti mobilitása is, az egészségügyi és gondozási területen jelentkező
munkaerőhiány egyes nyugati országokban (pl. Ausztriában) heves és célzott vitára
kényszerítette a döntéshozást és a közéletet. Kielégítő megoldások mindeddig nem születtek.
Újfent fény derült a női családtagok hatalmas szerepére a gondozásban, és hogy ennek
megszakadása vagy megszűnése mekkora terheket ró az egészségügyre. Felmerültek a
nővérek foglalkoztatási körülményei, és az alkalmazottakat védő kötelező érvényű
jogszabályok szükségessége. A vita nyilvánvalóvá tette az ellentétet, ami az egészségügyben
dolgozók helyzete és a velük szemben tanúsított bánásmód között feszül. Annak ellenére,
hogy a gyakorlat, mely a dolgozókat kéthetes műszakokra (azaz folyamatos jelenlétre és
elérhetőségre az ápolásra szorulók lakóhelyén) kényszeríti helytelennek és erkölcstelennek
ítéltetett, a döntések továbbra is elsősorban anyagi megfontolásokat követnek – mindig a
költségkímélő megoldás élvez előnyt bármi más tényezővel szemben. A munkaadó érdekei az
elsődlegesek, így a másik fél védelmének megvitatása a munkaviszonyban (ahol a migráns
nők egyre nagyobb számban vannak jelen) kiszorul, vagy csak marginálisan kerül terítékre.
Következésképp a többségi társadalom arra teszi a hangsúlyt, hogy az ápolásra szorulók a
legfejlettebb szolgáltatást kapják a gyógyszereket és az új egészségügyi elméleteket illetően,
leginkább a gazdasági tényezőket és az ellátás magas színvonalát szem előtt tartva. Ez viszont
ahhoz vezet, hogy az egészségügyben dolgozók újra és újra a kizsákmányolás ismerős
módjaival, és a régóta fennálló egyenlőtlenséggel kell, hogy szembesüljenek. Így a gyerekek,
betegek, fogyatékkal élők és idősek egészségügyi ellátását, gondozását, és a megelőzést az
alábbiak jellemzik:
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a, fokozott idő ráfordítás, gyakran éjjel-nappali szolgáltatás szükségessége
b, fokozott testi és lelki igénybevétel
c, magas fokú rugalmasság
d, folyamatos képzés – követve a területen történő fejlődést és a változó követelményeket
(szükséges anyagi feltételek a további képzéshez)
e, a szakma kimondottan alacsony társadalmi megbecsültsége
f, ezt a típusú munkát még mindig elsősorban nők végzik, ezen belül leginkább migráns nők.
Az ápolói személyzet iránti növekvő igény, és a helyi illetve globális szinten jelentkező
gazdasági különbségek mind ahhoz vezetnek, hogy a migráció világszerte egyfelől fejlettebb
országok felé történik, ahol olcsóbb nővéri munkát vállalnak, másfelől az egészségügyi
ellátást igénybe vevők olyan országokat céloznak meg, ahol alacsonyabbak a létfenntartás és
az ellátás költségei.
Kialakult egy olyan rendszer, amit Arlie Hochschild „ápolói lánc” –nak nevez, mikor is
többnyire nők gazdagabb országok felé emigrálnak, ott nővérként dolgoznak, miközben még
szegényebb országokból alkalmaznak nőket, hogy azok otthon maradt rokonaikat ápolják. Az
ápolói hálózat ily módon, globális szinten kölcsönösen összekapcsolódik.
Ezzel egy időben maguk a megoldások is figyelembe kell, hogy vegyék a globális
mozgásokat, és az országok és régiók szintjét meghaladó módszereket kell kidolgozni.

5.1.1. Prequal tanfolyamok
Ausztriában, különösen Linzben, az EU-s projekteket a Felső-Ausztriai Egészségügyi pénztár
is finanszírozza. Ezzel párhuzamosan Prequal tanfolyamok is folytak a 2007-es, 2007/2008as, és 2008/2009-es években. Így a maiznak összességében négy Prequal kurzussal volt
tapasztalata.
Az eddigi összes kurzusnál részben sikeresnek bizonyult a hétfőtől péntekig reggelente
megtartott órák rendszere. Ilyen időbeosztás mellett a tanfolyam négy és fél, hat hónapig
tarthat.
Miután a munkaerőpiac jelenlegi feltételei nem teszik lehetővé, hogy a migránsok szűkös
idejük egy négy és fél- hat hónapos kurzuson töltsék, továbbfejlesztettük a koncepciót. Egy
szakképzési központ keretén belül lehetőség nyílik az érdeklődő nőkkel további közös
munkára és szakosodásra.
Hogy a résztvevők különféle irányultságát – melyet az eltérő származás, tudásszint,
információ- és képzési igények határoznak meg – a tanfolyam mind ki tudja elégíteni, fontos
a nők egy csoportját először végigkövetni. Tapasztalataink szerint nagy az igény az
információra és a személyes tanácsadásra, általában az egészségüggyel, konkrétan a
munkaköri leírásokkal és a képzéssekkel kapcsolatban. Erre a szakképzési központ nagy
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hangsúlyt kell, hogy fektessen.
Ezek mellett nagy erőfeszítéseket teszünk a résztvevők anyagi támogatásának fedezésére a
kurzus ideje alatt.
A maiz mint autonóm szervezet folyamatos kapcsolatban áll migráns nőkkel, így az ő
igényeiknek megfelelő képzési programokat fejleszt ki és hajt végre.

A Prequal tanfolyam kivitelezése
Mivel a maiz önszerveződő alapon működik, kapcsolatban áll sok és sokféle lehetséges
résztvevővel a célcsoportból.
Ez a tanfolyam résztvevői számára értékesnek bizonyulhat, hiszen a maiz tanfolyamon
keresztül hozzáférhetnek számos szolgáltatáshoz és tevékenységhez, úgymint: jogi-, szociális, és családi tanácsadás, a maiz egyéb képzési és kulturális programjai, lehetőség
kapcsolatépítésre, és a migráns hátterű szakértőkkel való tapasztalatcserére, stb. Ezeken a
módokon a maiz sikeresen szólította meg és kezelte a migráns nők mindennapi életében,
munkájában felmerülő összetett problémákat.
Képzők: minden tanfolyamot szakképzett és gyakorlott képzők vezettek, nagy gyakorlattal a
nővérképző kurzusokban, az idősgondozói képzésben, a kommunikációs és álláskeresési
tanfolyamokban, illetve a számítógépes ismereteket és a németet, mint idegen nyelvet oktató
tanfolyamokban. Sok képzőnk maga is megtapasztalta a migráns létet. További képzők (ilyen
vagy eltérő háttérrel) csatlakoztak bizonyos témáknál, pl. a jog, támogató szervezetek, vagy
az egészségügy Ausztriában.
A tanfolyamok kimenetele és a visszajelzések igazolják, hogy a kurzusok módszerei, tartalma,
a témák sorrendje tükrözi a résztvevők mindennapi életét, ezen felül a területen élő gyakorlat
megismerését is lehetővé teszik. A kurzus ilyen célirányos megvalósítása különösen a
rövidtávú gyakornokság esetében érzékelhető. A résztvevők erre kellően fel vannak készítve,
mivel a témák és a személyek kölcsönös megegyezés alapján vannak kiválasztva.

Hitelesítés
Az egészségügyi, gondozói és ápolói képzések jogi szabályzás alatt állnak. Ennek
következtében mozgásterünk az országos és nemzetközi elismertetésére a hitelesítésre igen
szűk. Egy ilyen kísérleti program hivatalos elfogadtatása, mint a további képzés előfeltétele,
vagy mint egy okleveles képzés része, szinte lehetetlen, de legalábbis nagyon nehéz. Ezért
programunk már létező okleveles képzések követelményeihez kell, hogy idomuljon- oktatási
intézményekkel történő információcsere, együttműködés és nyílt párbeszéd útján. Azon felül,
hogy felhívjuk a figyelmet programunk egyedülálló voltára, hosszútávú cél a Prequal
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hivatalos elismertetése okleveles képzésként. Ez nemcsak a tanfolyamot elvégzők számára
nyújtana dokumentációt képzésükről, hanem a program újító jellegét és nemzetközi
jelentőségét is alátámasztaná.
Ami a hitelesítést illeti, lehetőségünk nyílt a hagyományos képzésre jelentkezők számára
fontos előfeltételek igazolására, amit a döntéshozók is elismernek. Így könnyebbé vált ennek
a különleges képzési lehetőségnek az elfogadtatása a maiz egyéb formálisan már elismert
felnőttképzési programjai mellett.

Fejlesztési folyamatok
A maiz mint migránsokkal foglakozó szervezet a fent leírt módon képes a résztvevők igényeit
ellátni. Az első, kísérleti kurzus időbeosztási és haladási felépítését követte a második
tanfolyam. Januártól júniusig, hétfőtől péntekig napi négy órás rendszerességgel zajlott le az
első két tanfolyam. Miután az egészségügyben a képzésre való jelentkezések kora tavasszal
lezárulnak, a maiz pedig még ezt megelőzve biztosítani akarja a nők pályaválasztási
útbaigazítását, a harmadik tanfolyam novemberre lett ütemezve. Így elegendő idő marad a
jelentkezők segítésére a jelentkezési procedúra folyamán.
A Prequal kurzusokat mindig kíséri (ön) értékelés (SelfEvaluation), ennek eredménye például
befolyásolta az első tanfolyamok nyelvóráit. Oktatók és résztvevők újravitatták ezeket, így
kiderült, hogy a szakmai szókincs és kommunikáció tanításán felül szükséges a nyelv egyéb
elemeinek -úgymint nyelvtan, helyesírás, szintaxis, fonetika, illetve jelentések és szövegek
írásának készsége- oktatása.
Az értékelés továbbá rámutatott az „interkulturális” kifejezés hiányosságaira. Ha a „kultúra”
kerül a középpontba, egyéb befolyásoló tényezők elsikkadnak, és a” másikkal” való
érintkezés, konfrontáció, vagy egyáltalán a” másik” érzékelése korlátozott és sekélyes lesz. A
migráció területén ilyetén kérdésessége a képzések tartalmának arra vezette a Prequal
csapatát, hogy megújítsák a tananyagot, és az” interkulturális nézőpontból” kifejezést az
alábbira cseréljék: „beépítve a társadalmi struktúrákat és jelentéseket, melyek az olyan
fogalmakhoz társulnak, mint: munka, ellátás, osztály, társadalmi nem, a világ különböző
részein és régióiban.”
Az első három Prequal kurzus napi négy órával hat hónapig tartott. A munkaerőpiacon zajló
változások azonban egyre nehezebb helyzetbe hozzák a migránsokat. Különösen a nők,
bármilyen munkát kénytelenek elfogadni, hogy saját és családjuk megélhetését biztosítsák. A
tanfolyamokon való részvétel egyre nehezebb a nők számára, és nem egy példa volt rá, hogy
munka miatt hagyták abba a kurzust. Ezt úgy próbáltuk megakadályozni, hogy az órák számát
napi hatra emelve lerövidítettük a tanfolyam tartamát négy és fél hónapra. Említést igényel,
hogy a résztvevők az új ismeretek változatossága és mennyisége miatt ismét hosszabb tartamú
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kurzust részesítenének előnyben. Következő tanfolyamunk így napi öt órára szabtuk.

Az említett változó követelményeken felül a maizban azt is megfigyeltük, hogy egyre több
fiatal él a Prequal lehetőségével. Erre az egyik lehetséges indok a munkalehetőségek őket
érintő romlása. Összes kurzusunkról elmondható, hogy az órák kivitelezési módja, és az
értékelés minden résztvevő és csoport számára sikerrel zárult, függetlenül kezdeti
helyzetüktől, összetételüktől, vagy a siker mérésének szempontjaitól.

Kiegészítő intézkedések
A projektmunka és a kapcsolódó tevékenységek során bővült hálózatunk, és megalapult egy
ápolói és migrációs szakképzési központ.
Ez az intézmény lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjünk a területen dolgozó vagy dolgozni
akaró migránsokkal, továbbá teremtsünk egy olyan közeget, ami elősegíti a résztvevők
tapasztalatcseréjét és egymás kölcsönös támogatását. Ezzel párhuzamosan az érdeklődő
nőknek tanácsadást nyújtunk a pályaválasztásról, képzési lehetőségekről, illetve a
hagyományos képzések felvételi követelményeiről. Sokan jelentkeznek közvetlenül képzési
programra, mások a Prequalt választják.
A Prequal kurzusokat megelőzi egy tájékoztató, ahol az érdeklődők megtudhatják a
részleteket a tanfolyammal, a feltételekkel és elvárásokkal kapcsolatban. Betekintést kapnak a
tanfolyam elvégzése után feltáruló elhelyezkedési lehetőségekbe is. Majd egy személyes
felvételi beszélgetés következik a tanár és a résztvevők között. Mindazok, akik mégsem a
Prequal mellett döntenek, vagy esetleg nem nyernek felvételt, segítséget kapnak más
lehetőségek keresésében.

Elméleti és gyakorlati képzési modulok
1. Bevezetés az egészségügybe és a szociális ellátásba különös tekintettel a
munkavállalás, gondozás, migráció, osztály, és társadalmi nem terén felmerülő
társadalmi struktúrákra és kategóriákra a világ különböző részein. (120 egység)
Itt elsődleges a gondozói és ápolói szakterületek (szerkezet, pályafutás, képzések) bemutatása
a személyre szabott eligazításig. Ennek szükségességét jól mutatja az elmúlt évek
tapasztalata, és fiatalokon végzett kutatások, melyek szerint az Ausztriában rövidebb ideje
lakó, illetve itt felnőtt, bevándorló családból származó nők nem tettek szert arra a (többségi
osztrákok számára egyértelműnek tűnő) tudásra, ami megkönnyítené az egészségügyi
intézményeken, karrier lehetőségeken, illetve képzési lehetőségeken való kiigazodást. Így a
pályaválasztást, a munkavállalással kapcsolatos döntéseiket kénytelenek a szükséges
ismeretek és tapasztalatok hiányában megtenni. Ezt tovább nehezíti az oktatás formája, ahol
második, sőt akár egy harmadik nyelven kell tanulniuk, ezen felül a pályájukon is keletkezik
egy törés, az addig elsajátított készségek, struktúrák és irányelvekhez képest.
2. Személyre szabott útmutatás az egészségügyben található foglalkozások terén,
számításba véve kultúraközi, politikai, gazdasági, és társadalmi nemi nézőpontokat.
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(130 egység)
Itt az interszekcionalitás elve (mely messze meghaladja az interkultúralitást) mutat irányt a
foglalkozások kivitelezésében. Stratégiákat fejlesztünk a rasszizmus, szexizmus, és a
diszkrimináció egyéb formáinak –legyenek azok intézményes, vagy a munka és mindennapi
élet során jelentkező formák- kezelésére. A helyi munkaerőpiaci viszonyokat a nyelvi
követelmények és elhelyezkedési lehetőségek szempontjából vizsgáljuk. A résztvevőket saját
igényeiknek megfelelően vezetjük és támogatjuk a pályaválasztásban, és a munkahelyre való
jelentkezésben.
3. Nyelvi és kommunikációs készségek, tanulási módszerek fejlesztése (200 egység)
Célcsoportunk számára a német második, harmadik, vagy egyéb tanult nyelv. Ha ezt szem
előtt tartjuk, különösen a módszertani előkészítés során, megnöveljük az esélyeit annak, hogy
a kurzus tartama alatt a résztvevők magabiztos szóbeli és írásos nyelvtudásra tesznek szert.
Egy olyan oktatói elképzelés, amely tiszteletben tartja az emberek már meglévő
beszédmintáit, lehetővé teszi az új elemek megtanulását és beépítését. Ez a nyelvtudást sokkal
hozzáférhetőbbé teszi. Miután egy nyelv tanulása során új kapcsolatokat hozunk létre a
szavak jelentése, képzése, és a valóság leképezése között, sokat segíthet a tanulónak, ha
ennek tudatában oktatjuk. Egyfelől könnyítheti az egyén saját életkörülményeihez való
viszonyulását, másfelől a nyelvtanulást is előremozdítja. A problémákat a gyökerüknél
megragadó stratégia így kulcsfontosságú a résztvevők képzése folyamán.
A nyelvre, nemcsak mint fontos kommunikációs eszközre, hanem mint a valóság leképezése
és formálásának eszközére tekintünk. Ezen túl a nőkre vonatkozó nyelvi elemekre is
kitüntetett figyelmet fordítunk. A nyelv magabiztosságot ad, és a kifejezés jó eszköze lehet, ha
a közlések háttere, szándéka, összefüggései és céljai mind világossá vannak téve.
4. Számítógépes és kommunikációs technológia (50 egység)
A számítógépes ismeretek szociálpolitikai vonatkozásai, betekintés a számítógépek
szerkezetébe és használatába, felhasználó szintű ismeretek irodai programokban, internethasználatban, és adatbiztonságban. A résztvevők oklevelet kapnak a kurzus e részének
elvégzéséről.
5. Rövidtávú gyakornokság, látogatások és szupervízió (148 egység)
Az átfogó csereprogramok, melyben részt vesznek az időskori és szociális gondozás
szakértői, az egészségügyi és ápolási szolgáltatások képviselői, szakszervezetek képviselői,
női-gondozó intézmények, és sokan mások, biztosítják, hogy tanfolyamaink valóban a
gyakorlati alkalmazást oktassák. Nagyon fontosak továbbá a látogatások egészségügyi és
oktatási intézményekbe, a szakértői előadások, a résztvevők gyakornoksága, és számos egyéb
tevékenység. Ezek nyomán közvetlen kapcsolatba kerülnek a területen dolgozni kívánó
migráns nők, és az egészségügyi és képzési intézmények vezetői, munkatársai, illetve a
páciensek, vagy inkább e szolgáltatások igénybevevői.
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Példák a kurzus kivitelezésére
Az óraegységek részletes bemutatása meghaladja ennek a füzetnek a kereteit, s talán nem is
releváns. Az alábbi példák a gyakorlati megvalósításba adnak betekintést.

Tanári előkészítés és dokumentálás
Érvek gyűjtése a jelentkezés mellett
A keretfeltételek lényegi elemei (megállapodások, napi események) :
Az eddigi gyakorlat nagyban megnehezítette, hogy a felvételi beszélgetésen a résztvevők
megindokolják, miért kívánnak az egészségügyben dolgozni, és milyen tulajdonságok alapján
képesek erre.
Tanítási és tanulói célkitűzések
1. A résztvevők megismerkednek az egészségügyi képzés és munka
követelményrendszerével.
2. A résztvevők megismerkednek a nővéri foglalkozás követelményeivel és sajátosságaival,
majd ezeket állásinterjún használható érvekké fogalmazzák.
Kivitelezési terv (a módszerek felvázolása)
Bemutatkozás - hivatkozás eddigi feladatokra (kétfős állásinterjú- gyakorlat).
A kapcsolódó fogalmak és jelentéseikhez szükséges tágabb tudásanyag feltérképezése (német
nyelven is).
Érvek és tulajdonságok gyűjtése, szöveggé formálása, későbbi használatra állásinterjún.
Csoportbeosztás (osztályok, csoportos munka, kétszemélyes munka, egyéni munka)
csoportos munka
2-3 fős kisebb csoportok
a kis csoportokon belül döntéshozás és egyéni munka
csoportos prezentáció
Eszközök
Szövegek és Flip Chart
Alternatív tervek a témákra és kivitelezésre
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Kivitelezés és elemzés
Az előkészítés és alkalmazás személyes értékelése.
A résztvevők nem tudták elvégezni a feladatot. (Egyértelmű volt, hogy nem magyaráztam el
érthetően) Ezután konkrét kérdéseket tettem fel nekik:
1. Miről szól a szöveg?
2. Szerepeltek benne olyan feladatok, amit hivatásos nővérek végeznek? Ha igen, melyek?
3. Szerepelt benne leírás a munka követelményeiről? Ha igen, hol?
Megjegyzés: a felmerülő érveket és megjegyzéseket flip chart-ra rögzítettük, hogy azok a
következő órákon is szem előtt legyenek.
Egy női résztvevő női alakokat használt a szöveg írásakor.

Műhelymunka: a képességeim és Én- Eléggé ismerjük egymást?
Tartalom és célkitűzések
Első rész- Tudás, képességek, tehetség, erősségek és gyengébb oldalak azonosítása,
tudatosítása.
Ez a műhely a maiz azon elvén alapul, hogy „senki sem tiszta lap”. Fontos itt tudatosítani,
hogy a migránsok nem nulláról kezdik újraépíteni életüket egy új országban, hanem
magukkal hoznak bizonyos tapasztalatokat előző otthonukból, melyekre hagyatkozhatnak.
Gyakorlat: a műhely központi témájából indultunk ki, majd a résztvevők megfogalmazták
személyes képességeiket, tudásukat, erős és gyenge oldalaikat.
Második rész: PR- Önmagunk képviselete, önéletrajz-írás
A maiz alapelvei, az öntudatosság és önsegítés már be lett mutatva fent.
Gyakorlat: Az élet útja. A résztvevők leírják szaktudásuk, képességeik és erősségeiket, ahogy
azok átívelték eddigi pályafutásuk, majd ezt beépítik az önéletrajzukba. Az önéletrajzok
szerkezetét és formáját előre kiosztjuk, a feladat végén pedig a résztvevők bemutatják az
életüket ábrázoló rajzokat. Ennél a feladatnál két elem nagyon fontos: hogy a résztvevők
valóban elmondják élettörténetüket a rajzokon keresztül, mert ez az állásinterjún több
önbizalmat ad majd nekik. Továbbá, hogy felismerjék: ők maguk tudják a legjobban átadni az
élettörténetüket, tapasztalataikat és képességeiket.
Harmadik rész: Személyes hálózatok kialakítása, fenntartása és használata
A maiz ”részvétel” alapelve volt itt mérvadó.
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Gyakorlat: játék a hármassal: Én / emberek/ város
A résztvevők listát készítettek kikapcsolódást, oktatást és egyéb célokat szolgáló
tevékenységekről, majd ezeket a bennük rejlő hálózatépítési lehetőségek szerint
csoportosították. Ennek jelentőségét megvitattuk, például hogy hogyan lehet kapcsolatokon
keresztül tudomást szerezni álláslehetőségekről, tanfolyamokról, kikapcsolódási
lehetőségekről. Beszélgettünk az elszigetelődésről Anna Gavalda szavainak jegyében:
„Együtt többek vagyunk, mint egyedül.” A beszélgetés zárásaként leszögeztük, hogy többen
együtt hatékonyabb a tapasztalatszerzés, a tudatosság, az önsegítés, és a részvétel.

A PreQual Oktatási Program
A tanfolyam kivitelezésében nagy szerepet játszott a Moodle kezelő-rendszer. Ezt alapul véve
a maiz felállította a Prequal oktatási programot, amihez a képzők és a résztvevők egyaránt
hozzáfértek. A program nagyon hatékonynak bizonyult az információcserében, a tartalom
meghatározásában, a témákra tett javaslatok megtételében, a témák feldolgozásában, a
tanfolyam hangulatának megteremtésében. Az oktatók hozzáfértek az időbeosztáshoz, be
tudtak jelenteni esetleges változásokat az órák menetében. A tanfolyam naplójában az oktatók
számot adtak az órákon vett témákról és feladatokról, és személyes benyomásaikat is
rögzíteni tudták a kurzus haladásáról, egy külön a véleményeknek fenntartott részben. A
résztvevők pedig megkereshették és letölthették az órákhoz kapcsolódó anyagokat, amit az
oktatók vagy előkészítés, vagy utólagos feldolgozás céljából raktak fel a programra. Ezt
kiegészítette egy hír-fórum, és előzetes a tanfolyam soron következő témáiból.

A maiz interjúja Karin Uglyai-val
A Prequal egészségügyi és ápolói tanfolyam tapasztalt képzőjével
Karin, te a kezdetek óta tanítasz ezen a kurzuson. Mit tapasztaltál az elmúlt négy évben?
A legérdekesebb tapasztalat a maizban a különféle, és mindig más, nőkkel és kultúrákkal való
találkozás. Az első tanfolyamon 13 nő vett részt. A második során hetente három nap
tanítottam. Itt sok résztvevő volt, ha jól emlékszem 18 nő. A harmadik tanfolyamon már csak
hetente egy nap voltak óráim. A negyedik, és egyben eddig utolsó alkalommal szintén hetente
egyszer, esetenként kétszer tanítottam, viszont itt csak egy kisebb csoportnak. Voltak még
útmutatási napok idősek otthonában, és gyakorlat kórházakban.
Jellemeznéd kicsit részletesen a gyakorlatot?
Egész testi-ápolásról volt szó, általában egy babán mutattam be a feladatot, és ezen
gyakoroltak. Nagyon érdekes volt hallani a nők gyakorlaton szerzett tapasztalatait. Ezeket
közösen megbeszéltük majd jelentés készült belőlük. Általában pozitívak voltak, két
kivétellel. Gyakran okolták migráns státuszukat, panaszkodtak ellenük irányuló
megkülönböztetésről és rasszizmusról.
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Milyen témák voltak a tanfolyamon?
Beszéltünk az anatómiáról és a szervezetről, különben a többi téma érthetetlen lett volna.
Eztán áttértünk a nővéri munkára és feladatokra.
Sok a témához kapcsolódó látogatáson voltunk. Egy téma tárgyalását mindig segítette
valamiféle gyakorlati példa, egy látogatás, vagy egy film. Ez sokkal célszerűbb, mint puszta
elméletről beszélni egy osztályban.
Próbáltam minél jobban bevonni a nőket az órákba. Például sorra kerül a „mosdatás”.
Ilyenkor megkérdezem, mi jut erről az eszükbe, mihez kapcsolják? Ezt megbeszéljük, leírjuk
a felmerülő kulcsszavakat, tennivalókat. Ehhez hozzáadtam egy ötletet, és megkérdeztem,
melyik jobb szerintük. Így tulajdonképpen beszélgetés útján veszünk át egy témát. Van
természetesen az elmélet, ehhez van rengeteg anyagom, amit mind át is nézünk együtt. De
nem elég csak odaadni nekik a papírokat, azzal, hogy nézzék át otthon. Ezért tesszük ezt meg
közösen az órák alatt.
Te is elvégezted az idősgondozói képzést Ausztriában. Milyen előnyökkel szolgál a Prequal
tanfolyam?
Az egyik legnagyobb előny, hogy a résztvevők fel vannak készítve. A gyakornoki
programoknak köszönhetően úgy kezdenek el egy munkát, hogy már tudják, miről szól.
Felkészültek a szakkifejezések, az interjú terén, és tudják, hogyan döntsék el, alkalmas-e
nekik az adott állás.
Mi a legkiemelkedőbb emléked az elmúlt négy évből?
A társszervezeti találkozó Görögországban. Megismerkedni a partnereinkkel… nagyon mély
benyomást tett rám. Élvezetes volt a tudásomat más nőkkel megosztani. Hiányozni fognak…
Mindig nagyon érdekes volt együtt dolgozni a csapatunkkal, ez már most hiányzik.
Rengeteget tanultam a maizban képzőként.
Köszönjük az interjút.
Karin Uglyai 1990-ben vándorolt Romániából Ausztriába. 10 évet dolgozott az idős-gondozásban, és nemrég
okleveles pszichiátriai gondozóként helyezkedett el.

Résztvevők beszámolói
Látogatás idősek otthonába
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Az oktatónkkal együtt elmentünk egy idősek otthonába november 13-án. Az otthon nagyon
nagy, négy emelete van. Minden emeletnek van neve, például Szivárvány, Almafa,
Napraforgó, vagy Pillangó. Sok öregemberrel találkoztunk. Minden emeleten van konyha és
nappali. Minden lakónak van saját szobája, és van egy szoba, ahol minden van, ami kell
nekik. Például takarók, párnák, lepedők, törülközők, pelenkák. Van egy nappali, ahol
kényelmesen időt tölthetnek.
A fürdőszobában van egy szerkezet, ami segít nekik állni, és mindegyikben van egy speciális
zuhanyzó.
Mit csinálnak a nővérek? Segítünk az időseknek, ha nem tudnak felkelni, enni, felöltözni,
fürödni.
Nagyon jó, hogy elmentünk a látogatásra, mert sok mindent tanultam.

Kirándulás a Tudás Tornyába
Elmentünk a Tudás Tornyába február 19-én, ahol volt egy kiállítás a nácizmusról. Voltak
videók és poszterek, és sok szimbólumot láttam Hitler idejéből. Az egyik plakáton ez állt:
Hitler tervezte Linzet. Erre felfigyeltem, és arra gondoltam, vajon mit szólnának ehhez a
linziek? Találkoztunk egy emberrel, aki mesélt nekünk arról, hogy mik történtek akkoriban.
Sajnos elkezdett fájni a fejem, és nem tudtam figyelni arra, amit mond, pedig nagyon
érdekelt.
A kiállítás után elmentünk a könyvtárba, és megtanultuk, hogyan kell kikeresni és
kölcsönözni a könyveket. Nagyon hasznos volt, és mind nagyon örültünk neki. Olvasni
mindig jó, mert az ember jól érzi magát, és tanul is valami fontosat közben.

Kommunikáció
A maizban jártam egy egészségügyi és ápolói tanfolyamra. Kétszer voltam gyakornok, így
sok embert megismerhettem. Először az AKH (közkórház) -ban voltam, aztán a Barmherzige
Schwestern (irgalmas nővérek) kórházában, Linzben. Nagyon jó volt, az emberek
barátságosak voltak. Két hétig dolgoztam gyakornokként. Nagyon jó volt tapasztalatot
szerezni arról, hogy hogyan kell az emberekkel bánni. Azt gondoltam, nővérnek lenni nem
lehet könnyű, és a gyanúm beigazolódott, mert sok minden történhet egy nővérrel. Nővérként
az ember barátságos, türelmes, és szorgos kell, hogy legyen.
A nővéri hivatás
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A betegek segítségre szorulnak, és a nővér segít rajtuk. A nővéreket kötelezi a hippokratészi
eskü. Az a kötelességük, hogy gondoskodjanak a rászorulókról. Vagy otthon, vagy egy
otthonban. Egészségesnek kell maradni, hogy tudjunk segíteni az öregeknek. A nővéri munka
megterheli a testet és a lelket is. De én képes vagyok rá, és ezzel akarok foglalkozni. Ha
valóra tudom váltani az álmomat, az nekem és a családomnak is siker. Egy nővérnek nagyon
gondosan kell a gyógyszereket odaadni, mert ha elrontja az adagot, az végzetes is lehet. A
fegyelem nagyon fontos ebben a munkában. Vannak nehézségeim a némettel. Ehhez a
szakmához pontosság tolerancia, és erő kell, és hogy egy nővér nyílt és őszinte legyen.
Folytatni fogom a tanulást, és megvalósítom az álmomat, hogy nővér legyek.

Gyakornoki jelentés
Az idősek otthonáról
103 ágy és 95 lakó van az otthonban, amit meglátogattunk. Az osztályhoz, ahol dolgoztam, 20
ágy tartozott. A személyzet 9 főből állt, egy okleveles nővérből, öt idősgondozóból, egy
nőből, akinek csak két éves szerződése volt, egy gyakornokból, és egy polgári szolgálatot
teljesítőből. Az utóbbit kivéve mindenki műszakokban dolgozik. Általában 3 napot dolgoznak
egy héten, napi 10 órát, és mindennap három ember van benn. A polgári szolgálatos hétfőtől
péntekig dolgozik, heti 40 órát.
A gyakornoki munka
A munkaidőm 08.00-tól 17.00-ig tart, hétfőtől csütörtökig, napi egy félórás szünettel.
Pénteken 08.00-tól 14.00-ig dolgoztam, szünet nélkül, a három idősgondozóval. Csak egy
ágyhoz kötött beteg van, és hat kerekes székes. Nem tudnak egyedül felkelni, fürdeni,
felöltözni, stb. A lakókkal sétáltam, ételt és gyógyszereket adtam nekik, beszélgettem velük,
megfésültem a hajuk, megmostam az arcuk, és segítettem bekenni a testápolót.
Személyes megfigyelések
A polgári szolgálatot végző a konyhán dolgozik, a nővér a gyógyszereket írja fel és
adminisztrál, de néha az egyéb tennivalókba is besegít. A takarításon kívül minden mást az
idősgondozók csinálnak, pl. ágyaznak, mosdatják a lakókat, mozgatás, öltöztetés, lefektetés,
hajápolás, gyógyszerezés, az étel kiosztása, infúzió és injekció adása is az ő feladatuk
Napi időbeosztás:

7:00-től 11:00- ig az idősek felkelnek, lefürödnek, felöltöznek és reggeliznek. A nővérek
beágyaznak.
11:00-től 11:30- ig dokumentálás: leírjuk, hogy érzik magukat, milyen a lakók kedve, mit
ettek, stb.
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11:30-tól 11:50- ig készülődés az ebédre, gyógyszerosztás
11:50-től 12:30- ig ebéd
12:30-től 13:30- ig egyes lakók lefekszenek
13:00-tól 14:00- ig dokumentálás, ellenőrzés: minden rendben?
14:00-től 14:30- ig kávé és sütemények előkészítése és felszolgálása
14:00-tól 16:00- ig az idősek tévéznek, misére mennek, együtt énekelnek. Vérnyomást és
cukorszintet mérünk, megkérdezzük a lakókat a másnapi ételekről, sétálunk, stb.
16:00-tól 17:00- ig vacsora
17:00-től 18:00- ig fogmosás, lefektetés
18:00-tól 7:00- ig éjjeli ügyelet
Minden tevékenységet megfigyelhettem, és elláttam bizonyos feladatokat, mint pl. ágyazás,
étel és gyógyszerek kiadása, hajfésülés, arcmosás, stb.
Egyik lakónk 104 éves. Amikor rossz kedve van, rugdossa és karmolja az idősgondozókat,
néha a véresre. Ezért amíg öltöztetik, valakinek mindig le kell fognia a kezeit, ő mindig dühös
és szidja a nővéreket. Ez a feladat mindig nagyon nehéz és kellemetlen.
Személyes véleményem
Az ápolói munka sok erőt és türelmet igényel. Jó lenne, ha többet beszélgethetnénk és
játszhatnánk az idősekkel. Nem ért rossz élmény a migránsságom miatt. A személyzet és a
lakók is nagyon kedvesek voltak.

Visszajelzések
A Prequal program kezdete óta részt vettek nagy-tudású szakemberek, többféle területről a
tervezésben, és a koncepció kialakításában. Ez lehetővé tette a folyamatos információcserét,
visszajelzést, és az együttműködés elmélyítését. A visszajelzések ezekről a területekről
(egészségügy, ápolás, szociális gondozás, szakszervezetek) mind nagyon elismerőek voltak,
különösen a Prequal tartalmát és célkitűzéseit illetően. Ezt az elismerést a legjobban talán az
igazolja, hogy ígéretet kaptunk a Prequal további finanszírozására a Felső Ausztriai
Egészségbiztosítási Pénztártól. Ezen felül kaptunk meghívásokat ausztriai és nemzetközi
kutatói konferenciákra. A szorosabb együttműködés az egészségügyi intézményekkel, ahol
gyakornoki programjaink zajlanak, illetve a gyakornokokhoz való viszonyulás is jól mutatja a
Prequal nagyrabecsülését.
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A legértékesebb visszajelzés mégis a tanfolyamainkon résztvevőké, akik a Prequal-t utólag
fontos lépcsőnek tekintik a pályafutásukban, és akik már felvételt nyertek további oktatási
programokra. Mi több, nőtt a Prequal iránti érdeklődés a felső-ausztriai migráns nők körében,
a tanfolyam időigényessége és költségei ellenére.
Az értékelés (SelfEvaluation) már a tanfolyam ideje alatt zajlik, minek következtében gyorsan
tudunk reagálni a kívánságokra, vagy változásokra. A résztvevők munkáját is folyamatosan és
rendszeresen figyelemmel követjük. A nemzetközi csereprogram partnerszervezeteinkkel
további visszajelzést adott. Egy partnerünkkel szervezett találkozó alkalmával kollégánk nagy
lelkesedéssel mutatta be a kurzus kivitelezését szervezetüknél, képekkel és füzetekkel
kiegészítve.
Minden Prequal tanfolyamra igaz, hogy a résztvevők körében kialakuló közösség, melyben a
képzők is részt vesznek, az egyik legfontosabb elem. A közösség kialakulása azt idézte elő,
hogy sem a képzők, sem partnereink nem egy normához kötik elvárásaikat, hanem teret
hagynak a dinamikus fejlődésnek. Ez a dinamika lehetővé teszi, hogy, különösen a módszerek
terén, a résztvevők közössége kerüljön középpontba. Ilyenkor oktatóink átélhetik az oktatás
forradalmi erejét. Ezek a pillanatok rámutatnak a képzés erejére.

5.2. A Prequal Csehországban - Sofia
5.2.1. Munkavállalás a cseh egészségügyi szektorban
A munkavállalás szempontjából a terület sajátosan két részre oszlik a Cseh Köztársaságban:
szociális- és egészségügyi ellátásra. Ennek mentén elválik a finanszírozás, a törvényi
szabályozás, és a felvételi követelményrendszer. A szociális ellátás a Munkaügyi és Szociális
Minisztérium, az egészségügyi ellátás az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik.
Előbbit a Szociális Ellátási Törvény, 108/2006 –os direktívája szabályozza.
A szociális ellátás részben ingyenes- többek között gyógytorna, szociális tanácsadás,
kríziskezelés, fiatalkori ellátás. A másik szegmens a lakókörzeti ellátások csoportja: idősek
otthona, szociális és fizioterápiás intézmények. Ezek fizetett szolgáltatások, melyeket az
egészségügyi járulékból térítenek az igénybe vevők.
A szociális szegmensben való elhelyezkedés alapfeltétele a Szociális Munkás Tanfolyam
elvégzése, ami minimum 150 órás. Ennek elvégzéséhez szükséges a középfokú végzettség. A
konkrét csoportokra irányuló szaktudás elősegítheti a szektorban dolgozók képzettségének
akkreditálását. Jelenleg 600 órás szociális munkás képző tanfolyamok is elérhetőek. A
tanfolyamot sikeresen elvégzők napi, vagy heti beosztásban elhelyezkedhetnek szociális
intézményekben, fogyatékkal élők otthonában, idősek otthonában, menhelyeken, egyéni
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gondozásban, terápiás foglakozásokban, és egyéb kapcsolódó ellátásban. A női végzők
találhatnak további álláslehetőségeket az ilyen intézményeknél, tipikusan a személyes
higiénia és önellátás segítésében, képzésében, a háztartásvezetésben való közreműködésben, a
hatóságokkal való kapcsolattartásban, stb.
Az egészségügyi szektorban való elhelyezkedés alapfeltétele az „Általános Mentő Ápoló”
végzettség. Ennek elvégzéséhez alapfokú végzettség kell, és a képzést magát a nem-orvosi
egészségügyi foglakozások képzésére való felvétel, és a képesítés megszerzésének feltételeit
megszabó törvény (96/2004) definiálja. Az ezt teljesítők kórházakban, otthonokban,
fürdőkben, és egyéb egészségügyi intézményekben tudnak elhelyezkedni. Munkakörük
kiterjed a higiéniás és ápolói gondozásra, főzésre, fertőtlenítésre, a betegek vizsgálatra való
szállítására és kísérésére, stb. Tehát vannak olyan kurzusok, melyek elvégzésével a
jelentkezők dolgozhatnak ápolói munkakörben, anélkül, hogy az ápolói képzést főiskolai úton
végezték volna el. Ezek például az orvos asszisztensi, fogorvos- nővéri, orvoskísérői
képesítések, vagy olyan speciális képesítések, mint a fertőtlenítő és a masszőr. Összegezve,
Általános Mentő Ápoló-ként elhelyezkedni az egészségügyben a könnyebben teljesíthető
alternatíva.

5.2.2. A Prequal tanfolyam
A kivitelező szervezet háttere
A Sofia szervezet- civilek a társadalmi párbeszédért- 2004-ben alapult, azzal a céllal, hogy a
nők számára olyan közös teret teremtsen, ahol lehetőség nyílik a személyes fejlődésre,
tanulásra, és tanácsadásra. Az igény elsősorban arra irányult, hogy biztonságos kereteken
belül létrejöjjön nők különböző csoportjai közötti párbeszéd, hogy találjunk módokat a női
közösség intézményeken kívüli támogatására, a nők mozgósítására az önellátás elve alapján,
és saját képességeik teljesebb kiaknázására.
A nőknek természetes hajlamuk van az egymással való megosztásra, a másik támogatására,
segítésére. Tapasztalataink szerint már a puszta részvétel egy női csoportban, társaságban
gyógyító és lelkesítő erővel bírhat.
A SOFIA a megalapulása óta részt vesz más szervezetekkel együtt multikulturális és gendertémájú projektekben. Egyike ezeknek az ABSOLVO program, előadások és műhelyek a nők
személyes tapasztalatainak és fejlődésének témakörében.
2007-ben részt vettünk a Na Rovinu! (Őszintén) projektben. Szervezetünk feladata volt a
koncepció elkészítése, csoportos programok kivitelezése (női résztvevőkkel), témák
feldolgozása migráns és többségi nőkkel. Utóbbi során személyes hangvételű
műhelyfoglalkozásokat tartottunk olyan témákban, mint: női mozgalmak, család,
párkapcsolat, közösségi lét, spiritualitás. Egy kulturálisan sokszínű csoportba való integráció
“itt és most” – ez volt az alapvetés.
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Tevékenységeink (tanácsadás, oktatás, pszichoterápiás foglakozások, közösségi részvétel) és
tapasztalataink alapján kidolgoztunk egy stratégiát, amit a CET rövidítéssel jelölünk. (A
tevékenységek angol neveinek kezdőbetűin kívül ez utal a Közép-Kelet Európai időzónára.)
Célunk a kultúrák és generációk közötti, a társadalmi nemet témájává emelő párbeszéd.
A nők életszakaszai, a különböző kultúrák, eltérő pályák, más családi háttér, konkrét
társadalmi helyzet, egyéni életritmus, a fejlődésre való egyéni adottságok mind idetartoznak.
Szükséges az odafigyelés, merni megosztani tapasztalatainkat, elfogadni tudni más
véleményét, örömöt lelni az élet kalandjainak megosztásában. Párhuzamok keresése, eltérések
vizsgálata, az öntudat fejlődése.

A Prequal tanfolyam előkészítése
A projekt team
2008 szeptemberében kezdtük a projekt kivitelezését. Egy kilépő szervezet helyét vettük át a
projektben. Magunkra vállaltuk a projekt céljainak elérését, a tevékenységek elvégzését,
beleértve a társfinanszírozás vállalását a projekt tartamának fele alatt. Ez hatással volt a
csehországi projektre, illetve a mi prioritásaink is átrendeződtek: a hatékonyság és a sikeres
teljesítés került előtérbe.
A projekt kivitelezését kibővült csapat végezte: a Berkat civilszervezet női tagjai, külső tagok,
a társszervezetek szakértői. A csapat rendszeresen találkozott, és levelezőlistán tartották a
kapcsolatot.
Hálózatépítés, PR
A kezdetektől fogva kerestünk stratégiai partnereket a civilszférában, az oktatásban,
egészségügyben, és a törvényalkotásban. Tájékoztatást adtunk a projektről, megvitattuk velük
a kivitelezés módját és az esetleges együttműködést, az előadók személyét, a sillabusz
résztvevők általi korrekcióját.
A fontosabb információkat tartalmazó füzetet az érintett szervezeteknek eljutattuk nyomtatott
és elektronikus formában. Részt vettünk konferenciákon a gender és multikulturalizmus
témakörében. Interjúk és kapcsolatfelvétel útján folyamatosan hirdettük a projektet. Kiadtunk
két sajtóközleményt és egy interjút, amik a csehországi Prequal projektről szólnak.
Sillabusz korrekció
Az előkészítés stádiumában három alkalommal is összehívtuk a szakmai közvéleményt.
Kreatív műhelymunka során javaslatokat vártunk tőlük a sillabusz-terv módosítására, hogy az
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minél inkább a csehországi migráns nők érdekeit szolgálja.
Az első műhely a civilszervezetek tapasztalatairól,
a második a törvényhozás elfogadhatóságáról,
a harmadik műhely pedig a szakmai és oktatási szervezetek nézőpontjáról szólt.
A Prequal kurzus céljait a műhelyek résztvevői pozitívan fogadták, tapasztalataikkal örömest
hozzájárultak a sillabusz módosításához, pár résztvevő pedig tagja lett előadói csapatunknak.
Ennek ellenére kétségekkel is találkoztunk: a résztvevők megkérdőjelezték a projekt
kivitelezhetőségét a rendelkezésre álló rövid idő alatt, illetve a teljesítésig kitartó anyagi
feltételek meglétét.
Migráns nők is részt vettek az összes workshopon, és éppen az ő lelkesedésük és bizalmuk
volt az, ami a projektet megerősítette.
Köztisztviselők, csakúgy, mint az egészségügy, szociális ellátás, társadalmi nem, oktatás és
migráció területén dolgozó szervezetek képviselői mind részt vettek a sillabusz
módosításában.
A műhelymunkán felül szakértőkkel személyes konzultációt folytattunk a sillabuszról, és a
projekt egészéről.
Az előadók
A kapcsolatépítés során megkerestünk lehetséges előadókat. A jelentkezők előkészítő
műhelyeken vettek részt a Prequal tanfolyam kezdetét megelőzően, Ennek során
megbeszéltük az egyes előadók célközönségével kapcsolatos tapasztalatokat, módszertani
kérdéseket, a tanfolyam célkitűzéseit és témáit, az időkeretet, és a tematikus egységek
többféle összekapcsolásának lehetőségeit. Kiosztottuk a módosított sillabuszt, és az egyes
témák szerint csoportbeosztást készítettünk. Megállapodtunk az előadók, és az előadók és
résztvevők csoportjai közötti kommunikáció módja felől. Létrehoztunk egy ezt a célt szolgáló
interaktív weboldalt.
Az előadók sokszínűek voltak nem, kulturális háttér, hivatás, és életkor tekintetében is.

Célcsoportunk
A női jelentkezők megszólítása
A rendelkezésre álló idő rövidsége ellenére megdöbbentően nagy érdeklődés fogadta a
tanfolyamot, ami egy projektünk kivitelezésén dolgozó migráns nő erőfeszítéseinek
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köszönhető.
Hogy hírünk elérjen migráns nőkhöz felhasználtuk a SOFIA, és más társszervezetek
adatbázisait. Írtunk egy migránsoknak szánt ismertetőt oroszul és csehül, melyet elektronikus
úton és weboldalakon keresztül eljuttattunk a témában érintett szervezetekhez. A tanfolyam
kezdete előtt bemutatkozó találkozóra hívtuk a jelentkezőket és egyéb lehetséges
érdeklődőket. Itt bemutattuk szervezetünket, a projekt céljait, és a kurzus tartalmát. A
beszélgetés során leginkább a résztvevők igényeire, a projektben rejlő lehetőségekre, a
csehországi viszonyok sajátosságaira, és a tanfolyamon való részvétel feltételeire
összpontosítottunk. A felmerülő kérdéseket és javaslatokat felhasználtuk a sillabuszmódosítás
során.
Részvételi motiváció-interjúk
A jelentkezőkkel kitöltettünk egy kérdőívet, amiben igazolják, hogy a részvételük önkéntes,
és hogy a tanfolyam alatt beszerzett információkat etikusan kezelik. Tájékoztattuk őket a
tervezett időbeosztásról, a részvétel feltételeiről, és az oktatási módszerekről. A résztvevők
kivétel nélkül aláírtak egy szerződést, melyben mindkét szerződő fél vállalja a rá eső
kötelezettségek teljesítését. A szerződés tartalmát minden résztvevővel személyesen átnéztük.
A Prequal tanfolyam résztvevői
A szerződést aláíró 19 résztvevő között voltak orosz, ukrán, és belorusz bevándorlók.
Végzettségüket tekintve nagy eltérések voltak, de legtöbbjük bölcsész, vagy mérnöki,
felsőfokú végzettséggel bírt. Származási országukban saját szakterületükön dolgoztak, de
Csehországban többnyire csak fizikai munkát tudtak vállalni. A résztvevők közül 14-en
végezték el a tanfolyamot, 2-en munka miatt hagyták előbb abba, 3-an pedig elköltöztek.
Általában véve nem voltak nehézségeik a kurzus anyagával, bár néhányuk számára túl
időigényesnek bizonyult a tanfolyam. Még a Csehországban alig hat hónapja tartózkodó
résztvevők is jól teljesítettek. Legtöbbjük igen hasznosnak tartotta, hogy a kurzus cseh
nyelvórákkal indul, és hogy a későbbiek során is nyelvórák egészítik ki a többi tematikus
egységet. Volt lehetőségük konzultálni az előadókkal, ha esetleg az órák alatt nem értettek
valamit.
A látogatások és gyakornokság alatt sok nő épített sikeresen kapcsolatokat, és tudott végül
elhelyezkedni a szakmában. Gondok azon nők esetében adódtak, akik nem rendelkeztek
csehországi állandó lakhellyel.

A tanfolyam tartalma
A tanfolyamot következő részekre bontottuk:
Az, Szakmai blokk
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(a150 órás akkreditált Szociális Munkás tanfolyam, intézménylátogatás 52 órában,
gyakornoki szupervízió, 40 óra gyakornoki tevékenység a résztvevő érdeklődésének
megfelelően.)

A “Testi, testi és szellemi fogyatékkal élők ellátását végző szociális munkás” akkreditált
tanfolyam a következőket tartalmazza: a szolgáltatás minőségi előírásai, etikus gyakorlat, a
fogyatékkal élőkkel és szellemi károsultakkal való kommunikációs készség fejlesztése, a
szellemi károsultság típusai, alternatív kommunikációs technikák, a pszichológia,
pszichopatológia és szomatológia alapjai, a segélyezésre való utaltság megakadályozása,
elsősegély, a páciensek önellátásra való oktatása, a visszaélés elkerülése, kríziskezelés.
A látogatások, gyakornokságok, és a szupervízió ehhez a blokkhoz tartoztak. A kurzus
akkreditálását elősegítendő együttműködtünk az Asistence o.s. civilszervezettel, és szakmai
gyakorlat helyének biztosítása érdekében a Jabok Szociálpedagógiai és Teológiai Főiskolával.
b, Nyelvi blokk (180 óra)
A nyelvi oktatás kapcsolódott a többi blokkhoz. Tartalmazta a nyelvtani, fonetikai, cseh
kulturális, történelmi, és társadalmi ismeretek átadását, a beszédkészség fejlesztését általános
és szakmai környezetben. A résztvevők teszt eredményeinek megfelelően középhaladóhaladó szintről kezdtük az oktatást. A nyelvi blokk óráit az Alternativ Nyelviskola
segítségével tartottuk.
c, Személyes fejlődés és multikulturalizmus
Kommunikáció és konfliktuskezelés, tárgyalási technikák, verbális és non-verbális
kommunikáció, a megkülönbözetés és rasszizmus elkerülése, kulturális különbségek az
ápoláshoz való viszonyulásban, nemi és kulturális sztereotípiák, a származási ország és a
Cseh Köztársaság szociális rendszereinek összehasonlítása, a szociális ellátás, az
álláslehetőségek rendszerében való eligazodás, a képzési lehetőségek átlátása, a cseh kultúra
kiemelkedő női alakjai (gender-kérdések). Ezt a blokkot az egyéni tapasztalatok megosztásán
alapuló workshopok formájában valósítottuk meg.
d, Szociális- és munkaügyi jog
A bevándorlással, munkavállalással, zöld kártyával, tartózkodási engedéllyel és
társadalombiztosítással kapcsolatos jogi problémák kezelése, a résztvevők tapasztalatai
alapján megoldások keresése a cseh hatóságokkal való érintkezés során felmerülő
problémákra. Munkajogi szempontból eligazítást adtunk a résztevőknek az álláshirdetések, az
önéletrajzok és motivációs levelek feldolgozása, az állásinterjúra való felkészülés, a
munkavállalási szerződés, és a Munkaügyi Törvény témájában.
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E, Számítógépes ismeretek blokkja
Word, Excel, PowerPoint és az internet használata, a számítógép technikai ismerete. A blokk
megvalósításában a Jabok Főiskola segített.

A Prequal tanfolyam kivitelezése
a, Tartam és helyszín
A kurzus 2009. március 14-étől július 18-áig tartott. Az egyes blokkok heti 4 alkalommal,
16:00 órától 19:30-ig tartottak, az egyéni konzultációra havonta egyszer, szombati napokon
10:00-től 16:00 óráig került sor. Az órák maguk oktatási intézmények bérelt termeiben
folytak.
b, Szakmai gyakorlat, gyakornoki programok
A szakmai gyakorlat a szociális munkás- képző kurzuson belül, valamint a Prequal keretein
belül is zajlott. Az intézménylátogatás, és a gyakornoki munka formáját öltötte.
A látogatások célja a fogyatékosság különféle formáival, és a szociális ellátásban részesülő
csoportokkal való megismerkedés volt. A résztvevők láthattak intézményeket, melyek az
alábbi célcsoportokat látták el: halláskárosultak, vakok és gyengénlátók, idősek, szellemi
károsultak. Találkozhattak továbbá igen specifikus csoportokkal foglakozó
civilszervezetekkel is.
A gyakornoki programok helyszínéül igyekeztünk olyan intézményeket választani, ahol az
ápolás minél több formáját ismerhették meg a résztvevők; az általános nővéri feladatoktól, az
egyéni ápoláson át, a zeneterápiás, csoportterápiás, vagy munkaterápiás kezelésekig. A
résztvevők országszerte több ápolást és gondozást végző intézménnyel találkozhattak.
A gyakornokság kezdete előtt felkészítést tartottunk a résztvevőknek munkabiztonsági és
titoktartási követelményekből. A szociális ellátásban osztályvezető, az egészségügyi
intézményekben főnővér ellenőrizte a gyakornokok munkáját.

Konklúzió
a, Elismertetés
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A cseh törvények értelmében Általános Mentő Ápoló-oklevél szükséges az egészségügyben,
Szociális Munkás-végzettség pedig a szociális ellátásban való munkavállaláshoz.
A Prequal célja az, hogy megkönnyítse a migráns nők szakmai továbbképzését, majd
elhelyezkedését a szektorban. Ennek érdekében a tanfolyam hivatalos elismertetésére tettünk
erőfeszítéseket.
Az Asistence o.s. szervezettel való együttműködésünk gyümölcseként a Prequal szakmai
blokkja hitelesítve lett.
b, Kivitelezés
A Prequal tanfolyam megvalósulása, és magas arányban való teljesítése leginkább az alábbi
tényezőknek köszönhető:
● a jelentkezőkkel olyan munkatársunk vette fel a kapcsolatot, aki maga is migráns,
● ígéretet kaptunk a szegmensben való elhelyezkedést lehetővé tevő hitelesítésre
● a tanfolyam kezdete előtt műhelyt szerveztünk a lehetséges résztvevőknek, ahol aktív
részvételre buzdítottuk őket, megismerkedhettek a projekt munkatársaival, és informáltuk
őket a kurzussal kapcsolatban.
c, Bemutatkozó workshop
A Prequal tanfolyam egy személyes tapasztalatokat megosztó műhellyel kezdődött (a
személyes fejlődési blokk részeként), ami nagyban elősegítette a csoportos munkát. A
workshop célkitűzései elsősorban a következőek voltak:
● a személyes történetek elmeséléséhez kellő feltételek megteremtése
● közösség teremtése a csoporton belül
● informális szabályok felrajzolása a csoportban
● erősíteni a biztonságérzetet és az őszinteséget
● a személyes tapasztalatszerzés és fejlődés elősegítése
● ismerkedés a kurzus elemeivel- kötetlen, részvétel-alapú módszerek, az (ön) értékelés,
mint alapelv.
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d, Résztvevői motiváció
Az aktív részvétel és motiváció erősítése végett az alábbi stratégiákhoz folyamodtunk:
● egy munkatársunk, aki maga is migráns, részt vett a kurzuson,
● a személyes fejlődéssel foglalkozó blokk csoportos munkából és a műhelyeken személyes
élmények megosztásából állt,
● a résztvevőket bátorítottuk az öntudatosságra, kezdeményezésre.
e, A tanfolyam
Szakmai blokk
Az Asistence o.s. szervezettel közösen realizáltuk a szakmai blokkot. A résztevők értékelték
az oktatók érzékenységét, és az oktatást, mint a jövőre nézve hasznos segítséget fogadták. Az
előadók segítőkészek voltak a résztvevőkkel, díjazták azok részvételi kedvét az órai
munkában, és a szakma felé tanúsított hozzáállásukat. Az oktatók megjegyzései arról
számolnak be, hogy a résztvevők nagy részének volt másféle állása, s éppen ez okolható az
esetleges késésekért.
Az egyik résztvevő dolgozni kívánt az Asistence-nél a kurzus tartama alatt, többen
érdeklődtek elhelyezkedési lehetőségek felől. Miután világossá vált, hogy az Asistence nem
foglalkoztat állandó jelleggel a kurzus után, érdeklődésük lelohadt.
A nyelvi blokk
Az Alternativ CZ s.r.o. nyelviskola nyújtotta a cseh nyelvi oktatást. 3 tanár végezte, törekedve
a nyelv teljes körű tanítására. A kommunikáción alapuló módszernek fantasztikus fogadtatása
volt a diákok részéről. Ezen a blokkon belül törekedtünk a szókincsbővítésre, egyes tematikus
egységekhez kapcsolódva.
Fejlesztettük a gyors válasz készségét különféle kommunikációs helyzetekben, és
begyakoroltattunk bizonyos nyelvtani szerkezeteket, mert ez utóbbi területen tapasztaltuk a
legnagyobb hiányosságokat.
A résztvevők aktívabb részt vettek az órai munkában, öröm volt ilyen lelkes diákokat tanítani.
A kurzus végén készített teszt eredményei alapján a csoport nagyon sokat fejlődött. A
résztvevők válaszai azt mutatják, hogy további tanulmányaik alatt is az ilyen, kommunikáción
alapuló kurzuson vennének szívesen részt.
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A Személyes fejlődés blokkja
A blokkon belül szerepelt a bemutatkozó workshop, és egyes témákhoz (diszkrimináció,
kommunikáció, gender, migráció) kapcsolódó workshopok, egy munkatársunk és egy külső
előadó közreműködésével.
A Prequal teljes hossza alatt futottak ennek a blokknak az órái, és a résztvevők aktívak voltak,
kölcsönösen támogatták, segítették egymást. Barátságok szövődtek, a résztvevők a tanfolyami
kereteken túl is találkoztak.
Aktívan részt vettek a műhelymunkában, megosztották ötleteiket, tapasztalataikat,
meglátásaikat.
f, Értékelés (SelfEvaluation)
Az értékelést úgy mutattuk be mind a bevándorló nők, mind munkatársaink számára, mint
kulcsfontosságú elem. Kísérleti programról lévén szó, az értékelés projektünk jövőbeni
sikerének kulcsa lehet, mi több, tanulságai beépülhetnek a migráns nőket ellátó rendszerbe.
A tanfolyam minden résztvevője (itt az előadókat is beleértve) hozzájárult az értékelés
célkitűzéseinek megvalósításához.
A saját tapasztalatokat megosztó workshopok első alkalmával megvitattuk az értékelést, mint
módszert. Ezután a műhelyek szerves része lett, s a csoport egyik tagja, valamint egy külső
női előadó vezette. A csoportok rendszeresen értékeltek célokat és kijelölt témákat.
Az értékelés elsődleges célja az volt, hogy korrigálja a Prequal kivitelezését az alábbi
szempontok alapján: megkönnyíti-e az elhelyezkedést Csehországban, szakmai szempontból
hasznos-e, személyes szinten hasznos-e, azaz létrehoz-e a migráns nők között egy
kölcsönösen egymást támogató viszonyt, az időbeosztás és helyszínek előnyössége, mennyire
tud alkalmazkodni a résztvevők igényeihez, és végül, de nem utolsó sorban, a tanítási
módszerek alkalmassága.
E célkitűzések megvalósítása együttesen nyújtja a tanfolyam értékét és a résztvevők
elégedettségét, feltéve, hogy motiváltak a kurzus elvégzésére, s ezt követően az egészségügyi
vagy szociális szektorban való munkavállalásra
Az értékelés másik formája a szupervízió volt, ami támpontokat adott saját munkájuk
értékeléséhez, és a munkahelyen esetlegesen felmerülő problémák kezeléséhez.
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5.3 PreQual képzés Görögországban – Antigone
5.3.1 Egészségügyi munka Görögországban
Az egészségügyi és szociális szektort Görögországban kórházak, magán szanatóriumok,
kiegészító gyógyászat , és egyéb egészségügyi és gondozói tevékenységek alkotják.
Szervezetek széles skálájából áll, a magánszektor, közintézmények és a civil, önkéntes
szervezetek metszéspontjában. Ebben a szektorban a lehetőségeket alapvetően a nemzeti
politikai stratégiák, az egészségügyi ellátásban, és technológiában létrejött fejlesztések,
valamint a demográfiai változások befolyásolják.
Görögországban az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat a jóléti állam biztosítja az
egyéneknek, amely társadalmi biztosítási státuszuktól és foglalkozásuktól függ. Ennek a
szektornak a jellemzői hatással vannak a migráció, munka és az egészségügy kapcsolatára.
Bár Görögország megfelel az európai jogszabályoknak mégis nehéz kiemelni egy irányelvet a
migránsok és az egészségügyi, szociális foglalkozások vonatkozásában. Egy külföldinek, aki
orvosi és egészségügyi munkát szeretne végezni Görögországban, követnie kell egy
megfelelő eljárást, amellyel megszerzi a tudományos valamint szakmai akkreditációt, s
amellyel bekerülhet egy megfelelő tudományos egyesületbe, és amellyel megszerezheti a
munkavállalói engedélyét. Ezen felül, aki nem Európai Uniós lakos, nem dolgozhat az
egészségügyi és szociális szektorban. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy mégis van a migránsok
számára egy belépési pont az egészségügyi és szociális szektor munkapiacára különösen a
nők számára. A bevándorlók munkaerejét az ápolói és gondozói területeken leginkább ott
vonják be, ahol a legnagyobb hiány van a szektorban, ami főként a szektor alacsonyabban
képzett rétegeit jelenti. A migráns nők ápolói munkák betöltésével hozzájárulnak a helyi
munkaerőpiac további telítődéséhez, de a szegmentált egészségügyi terület
fenntarthatóságához és megerősítéséhez is. Mindez azért, mert a jóléti állam és a nagy
„informális” gazdaság nagy igényt mutat az ilyen „új típusú nővérekre” (akiket „kvázinővéreknek” is hívnak) amely egyrészt segíti a jóléti rendszer megszilárdítását, másrészt
pedig hatással van a migráns nőkre is, amennyiben ez a helyzet többnyire a nők
kihasználásához, marginalizációjához és kirekesztéséhez járul hozzá. Ezeknek a
folyamatoknak a mértékét és módját főként a „gender”, etnikum, és társadalmi osztály
összefüggései határozzák meg, ahogyan a szexizmus a fogadó ország másság-kezelésének és
racionalizációs folyamatainak különböző folyamataitól függ. Létezik egy olyan vélekedés is,
amely szerint hiba lenne a bevándorló nőket csakis a láthatatlan hazai gazdaság passzív
áldozatainak tekinteni, akik csendes marginalizációra vannak kárhoztatva. Ehelyett inkább
úgy kellene szemlélni őket, mint akik tevékeny részesei egy folyamatos versenynek és alkufolyamatnak. Alkalmazásuk a gondozási feladatokra való egyre nagyobb igény nyomására
adott válasz, amely a demográfiai, valamint más szocio-kulturális folyamatok eredménye.
Mindezen tényeket és munka körülményeket figyelembe véve, a PreQual képzéssorozat
megvalósításakor intenzív erőfeszítéseket tettünk azért, hogy a tréningek magas szintű
kompetenciákra épüljenek, hogy a résztvevők a munkaerőpiaci szükségletekre reagálni
tudjanak.
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5.3.2 A PreQual képzés
A megvalósító szervezetről:
A “PreQual” projektet Görögországban az 1993ban Thessalonikiben alapított “Antigone”
nevű civil szervezet hajtotta végre, mely hosszabb nevén: „Információs és Dokumentációs
Központ a Rasszizmus, Ökológia, Béke és Erőszakmentesség Témáiban”
2001 és 2007 között az ANTIGONE hivatalos partnerként együttműködött a RAXEN
létrehozásában, amely a Rasszizmus és Xenofóbia Európai Monitoring Központ Görögország
Nemzeti Központja, s amelynek célja megbízható adatok gyűjtése rasszizmusról,
idegengyűlöletről és anitiszemitizmusról minden európai tagállamban. 2007 óta az
ANTIGONE – az Európai Alkotmányos Jog Központjával együtt a hivatalos görög partnere
az EUMC utódszervezetének az FRA-nak (Az Alapvető Jogok Európai Ügynöksége) amely
az alapvető jogok védelmének és népszerűsítéséhez tartozó jogi ügyekről szóló jelentések és
tanulmányokat készíti el.
ANTIGONE:
z különböző szemléletformáló tevékenységeket, képzéseket és szemináriumokat, anti-

diszkriminációs eseményeket indít
z nagyszámú kutatási projekten dolgozik mind görög mind más európai partnerekkel,

kiadványokat és sajtó anyagokat terjeszt. Fennállása óta több mint 40 tanulmányt
készített Görögországban a munkavállalás, oktatás, jog, a faji erőszak és lakhatás
területein rasszizmus, idegengyűlölet és antiszemitizmus témájában
z Részt vesz különböző diszkriminációval kapcsolatos sajtókonferenciákon és számos

antirasszista fesztiválon Athénben, Thesszalonikiben és más városokban
z 2002 óta évente nemzeti szintű kerekasztalokat szervez kormányzati képviselők,

akadémikusok, civil szervezetek, migráns és kisebbségi szervezetej részvételével
z az Antigone tevékenységei közé tartozik: bevándorlóknak és menekülteknek tartott

görög nyelvórák, tanácsadás és támogatás romáknak munkaügyi témákban, migráns
nőknek tartott képzések, kreatív foglalkozás börtönraboknak, valamint erőszakmentes
kommunikációról, stb
z Antigone közeli együttműködést tart fenn számos intézménnyel és szervezettel, melyek

a diszkrimináció ellen küzdenek, valamint nagyszámú szakértői csapattal dolgozik
együtt (szociológusokkal, szociálantropológusokkal, politológusokkal, jogászokkal) s
együttműködik görög és külföldi civil szervezetek nagy hálózatával.
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A PreQual képzést előkészítő tevékenységek
a) előkészítő találkozók Görögországban – a tananyag és a projekt koncepciójának
alkalmazásáról
Az előkészítés alatt az Antigone nemzeti szintű találkozókat szervezett, amelyek során a
projekt koncepcióját és tananyagát dolgozták fel és a helyi igényekhez igazították. Ezeken a
találkozókon migráns nők, állami egyetemek és magániskolák pedagógia professzorai és
ápolástani szakértői vettek részt, valamint szociálpszichiátriai szakemberek, és a bevándorlás
valóságának ismeretének szakértői, s helyi kormányzatok képviselői voltak jelen. A műhelyek
moderátora egy a PreQal I-ben már dolgozott, PreQual-al szoros kapcsolatban lévő ápoló
volt, aki a Thesszaloniki Egyetem tapasztalt ápolási oktatója. Ezen találkozók alatt a projekt
irányelvei és céljai kerültek bemutatásra. A hangsúlyt a pedagógiai megközelítési módszerre,
és a projekt jövőbeni kilátásaira helyezték. Lezajlott egy vita a javasolt PreQual
tréningsorozatról és annak lehetséges adaptációiról ahhoz, hogy a helyi igényeknek
megfeleljenek, valamint megtárgyalták a tananyag kifejlesztését is. Abban megegyezés
született, hogy óriási szükség van a szociális és ápolói gondozói munkára, és a siker azon
múlik, hogy mekkora kompetenciájuk és kapacitásuk van a résztvevőknek, hogy a megfelelő
gondozásra képesek legyenek, amelyet a jövőben a klienseiknek nyújtanak. A találkozók alatt
minden résztvevő hangsúlyozta, hogy a résztvevők értékelését esettanulmányokkal és állandó
visszajelzésekkel kell megvalósítani. Ez segítené őket abban, hogy tesztelhessék magukat
olyan valóságos helyzetekben, amibe hamarosan belekerülnek.
b) Terjesztés – Résztvevők megkeresése
Az előkészítéssel együtt az eredmények elterjesztésével kapcsolatos tevékenységek is
elkezdődtek: ahhoz, hogy minden fontos észak-görögországi érintettet elérjenek, az Antigone
készített egy listát minden olyan szervezetről, egyesülésről és civil szervezetről, amelyeknek
köze van a migráns közösségekhez és tájékoztatta őket a projektről. Személyes találkozókra
került sor több mint 50 önszerveződő szervezet vezetőjével vagy olyan meghatározó
személyiségekkel, akik ezen terület által nagy mértékben érintettek, és akik egy dominoeffektust hoznának létre a projekt eredményeinek terjesztésében. Brossúrák és információs
anyagok készültek, amelyeket a velünk kapcsolatban lévő szervezeteknek adtunk. Ezen felül
az anyagokat terjesztettünk migránsok és bevándorlók talákozó helyein, valamint minden
olyan helyen ahol általában megfordultak. Ez a megközelítés nagyon sikeresnek bizonyult.
Posztereket és üzeneteket tettünk ki hirdetőtáblákra ott ahol a migránsok összegyűlnek vagy
találkoznak. Ezen túl különböző szemináriumokon és találkozókon is terjesztettük az
információt, több Görög városban is, és így többféle csoportot el tudtunk érni. Két nagyon
fontos rendezvényen is részt vettünk, a Migráns Nők Nemzetközi Élelmiszer Fesztiválján és
az Antirasszista Fesztiválon, melyek minden évben júniusban Thesszalonikiben kerülnek
megrendezésre. Az Antigone megragadott minden lehetőséget arra, hogy a fesztiválon jelen
lévő migránsokkal kapcsolatot teremtsen, és tájékoztassa őket a PreQual-ról és PreQual
anyagokat adjon nekik görög, angol és albán nyelven (mivel az albánok alkotják ÉszakGörögországban a legnagyobb migráns csoportot) Ezen felül e-maileket küldtünk a képzésről
rengeteg érintett partnernek Thesszalonikibe és más városokba, különösképp Athénba arra az
esetre, ha van kapcsolatuk Thesszalonikiben élő esetleges érdeklődőkkel. Nyár végére, ősz
elejére a PreQual kurzus iránt érdeklődő migráns nők ellátogattak az Antigone-ba, ahol az
Antigone munkatársai személyes beszélgetésekben tájékoztatták őket a projektről.

Célcsoport
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A képzés résztvevői Európa, Afrika és Ázsia különböző országaiból származtak és 22-55 év
köztiek voltak. Legtöbbjüknek egyáltalán nem volt semmi ismeretük az ápolói szakmáról,
míg egyeseknek egyetemi végzettsége volt a területről, de diplomáik és bizonyítványaik nem
voltak Görögországban elismertek és használhatóak.
A képzések 2008 október végén kezdődtek, 14 résztvevővel, amely később kibővült 16-ra.
Azonban ahogy múltak a hónapok, rendszeresen csak a fele csoport járt a képzésre. A másik
fele egyéb fontos teendőkkel voltak elfoglalva, munkahelyi problémáik voltak, és így nem
tudtak jelen lenni minden órán.
Mire a képzések és a gyakorlati idő is befejeződött, a kezdeti 16-ból csak 8 nő vett részt az
órák több mint 80%-án, amely követelmény volt a képzést elismerő hivatalos Leonardo
oklevél megszerzéséhez.

A képzés tartalma
A koordináló szervezet “maiz” által bemutatott tananyagot továbbfejlesztésre került a képzők
és a projektben dolgozó tudományos szakértők segítségével, valamint a résztvevők
szükségleteinek és a nemzeti körülmények figyelembe vételével. A képzést aktív részvételi és
tapasztalati tanuláson alapuló módszerrel valósítottuk meg, amelyek mind elméleti, mind
gyakorlati órákat tartalmaztak. A tananyag végső formájában a következő képzési elemeket
tartalmazta:
•

Bevezetés a Görög Egészségügyi Rendszerbe (állami és magán szektor)

•

Egészségügyi és szociális, gondozói állások – személyre szabott tanácsadás –
képességek és késségek az egészségügyi, ápolói munkák különböző területein –
munkajog, bevánorlás ügy, etika

•

orvosi szakszavak

•

anatómia, fiziológia

•

elsősegélynyújtás – sürgősségi esetek

•

ápolói késségek

•

idősgondozás – krónikus betegek ápolása

•

prevenció – higiénia és biztonság

•

csecsemő és gyermekgondozás

•

fogyatékos gondozás

•

pszichológia

•

nyelvi és kommunikációs késségek fejlesztése

•

számítástechnikai ismeretek

•

tanulmányutak különböző egészségügyi és gondozói intézményekbe

•

rövid távú gyakornoki munka

Itt kell megjegyeznünk, hogy bár a leadott tananyag a „maiz” által javasoltakra épült, mégis
módosítanunk kellett, hogy a résztvevők szükségleteit a lehető legjobban kielégíthesse. Az
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érintettekkel való alapos megbeszélések után egy közös megegyezés született arról, hogy
mivel a görög PreQual képzés más szükségletekre válaszol, mint a többi partner országban,
így a tananyag a görög standardokhoz igazodik, azaz inkább a gyakorlatra helyezi a
hangsúlyt, mivel ezeknek a nőknek nagyobb esélye van így munkát találni a magán
szektorban, tekintettel arra, hogy a görög jogi rendszer miatt nem jöhet szóba az, hogy ezek a
nők a görög állami egészségügyi rendszerben legális munkát kapjanak, vagy a görög
egyetemekre bekerüljenek.

A PreQual képzések megvalósítása
A szemináriumok hetente háromszor kerültek megrendezésre, két hétköznap délutánján (5
tanóra mindegyik alkalommal) valamint minden szombaton (10 tanóra). Az elméleti órákat az
Antigone irodájában tartották, (ahol a migránsközpont is van) a gyakorlati órákat pedig két
görög állami kórházban, illetve a Vöröskeresztnél.
Ezenkívül tanulmányutak valósultak meg egészségügyi és szociális intézetekbe, pl.: a
Memóriazavaros Egyének Nappali Ellátóközpontjába, A Thesszaloniki Pszichiátriai Intézet
Pszicho-geriátriai Klinikájára, vagy pl. a Fogyatékkal Élők Nappali Ellátó Központjára.
A résztvevők gyakornoki munkájukat a kurzus végén egy állami kórházban végezték el,
illetve egy magán kórházban és egy nappali gyermekgondozóban. A képzőkkel kapcsolatban
az a döntés született, hogy sok trénerrel dolgozzunk együtt, mivel azt gondoltuk, hogy
mindenki azt tanítsa, amiben a legjobb, és így több tehetséges tanár hozzájárulását
élvezhetjük. A képzők többnyire görögök voltak, de volt, aki bevándorló háttérrel
rendelkezett, szakmájukat tekintve orvosok, ápolók, pszichológusok, pszichoterapeuták,
pedagógusok, görög nyelvtanárok, számítástechnika tanárok, jogászok voltak.
A képzés megvalósításában döntő fontossággal bírt, hogy az elméletet és a gyakorlatot a
képzés elejétől kombináltuk. Hiszünk abban, hogy ha a hét közben megtanult elméletet a hét
végén gyakorlatba kell ültetni, az sokkal nagyobb érdeklődést eredményez a résztvevőknél a
terület iránt, és sokkal hatékonyabban sajátítják el a tananyagot.
Az egész képzésen keresztül nagy kihívást jelentett a trénerek koordinálása, különösen azoké
akik az orvosi ill. ápolási ismereteket tanították. A kihívást az a félelem jelentette, hogy
nehogy az egyik tanár által oktatott tanegység átfedést mutasson egy másik tanáréval.
Mindezt úgy oldottuk meg, hogy a trénerek nemcsak az Antigine munkatársaival
kommunikáltak, akik részletesen megbeszélték velük mindig azt, hogy mit kell tanítaniuk,
egymással is, különösen azokkal, akiknek a tananyaga közeli területeket tárgyalt az övével.
Általánosságban elmondható, hogy egy minden irányból megértő és együttműködő légkör
uralkodott annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el.

Példák és tapasztalatok
Minden képző azt a témát választotta, amit tanítani akart, amelyet a tanítás előtt bemutatott
nekünk. Nagyon elégedettek voltunk, mert úgy éreztük, hogy a tanárok nagyon bevonódottak
voltak, szerették a munkájukat. Írott tananyagot, power pont prezentációt és egyebet
használtak. A tréningek alapját a résztvevők aktív részvétele jelentette. Egy-két példa: az
anatómia-fiziológia órán az orvos, aki az anyagot tanította az emberi testet és a belső
szerveket kivetítővel jelenítette meg, és felírta a belső szervek neveit színes matricákra.
Mielőtt bármit elmagyarázott volna, megkérte a résztvevőket, hogy álljanak fel és tegyék a
matricákat a kivetített test megfelelő helyeire. Ez a módszer nagyon sikeres volt mivel sok
vitát kavart a résztvevők között és ezzel az interaktív módszerrel a tanulás is könnyebb volt. A
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páciens pszichológiájával foglalkozó órákon pedig a tréner tapasztalati tanulási módszereket
alkalmazott, amikor például bemutatott pár képet, amelyen a pácienseket láthatták különböző
helyzetekben – amelyeket a résztvevőknek fel kellett ismerniük, majd ezekben szerepeket
kellett alkalmazniuk, amelyekben képzeletbeli párbeszédeket kellett elgyakorolniuk a páciens
és a másik személy között aki a képen szerepelt ( egy orvos, vagy ápoló, stb.)
A fogyatékosok ápolásáról szóló tanórán a tanár hozott pár kelléket (pl. egy kerekes széket) és
így a résztvevők saját maguk tapasztalhatták meg, hogy milyen lehet testi fogyatékkal élni. A
vakok témájánál bekötötte a szemüket, s a tanóra egy részét így kellett végigülniük.
Egy másik példa szerint a gyakornoki tapasztalatszerzés alatt a résztvevők különböző kórházi
osztályokon dolgoztak, mint például az elsősegély osztály, a sürgősségi és a kardiológiai
osztály.
Abban az időben, amikor a gyakorlatot a gyermek és csecsemő nappali ellátó otthonban
végezték, egy különleges témát vitattak meg a gyermekek idősebb csoportjában: idegen
nyelvekről beszélgettek. Úgyhogy ahhoz, hogy bevonják a résztvevőket az óra
tevékenységeibe, a tanár kis feladatokat adott a résztvevőknek – a különböző nyelvekkel
kapcsolatban amelyeket beszéltek. Így tehát például a résztvevők megtanítottak a
gyerekeknek pár egyszerű szót és hoztak pár dalt az ő nyelvükön, és jólismert meséket adtak
elő (minden résztvevő különbözőt) a gyerekeknek, miközben fordították is nekik. Így a
gyerekek megismerkedhettek új idegen nyelvek fogalmával és hangzásával.
Ki kell emelnünk, hogy minden résztvevő meg volt elégedve a kurzussal és nagyon lelkesen
vettek részt a gyakorlati műhhelyeken ahol megmutathatták, hogy mit tanultak az elméletben,
s valódi érdeklődésük bizonyítékaként említendő, hogy bizonyos tantárgyakból óraszámuk
megemelését kérték még saját idejük kárára is.

Saját magunk értékelése
Az önmagunk értékelésének módszerét a képzés kezdeteitől alkalmaztuk, hogy a legjobb
eredményeket érjenek el a résztvevők és a tanárok is. Fontos megemlíteni, hogy mivel sok
képző volt bevonva, ezért az önmaguk értékelését a résztvevők az Antigone munkatársaival
illetve a tudományos munkatársakkal végezték el, mivel néhány képzővel csak néhányszor
találkoztak és nem érezhették magukat a résztvevők elég közeli bizalmas viszonyban velük
ahhoz, hogy teljesen nyitottak és őszinték legyenek velük, míg az Antigone munkatársaival a
kezdetektől jó kapcsolatot építettek ki. Ennek ellenére egy pár önértékelő alkalmon részt
vettek azok a trénerek is, akik sok órát tartottak és így ismertek voltak.
Az önmaguk értékelésének célját a résztvevőkkel együtt határoztuk meg, és azokkal, akik
levezették e folyamatot és kapcsolódtak azokhoz, akik kidolgozták a tananyagot, és akik
megvalósították, valamint befolyásolta a jövőbeni munkakeresés hatékonysága s az, hogy a
nők a kurzus segítségével képesek legyenek kezükbe venni saját életük feletti kontrollt
(empowerment). Konkrétabban a fő cél az volt, hogy a tananyagot úgy alakítsuk ki, hogy
megfeleljen mind a hazai elvárásoknak és standardoknak, amelyben a tananyagot tanították
mind a résztvevők speciális igényeinek is.
Egy másik cél az volt, hogy a tananyagot a képzés folyamatában fejlesszük ki és adaptáljuk a
visszajelzésekhez és a résztvevők igényeihez. A részvétel pedig alapvető fontosságú cél volt,
pl. abban, hogy mennyire részvételen alapuló módszert használtak a trénerek, illetve azokban
a döntésekben, amelyekkel a kurzus tartalmát befolyásolták, módosították.
Az indikátorok kidolgozásában minden érintett részt vett az „ön-értékelő” alkalmakon. Az
indikátorokat a célok elérésének érdekében és a következő kritériumok tekintetbe vételével
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határozták meg:
•

a képzés a részvétel, viták, megbeszélések, és gondolatok megosztásának támogatására
épül

•

a résztvevők bővítik szakmai tudásukat a képzés alatt

•

a képzés módszertana figyelembe veszi a résztvevők hátterét és rugalmasan
alkalmazkodik igényeikhez

•

a képzés tartalma a munkával kapcsolatos területeken és általánosabban is segíti a
résztvevőket

Az ön-értékelés módját az első alkalmakon tisztáztuk. Ötleteket adtunk a résztvevőknek,
hogy ezek az alkalmak hogyan történjenek. Nagyon fontos volt, hogy olyan módszereket
alkalmazzunk, amelyek a résztvevőknek is elfogadhatóak és így a legjobb eredményeket
érhessük el ezeken az órákon. Végül megegyezés született abban, hogy ezeket az értékelő
alkalmakat kerekasztalban folytassuk le, többnyire szóbeli visszajelzésekkel, s amint a
résztvevők egyre jobban megismerték a folyamatot, már kérdőíveket is alkalmaztunk. Ezzel
együtt minden tréner elkötelezettje volt az ön-értékelési folyamatnak és abban a mértékben
reflektáltak amennyiben a tréning eszközöket és minden módszer amelyet a kurzusokon
alkalmaztak magasszintű eredményekhez vezettek a résztvevőknél.
A folyamatot a résztvevőkre szabott relevancia, széleskörűség és hasznosság kritériumai
szerint alkalmazták és kérdőívekkel folytatták le.
Végül meg kell jegyeznünk, hogy az ön-értékelési folyamatokon keresztül a következőket
vettük tekintetbe:
•

minél több résztvevő bevonása minél szélesebbkörű nézetrendszerrel

•

nincs helyes vagy helytelen módja, azaz az ön-értékelés módszere érzékeny a különböző
résztvevői nézetekre

•

bármikor amikor döntés születik a célokról, és adatokat gyűjtünk és bemutatunk, fontos a
résztvevők beleegyezését kérni

Bizonyítvány kiadása
A PreQual partnerek között megállapodás született arról, hogy azok kapnak csak hivatalos
elismerést a kurzus elvégzéséről, akik a képzés legalább 80%án részt vettek. A görög PreQual
képzés bizonyítványa tartalmazta mindazoknak a tantárgyaknak a felsorolását, amelyeket a
résztvevők elvégeztek, valamint a gyakornoki munkájuk helyét és időtartamát. Fontos ezen a
ponton megjegyeznünk, hogy próbáltuk a bizonyítványt hivatalosabb és elfogadottabb
formába ölteni, de a görögországi körülmények és standardok valamint a görög oktatási
rendszer keretein belül nyilvánvalóvá vált, hogy ezt nem tudjuk végrehajtani, és így nagy
hangsúlyt kapott az informális elismerés.

Kapcsolatok és együttműködések
Az egész képzés alatt Antigone közeli együttműködésben dolgozott az osztrák, spanyol,
Magyar, és cseh partnerszervezetekkel. Az előkészítő fázisban pedig civil szervezetek és
menekült szervezetek széles körével állt kapcsolatban. Ezen túl a tréning megvalósítása alatt
az Antigone egy csapat szakemberrel dolgozott együtt akik különféle szakterületeket
képviseltek (mint pl.: orvosok, ápolók, pszichológusok, jogászok, stb)
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5.3.3 Egyéb lehetőségek migráns nők támogatására
Görögországban
Annak érdekében, hogy a PreQual projektben résztvett migráns nőket támogassa, Antigone
kapcsolatba lépett majd leszerződött egy szakértővel, aki a képzés utáni utánkövetésért felel.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a résztvevőkkel, hiszen szem
előtt tartjuk, hogy aPreQual nemcsak egy képzéssorozat volt, hanem migráns nőket
támogatott abban, hogy beilleszkedhessenek az egészségügy munkaerőpiacára, valamint
támogattuk őket abban, hogy képesek legyenek saját érdekükben fellépni és dönteni, s ez az
amiben a szakértő tanácsadó segíteni fog.
Ezen túl, az résztvevők számítástechnikai órák utáni nagy érdeklődése miatt - amelyek a mai
világban nagy fontossággal bírtak a résztvevők számára – úgy döntöttünk, hogy a résztvevők
bármikor bejöhetnek az Antigone irodájába amikor számítástechnikai késségeiket akarják
fejleszteni. Valamint mivel sokan nagy fejlődést mutattak a görög nyelv területén is,
erőfeszítéseket tettünk, hogy részt vehessenek államilag finanszírozott görög
nyelvtanfolyamokon, hogy államilag elismert nyelvvizsgát szerezhessenek.
Végül, Antigone minden projekt alatt kialakult kapcsolatát megtartja és tovább ápolja,
amelyeket szervezetek széles hálózataival, és szakértőkkel tartott fenn annak érdekében, hogy
a résztvevőket megfelelő munkalehetőségek eléréséhez hozzásegítsék.
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5.4 PreQual képzés Magyarországon – DemNet
5.4.1 Egészségügyi munka Magyarországon
Magyarországon az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat a jóléti állam biztosítja, amely
a kötelező társadalom- és egészségbiztosításon alapul és a szolidaritás elve alapján működik.
A kötelező egészségbiztosításon túl, több kiegészítő biztosítási lehetőség is létezik, pl.
bizonyos magánbiztosító társaságoké, melyek közül némelyeket kötelezővé is tettek a most
felnövekvő generációk számára, hogy enyhítsék a közös költségvetés pénzügyi terheit egy
öregedő társadalomban.
Minden egészségügyi szolgáltatóra ugyanaz a jogszabály vonatkozik, függetlenül a tulajdon
típusától (magán, állami, segély/önkéntes szervezet, stb). Minden szolgáltatónak (kórházak,
orvosok, klinikák, magánklinikák) meg kell felelniük ugyanazon jogszabályoknak, amelyek
pl. a munkatársak kötelező képzettségi szintjére vonatkoznak. A szükséges képesítéseket
akkreditált oktatási intézmények akkreditált képzési programjain lehet megszerezni, amely a
szakma egész palettájára vonatkozik a segédápolóktól kezdve az orvosokon át a
specialistákig. Ugyanez a struktúra áll fenn a szociális és gondozói szektorban, s bárki a
jogszabály által megfogalmazott szociális gondozói szolgáltatást nyújt, köteles az előírt
akkreditált képesítéssel rendelkeznie.
Annak a feltételei, hogy valaki az egészségügyben dolgozzon Magyarországon, meglehetősen
behatároltak az állam szektorbeli pénzügyi nehézségei miatt (amelyet nemrég „túl korai jóléti
államnak” aposztrofáltak) valamint a képzett munkaerő hiánya miatt, akik nem hajlandók az
alulfizetett szektorban dolgozni a szektor alacsony megítélési státusza miatt.
A demográfiai tényezők is kiemelt jelentőséggel bírnak, mivel az orvosok közül sokan a régi
tagállamokba emigráltak a kedvezőbb fizetések miatt, miközben a bevándorló dolgozók 7580%-a (a Magyarországi népesség 2%os migráns rétegéből) magyarul beszélő a szomszédos
országok magyar etnikumából származnak – ahol a képzési rendszer hasonló a
magyarországihoz, és így könnyebben elfogadtathatók a magyar hivatalos szervekkel. Ezért
sokszor fordul elő, hogy a magyarul beszélő (migráns) nővéreket és orvosokat foglalkoztatják
különböző asszisztensi pozíciókban addig, amíg a képzettségüket el nem tudják fogadtatni a
helyi hatóságokkal.
Az állami egészségügyi szolgáltatók (amelyek a szektor legnagyobb területét képezik)
pénzügyi korlátait tekintetbe véve, valamint, azt, hogy az alacsonyan fizetett státuszokat
megtartva a költségvetési megszorítások azt eredményezik, hogy csökkennek az emberi
erőforrások, nem valószínű, hogy a fennmaradó pozíciókat ne a szomszédos országokból
érkező migránsok töltsék fel.
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5.4.2 A PreQual Képzés
A megvalósító szervezet háttere:
A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet) közösségek fejlesztésével
foglalkozik Magyarországon belül és az ország határain kívül. Széleskörű tapasztalattal
rendelkezik a civil szervezeteknek nyújtott támogatási programok technikai levezetésében,
amelynek során az alapítvány külső forrásokat (pl. EU források, Norvég Pénzügyi források,
stb) oszt szét civil szervezeteknek és programjaik lefuttatásához szakértői tanácsadást és
asszisztenciát nyújt.
Az alapítvány másik szakterületébe a jobb és átláthatóbb hivatalos segélyezésről (ODA) a
nemzetközi fejlesztésről és migráns témákról szóló kutatások, valamint a nemzetközi
fejlesztési együttműködéshez kapcsolódó lobbitevékenységek, szemléletformáló
tevékenységek tartoznak. A DemNet alapító tagja volt az első Migráns Hálózatnak
Magyarországon, amely egy 40 tagból álló információs hálózat. Bár a DemNetnek nincs
közvetlenül migránsoknak szóló szolgáltatása, az alapítvány rendszeresen megosztja az
információkat a szükségletekről, kínálatokról, legújabb trendekről, a kapcsolódó civil
szervezetekkel.
A DemNet számos képzést, tanulmányutat és tapasztalaton alapuló képzési programokat
szervezett az elmúlt évtizedben, és megvan a megfelelő szakmai tapasztalata a PreQual
képzés megszervezéséhez. Kitartó erőfeszítései ellenére, amellyel a más migráns csoportokat,
civil szervezeteket és trénereket is be akart vonni a projektbe, a szervezetek és trénerek
többsége csak külső szakértőként vett részt főleg a projekt költségvetési nehézségei miatt.
Minden próbálkozása ellenére a DemNet nem talált autentikus migráns nőkkel foglalkozó
szervezetet Magyarországon. A DemNet végül Menekült befogadó táborokkal régóta fennálló
kapcsolatait használta fel és úgy döntött, hogy a Bicskei Menekülttáborban valósítja meg a
projektet.

A tananyag és a projekt koncepciójának adaptációja
Számos találkozó valósult meg 2008 folyamán, amelyekben migráns szakértők, munkaerőpiaci szakértők és egészségügyi szakértők vettek részt. Ezen találkozók eredményeit így
lehetne összefoglalni:
z A javasolt koncepcióban a tanegységek száma túl nagy, ahhoz képest, hogy a

célcsoportnak időt kell szánnia gyermekeire vagy a jövedelmet hozó munkára
z nincs a költségvetésben lehetőség ösztöndíj adására
z akkreditáció nélkül a képzés nem fog nagyobb foglalkoztatáshoz vezetni az

egészségügyi szektorban, amely már eleve alacsony fizetési profillal rendelkezik
z a képzés interkulturális és gyakorlati oldalát egy erős nyelvi felkészítéssel kell

megtámogatni, valamint számítástechnikai késségek fejlesztésével, és a
munkavállaláshoz szükséges praktikus információk átadásával (pl. munkainterjúkról, és
munkajogi alapokról)
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A migráns, egészségügyi, munkaügyi és felnőttoktatási szakértőkkel való konzultációk után
az a döntés született, hogy az interkulturális és kommunikációs anyagokra nagyobb hangsúlyt
fektetünk a képzés során, mint az egészségügyi és ápolástani ismeretek specifikus
tudásanyagára. Ez a megközelítés hatékonynak bizonyult, mivel a résztvevőknek igen gyenge
magyar nyelvtudásuk volt, amely nélkül nehezen tölthetnek be akármilyen munkát.
2007 óta csak azon szervezetek kérhetnek intézményi akkreditációt, amelyeknek már volt
program akkreditációja, amely szintén egy előfeltétle annak, hogy szakmai gyakorlati
tréningeket kérelmezzenek. A magyar intézményrendszer csak akkor ismeri el a
felnőttoktatási programokat, ha az akkreditált intézményi státuszát megkapta.
Ennek ellenére, még ha az akkreditált intézményi státusz és egy akkreditált oktatási program
meg is van, még mindig nem jelenti azt, hogy fel lesz sorolva a nemzetileg regisztrált
képzések közé (OKJ). Ahhoz, hogy képzett segédápoló vagy gerontológiai asszisztens
lehessen valaki, el kell végezni egy 2000 órás OKJ által regisztrált képzést, amellett, hogy 10
év alapoktatásról bizonyítványt kell felmutatnia. A menekültek esetében az is egy alapvető
probléma, hogy az alapszintű iskolázottságukról vagy nincs papírjuk, vagy nem kompatibilis
és így nem elfogadható Magyarországon.

Célcsoport
Több műhelybeszélgetést tartottunk migráns szakértők, kutatók, civil szervezetek
részvételével, hogy definiáljuk azt, hogy mekkora és milyen területen tudunk megfelelő
résztvevőket keresni a tréningre. A számos migráns témában megírt kutatás ellenére és a
migráns szervezeteknek nyújtott támogatások ellenére, s habár a DemNet a Magyarországi
Migráns Hálózat alapítója, a DemNet Alapítvány nem egy migránsokat kiszolgáló szervezet.
Ezért a DemNet minden fellelhető csatornát és lehetőséget felhasznált arra, hogy a legjobb
megközelítést alkalmazza, bár a migránsokkal foglalkozó szervezetek és szakértők
szkeptikusak maradtak a projekt fókuszával és hatékonyságával kapcsolatban, amely ennyire
nagy erőforrás-igényű de végtére is nem képes a szükséges akkreditált végzettséget nyújtani.
A magyar nyelvű migránsoknak nagyon más nézőpontjuk, lehetőségeik vannak, s más
nehézségekkel kell megküzdeniük, mint azoknak akik a PreQual projekt eredeti célcsoportja
voltak, ezért a DemNet nagy mértékben összeegyeztethetetlennek tartotta azt, hogy a PreQual
keretei közt magyar etnikumú migráns nőket foglalkoztasson. Először is elég nehéz őket
megtalálni, hiszen az ő „bevándorlói” identitásuk sokszor nem is nyilvánvaló. Sokuknak van
olyan képzettsége, amelyet lehetséges hivatalosan is elismertetni, és sokan olyan státuszban
vannak, amely lehetővé teszik nekik, hogy Magyarországon tanuljanak és dolgozzanak
anyanyelvükön. Ezek a magyarul beszélő magyar etnikumúak nincsenek kitéve annak a fajta
rasszizmusnak, amelyet sok migráns nőnek el kell viselnie a régi tagállamokban.
Máshonnan származó migráns nők jelenléte annyira alacsony még Magyarországon, hogy
nagyon nehéz őket elérni, és nehezen megjósolható, hogy össze lehet-e hozni egy elkötelezett
csoportot belőlük. Kellő megfontolás után a DemNet úgy döntött, hogy más megközelítést
választ, és a Bicskei Menekülttáborban élő nőket célozza meg – abban a menekülttáborban,
ahol a cél a társadalmi integráció. Az ott élőknek menekült státuszuk van, és egy évre
engedélyt kapnak az ott tartózkodásra, ami alatt az új életük kialakításán kell dolgozniuk. Itt
hirdettük meg a képzést, ahol 8 nőnek keltettük fel komolyan az érdeklődését, akikből 6an
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rendszeresen jártak. Származási országaik: Afganisztán, Irak, Palesztina, Libanon, Vietnam és
Grúzia volt.

A képzés tartalma
A képzés tartalmát a résztvevők szükségleteinek felmérésére, valamint a szakértők és
munkaerő-piaci specialisták tanácsaira alapoztuk. A képzés célja, hogy azoknak a migráns
nőknek, akik az egészségügyi munkák iránt érdeklődnek információt és eligazítást nyújtsunk,
tegyünk azért, hogy bevonódjanak a formális szakmai képzésekbe, segítsük a menekült nők
képességeinek és késségeinek fejlődését, a munkaerőpiacra való beilleszkedésüket, és
támogassuk őket abban, hogy megerősödjenek és képesek legyenek a kirekesztés és
rasszizmus ellen küzdeni azáltal, hogy a már kialakult interkulturális ismereteikre és
tapasztalataikra támaszkodnak.
A képzés tartalma négy modulból épült fel. Az első egy átfogó nyelvi képzés, amely
kommunikációs módokra helyezi a hangsúlyt. A második számítástechnikai alapismeretek,
amelyek nagyon sikeresnek bizonyultak, hiszen a nők régóta szerették volna ezeket a
késségeiket fejleszteni. Annak ellenére, hogy a DemNet évekkel ezelőtt kialakított egy „info
pont”-ot a menekülttáborban, ami egy számítástechnikai szobát is magában foglalt, a nők
többsége számára nem lehetséges a számítógépek használata ha idegen férfiakkal vannak egy
szobában – sokszor egyedüli nőként. A PreQual képzés keretében a résztvevők 3 teljesen
felszerelt gépet kaptak használatra egy különálló szobában, ahol sokszor az órákon kívül is
használták a gépeket, főleg internetezésre. A számítástechnikai órákkal párhuzamosan
személyes tanácsadást és interkulturális tréninget is tartottunk. Ez a két modul párhuzamosan
futott időhiány miatt, de amiatt is, hogy a két modul egymás hatékonyságát növelje. A
számítástechnikai órák elvégeztével a résztvevők megtanulták a szövegszerkesztési alapokat,
ahhoz is, hogy prezentáljanak illetve, hogy kommunikációs módszerként használják. A
negyedik modulban a munkakeresés módjairól, a munkában való alkalmazkodásról
tanulhattak, valamint munkajogi alapismeretekről, munkaszerződésről, és a munkerőpiacról.
Augusztusra egy elsősegély kurzust is beterveztünk.
A személyes tanácsadáson túl, illetve a jogi és kommunikációs tréningen túl a résztvevők
kisebb saját feladatokat is kaptak, amelyek segítették őket a mindennapi életükben hogy
eligazodjanak Magyarországon. Több kisebb tanulmányutat szerveztünk a PreQual keretében,
hogy a résztvevők személyes helyzeteit hozzáigazíthassuk azokhoz a kihívásokhoz,
amelyekkel akkor kell szembesülniük, amikor elhagyták a tábort –mindezzel mérsékeltük azt
a hospitalizációs hatást amelyet a Budapesten kívüli tábori élet jelentett. Ezek a feladatok
segítenek nekik megismerni az infrastruktúrát és a helyi szocális szolgáltatásokat.

PreQual tréning: megvalósítás
A nők képzettségi szintje nagyon eltérő volt, különböző okok miatt, a származási országuk
politikai, kulturális és társadalmi tényezői miatt, és attól függően, hogy mennyi időt töltöttek
el nemzetközi védelmet keresve. Magyar nyelvtudási szintjük is nagyon különböző volt, és
bár gyorsan fejlődtek, sok nehézséget okozott a képzés tartalmának meghatározásában.
A képzés 2009 Április közepétől szeptember közepéig tartott ( 5 hónapig 16 óra hetente,
összesen 320 óra). A képzéssorozat egy 11 hetes intenzív nyelvi kurzussal kezdődött. A
kurzus kommunikáció központú volt, amely a leghatékonyabb módszer arra, hogy a magyart
munkanyelvként használhassák, bár a magyar nyelven írás és olvasás problémásabbnak
bizonyult. Néhány résztvevő még sosem tanult más nyelvet az anyanyelvén kívül, így egy
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más írásjegyekkel való írás nagy nehézségekbe ütközött. Ezeket a kihívásokat a 32 óra
hosszú számítástechnikai tréning mérsékelte, amely alap internet és kommunikációs
késségeket fejlesztett, szövegszerkesztéssel, és különböző keresési módszerekkel,
prezentációs technikákkal. A módszer alapján a kurzus a nők aktív részvételén alapult
interkulturális, feminista és antirasszista megközelítést alkalmazva, és erős kommunikációs
aspektust hangsúlyozva. A részvételi tanulást a trénerek és nyelvtanárok is biztosították, akik
tudatában voltak annak a tanulási folyamatnak, amelyben a nőknek sok nehézséggel kellett
megküzdeniük, és személyesen elkötelezettek voltak arra, hogy egy szinten kezeljék őket
magukkal. (??) A trénerek képzése alatt őket is tájékoztatták a szükséges módszertani
követelményekről. Minden tanár rendelkezett interkulturális tréning tapasztalattal, és a
tanulási folyamatot a tanár és a résztvevők közötti kulturális csereként kezelték. A képzés egy
idegen kultúrának a megértéséhez segítette hozzá a résztvevőket, és nem próbálta őket
kulturálisan beintegrálni hanem inkább olyan késségeket és ismereteket kaphattak, amelyek
szükségesek a körülményekhez való kapcsolódáshoz és alkalmazkodáshoz. Ez egy nagyon
érzékeny téma volt a résztvevőinkkel, mivel többnyire nagyon tradicionális muszlim
társadalmakból származnak, Magyarország pedig egy eléggé zárt társadalom.
Több képzési almodul a konfliktuskezelési és kommunikációs technikákra helyezte a
hangsúlyt, hogy abban erősítse meg a nőket, hogy egyrészt képesek legyenek társadalmi
szereplőként egy biztos munkát találni, másrészt azért is, mert Magyarország Európa egyik
legkevésbé befogadó országa (az Euro barométer adatai alapján). A tréning maga feszültséget
keltett a személyes szférájukban, mert a férjeik sokszor attól féltek, hogy majd kevésbé fogják
a nők hagyományos szerepköreiket betölteni. Így külön figyelmet kellett szentelni annak,
hogy finomabb módjait találjuk meg a nők megerősítésének, hogy ne akadályozzuk a
tréningen való részvételüket se. De a tréning ahhoz is nyújtott technikákat és információkat,
hogy hogyan vállaljanak fel egy aktív és biztonságos szerepet, és hogyan találjanak támogató
hálót rasszista és megkülönböztető esetekkor. A képzés Paulo Freire „felszabadító”
pedagógiai módszerén alapult, és hogy ezt gyakorlatba is ültessük, a nyelvtanárok részt vettek
a DemNetben egy műhelyen, ahol megvitatták és gyakorolták ennek a módszernek a
különböző módjait hogy a nyelvtanulás későbbi szakaszában alkalmazzák, habár a nyelvi
korlátok valamennyire mindvégig befolyásolták a módszer teljes körű alkalmazását. Az a
tréner, aki az egész képzés megvalósításáért felelt, jól ismerte ezt a pedagógiai módszert és
végig követte annak fő irányelveit.

Példák és tapasztalatok
Nyelvóra: vásárlás a piacon. A résztvevők kiválasztottak pár receptet, megbeszélték a
hozzávalókat, megismerték azok tápértékét, és megtanulták az élelmiszerekhez kapcsolódó
további szavakat. Majd csoportosan ellátogattak az élelmiszerpiacra (amit amúgy nem
tennének pénzügyi és nyelvi nehézségek miatt) és vásároltak, az eladókkal kommunikáltak,
nemcsak a vásárolni valókról, hanem arról is, hogy honnan jöttek és hogy érzik magukat
ebben az országban. Félelmeik nagy része elmúlt, ahogy beleengedték magukat ezekbe a
beszélgetésekbe. Következő nap megfőzik a hozzávalókat és megbeszélik tapasztalataikat,
félelmeiket pl. arról, hogy képesek voltak kommunikálni, bár eleinte tartottak az eladóktól. Az
étkezés alatt hagyományokat és szokásokat beszéltek meg egymás között.
Számítástechnika órák: felfedezték a google keresés és google térkép funkcióit. A résztvevők
több feladatot is kaptak, s miközben megismerték az alapokat, felfedezték azt is, hogy a
google által megtalált ismeretek nem teljesen fedik a valóságot és megbeszélték többek közt
azt is, hogy mit tudnak, és mit nem tudnak megtalálni a google térképeken, így mindeközben
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az információhoz való kritikus hozzáállásuk is kialakult. Megbeszélték az információ feletti
hatalom kérdéseit és tapasztalataikat, hoyg most nem egy arab világban élnek.
Ez a két példa rávilágít pár módszerre, amiket a tréningek alatt használtunk, és a
„felszabadító” pedagógiai módszer alkalmazására is, amely kritikus tanuláshoz vezet. Ezzel
együtt motivációt is ébresztettek a résztvevőkben a releváns témákkal, s azzal, hogy a tréning
kommunikáció alapú, a nem verbális kontextuális tanulás átalakult verbális csapatmunkává. A
nyelvi akadályok miatt nagyon sok elméleti anyag nem adható át egy óra alatt (nincs
közvetítő nyelv se, hiszen még a résztvevők közt sincs egy közös nyelv, és a trénerekkel sincs
más mint a magyar)

Ön-értékelés – eredmények
A trénerek rendszeresen tartottak önértékelő alkalmakat a képzés részeként, valamint a
koordináló csapat havonta tartott értékelő megbeszéléseket a trénerekkel. Ezek az alkalmak
segítettek abban, hogy a szükséges módosításokat megtegyük a képzés tartalmában és
módszerében. Fontos megemlítenünk, hogy mivel a résztvevők menekültek, rengeteg külső
feltétel befolyásolta a résztvevők részvételi motivációit és fejlődésüket. A résztvevők
általában véve megelégedettek voltak a képzés tartalmával és módszereivel, bár a nyelv
állandó kihívást jelentett számukra. Nagyon elégedettek voltak azzal, hogy pár alkalmat
Budapesten rendeztünk meg, hiszen Bicskén némileg elszigeteltnek érzik magukat.
Motivációs szintjük valamelyest csökkent, azalatt a 8 hét alatt, amíg a Cordelia Alapítvány
csoportterápiát szervezett nekik egy arabul beszélő nővel, de végül belátták, hogy mind a
terápia mind a PreQual kurzus nagyon fontos számukra, s így bár szenvedtek, de továbbra is
részt vettek. A végső ön-értékelési beszámoló a kurzus végével lesz felvázolva.

Bizonyítvány
A „maiz” és az Egészségügyi Dolgozók Alap- és Továbbképzési Intézete is azt ajánlotta
számunkra, hogy a bizonyítványhoz egy nagyon részletes kurzusleírást csatoljunk. Mivel a
kurzust nem akkreditálta a Magyar Akkreditációs Hivatal, és nem volt rá költségvetési sor,
nem voltunk képesek államilag elfogadott bizonyítványt adni a résztvevőknek. Ennek a
képzésnek a célja az volt, hogy előképzést adjon alapképzésekhez és szakmai képzésekhez,
amelyeken való részvétel nem lehetséges a magyar nyelv értése és ismerete nélkül. A jelenlegi
oktatási rendszer nagyon szigorúan veszi az előképzettséget és a nyelvi ismereteket, és a
nővéri, gondozói alapképzéseket, így nem volt lehetséges, hogy ez a képzés hivatalosan
elismert diplomát adjon a résztvevőknek. Ennek ellenére a DemNet hisz abban, hogy ez a
tréning megadta azokat a hasznos információkat és útirányokat, valamint nyelvi
alapismereteket ahhoz, hogy a résztvevők a munkakeresésben eligazodjanak akár az
egészségügyi vagy akár más szektorban, ahol nem szükséges specifikus képesítéssel
rendelkezni.

Kapcsolatok és együttműködések
A Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány az egyik alapító tagja a Magyarországi
Migráns Hálózatnak, amely összeköti egymással a migráns szervezeteket, és civil
szervezeteket amelyek különböző szolgáltatásokat nyújtanak migránsoknak. A DemNet
nagyon sok hasznos tanácsot és szemléletmódot kapott, amely a projekt kivitelezéséhez
szükséges volt, s amelyek a képzést a valóság talaján tartották. A legfontosabb együttműködés
a Bicskei Menekülttáborral jött létre, amely időt és eszközöket biztosított a képzés
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megvalósításához, valamint fontos információs csatornaként szolgált a PreQual
információinak terjesztésekor. Minden kutatása áés kapcsolatteremtési erősfeszítése ellenére a
DemNetnek nem sikerült női migránsokkal foglalkozó szervezeteket találnia
Magyarprszágon, és a nőszervezetek sem mutattak nagy érdeklődést erre a területre. (Ez
részben a civil társadalom megosztottsága miatt van, részben pedig kapacitáshiány miatt,
amely megakadályozza a szervezeteket abban, hogy kiterjedt kapcsolatteremtő
tevékenységeket folytassanak.) A DemNet egy széles körben ismert fejlesztési szervezet, a
civil szervezeteknek nyújtott technikai asszisztencia és menedzsment tanácsadói
tevékenységének köszönhetően. A migrációs hálózat szolgáltatókat, civil szervezeteket, az
MTA Kisebbség Kutató Intézetetét, a Magyar Statisztikai Hivatal Demográfiai Kutató
Intézetét, (amely a FEMAGE projekt része), számos egyetemi tanszéket, mint pl. a
Semmelweis Orvostudományi Egyetemet (tagja a MIGHEALTHNET projektnek) a TÉT
Alapítványt,(amely a GEMMA projekt tagja) és több migráns szervezetet (amelyek közül
vannak informálisan szerveződő egyének csoportjai is) foglal magában. A hálózat mindezen
szervezetei egyetértenek abban, hogy folytatni kell a munkaerőpiaci integrációval foglalkozó
politikák javítását, valamint a migráns nők számára nyújtott felnőtt oktatási programokért
való küzdelmet, annak ellenére, hogy Magyarországon, Európai viszonylatban még mindig
nagyon alacsony a migránsok száma

5.5 PreQual képzés Spanyolországban – IEPALA
5.5.1 Egészségügyi munka Spanyolországban
A „Fogyatékosság, Károsodás és Egészség” Felmérés szerint, amit a Nemzeti Statisztikai
Intézet végzett el (INE, 1999), több mint 3,5 millió ember él valamilyen fogyatékossággal
Spanyolországban, ami Spanyolország népességének mintegy 9%-át jelenti. Ennek a függő
helyzetben lévő népességnek az érdekében tett kormányzati intézkedések változóak az
intézmények kialakításától az otthoni gondozásig. Gerontológiai szakértők és az EU politika
fenntartja azt, hogy szükséges kiterjeszteni azon elérhető szolgáltatásokat, amelyek az idősek
otthoni ellátására vonatkoznak. (Szociális Ellátások Nemzeti Intézete, INSERSO, 1993;
Szociális Ellátások és Idősek Intézete, IMSERSO, 2005). Ezért az 1990-es évek óta az otthoni
ellátást támogatják a politikában. Milyen szintű lefedettség van e téren Spanyolországban? A
gondozásra szoruló személyek számára fenntartott helyekről statisztikáiból és az otthon
ápoltak számából az derül ki, hogy csak nagyon alacsony mértékben képesek az egészségügyi
és szociális szolgáltatások kielégíteni az igényeket, amikor az idősek gondozásáról van szó.
Ha csak azokat az embereket tekintjük, akik nagy fokú rászorultságban élnek ( azok, akiknek
a napi feladatainak ellátásához személyes segítség kell) azt láthatjuk, hogy az intézmények az
igények csak mintegy 48,2%át fedik le. Az állami gondozói hálózat ekkora hiánya mellett a
családra hárul az idősek gondozásának feladata, főleg a nőkre. Még mindig kevés spanyol
család döntött úgy, hogy a gondozást családon kívül bízza valakire, bár erre az utóbbi időben
növekvő tendencia mutatkozik. Egy bevándorló gondozót csak akkor alkalmaznak, ha nincs
olyan spanyol anyanyelvű aki ezeket a munkákat elvégezné. Ezért ha nem lehetséges egy
spanyol gondozót találni, akkor egy bevándorlót vesznek fel.
Az idősek gondozása új foglalkoztatási piacot jelent a női bevándorlók számára, amely
többnyire házimunkával együtt értendő. Ennek ellenére nincs konkrét adat arra vonatkozóan,
hogy pontosan hány migráns nő dolgozik idősek gondozásában. Több oka van ennek. Először
is ezek elsősorban fekete munkák. Másodszorra pedig, ha ez a fajta munka legális, akkor az
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otthoni gondozás kategóriájába esik, így a házimunka és a gondozói munka közti
különbségek nincsenek figyelembe véve.

Következtetések
Az öregedés jelensége, más egyéb szociális politikákhoz kapcsolódó faktorokkal együtt, a
nők munkaerőpiacra való bevonása, és a házimunkák nemek közti elosztásának
egyenlőtlensége új munkalehetőségeket teremtenek a személyi szolgáltatások terén , pl. az
idősgondozás területén. Az ilyen emberek iránti igény, egybeesik korunk nagymértékű
bevándorlási hullámával, amelynek különleges jellemzői vannak. A bevándorlók nagy része
Latin-Amerikából származó nő. Ezek a jellemzők, „Latin-Amerikai” és „nő” azok a
legfontosabb tulajdonságok, amiket a spanyol családok vizsgálnak, amikor egy idős rokonuk
gondozóját kell megválasztaniuk.A kivándorlás indítékai nemcsak a származási országban
keresendők, hanem a fogadó országban is, amelynek bizonyos jellemzőkkel rendelkező
munkaerőre van szüksége.Ez a helyzet Spanyolországban, és sok más dél-európai államban
(Portugália kivételével), ahol mind nagyon jellegzetes egészségügyi rendszer működik amely
kiegészítést nyer egy jellegzetes migráns modellel10.

5.5.2 A PreQual képzés
A megvalósító szervezet háttere:
The PreQual projektet Spanyolországban az IEPALA (Latin-Amerikai és Afrikai Politika
Tudományok Intézete) valósította meg. Az IEPALA részt vállalt az első PreQual projekt
oktatási programjának megszervezésében. Az IEPALA-t 1954-ben alapították és az alábbi
irányelvek alapján működik:

10

-

különböző népek szolgálata történelmük és szerkezetük tekintetbe vételével

-

független minden gazdasági, politikai, katonai, ideológiai és egyéb hatalmaktól

-

hozzájáruljon a szervezett kritikus tudatosság támogatásához és oktatásához a
társadalomban

-

Azt követeli, hogy az állami támogatások elérhetőbbek legyenek a közönséges
emberek számára

-

Hatékony eszköz legyen népek függetlenségéhez és fejlődéséhez

-

Ne legyen intézményesített, és legyen felkészülve arra, hogy feloszoljon, ha már
nem szolgálja ezeket a célokat

-

Támogatja az egyenlőséget a fizetések terén, amely a tudományos és fizikai munkát
is ugyanúgy értékeli

-

Támogatja a mérsékletességet az erőforrások és javak felhasználásával kapcsolatban
személyes és intézményes szinten

Az idősek gondozása: a migráció és az idős kor összefüggései, Panorama Social, 2, 2005, pp. 85-97, Raquel
Martínez Buján, Carlos III University.
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A fenti alapelvek értelmében a következő három alapvetés adja a munkánk értékeinek
alappilléreit:
z Kritikus elemzés, kutatás, és oktatás Latin-Amerika, Afrika, és a Harmadik Világ

történelméről és szerkezetéről, és azokról a nemzetközi tényezőkről, amelyek
meghatározzák körülményeiket (IEPALA- Estudios)
z Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés a harmadik világgal (IEPALA –

Cooperación);
z Népek és emberi jogok védelme és terjesztése (IEPALA Solidaridad y

Derechos

Humanos).
Spanyolországban és Európában úgy tekintünk magunkra, mint akik a civil társadalom
minden erőinek és szervezeteinek partnerei és potenciális szövetségesei, amelyek egy új és
más rendet védelmeznek a nemzetközi, nemzeti és társadalmi viszonyokban, amelyben az
emberek és közösségek a hatalom megkérdőjelezhetetlen főszereplői, és tudatában vannak
annak, hogy a lakhelyeik, amelyek szervezett közösségek, a függetlenség alapjai amelyet
senki és semmi nem támadhat meg, használhat ki, vagy vehet semmibe.
Azokon a területeken amin mi dolgozunk, kiemelhetjük a szakmai képzéseket, amelyek
ezen három fő tevékenységbe illenek:
z Munkanélkülieknek szervezett képzések, műhelyek és gyakorlati munkák
z Migránsok számára tartott képzések számának növelése
z Helyi fejlesztési együttműködésekre, képzőkre és tanárokra specializált képzések

városokban vagy városmenti területeken
Migránsoknak tartott szakmai képzéseken túl azt is ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy számos
migráns szervezetet és szövetséget támogatunk amelyek migránsok spanyol társadalomba
való aktívvá válását, önállóvá válását (empowerment) célozza meg.

A PreQual képzés előkészítése
a) nemzeti szintű műhelyek
A tananyag felállításakor számos műhelyt szerveztünk azoknak, akik majd a kurzusainkon
részt vesznek: olyan migráns nőknek akiket érdekel az egészségügyi és szociális munka.
Világos volt számunkra, hogy a kurzust három részre akarjuk tagolni: egy fontos szakmai
képzés elméleti és gyakorlati résszel, egy másik komponens munkaügyi tanácsadással,
valamint egy olyan résszel, amely a migráns nők személyes késségeit és magabiztosságát
fejleszti. Meg akartuk osztani potenciális résztvevőkkel az ötleteinket, hogy bővítsük
bármilyen olyan ötlettel, amit mi kihagytunk volna. Ezért három olyan találkozót szerveztünk,
amelyen az olyan migráns nőket vettük célba, akik érdeklődnek az egészségügyi munka iránt,
és vagy egy képzés vagy egy bizonyítvány hiányzott nekik ahhoz, hogy ebben a szektorban
hivatalosan dolgozhassanak. Ezeknek az alkalmaknak két célja volt: hogy bemutassuk a
képzést, felépítését és tartalmát, és hogy regisztráljunk minden olyan kezdeményezést, amely
a potenciális tanulóktól származnak. A találkozókat az év második negyedében rendeztük,
hogy a javaslatokat a nyár folyamán beépíthessük, ami után befejeztük a kurzus elkészítését
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és a képzés elkezdődhetett októberben. Mindkét célunkat elértük, és azt találtuk, hogy vannak
olyan javaslatok, amiket beépíthetünk a tananyagba, főleg az idő szervezésére vonatkozóakat.
Az is hasznos volt, hogy elkezdtük terjeszteni a képzés hírét nő szervezetek és migráns
szervezetek körében. Azt találtuk, hogy mire ezek a műhelyek befejeződtek, sok nő
érdeklődött aziránt, hogy jelentkezzenek a kurzusra, akik aztán egy kiválasztási folyamaton
mentek keresztül – azok, akik végül a résztvevők lettek, főleg azok közül kerültek ki, akik
részt vettek a kezdeti műhelytalálkozókon, vagy onnan származó kapcsolatokon keresztül
jutottak el az információhoz.
b) Hirdetés – Résztvevők megkeresése
A képzés meghirdetése már a műhelyek szervezésekor megkezdődött. Két módon kezdtük
meg a hirdetést: egyrészt olyan médiában amely migránsoknak szól, illetve olyan iparágak
felé, amelyek áttételesen kapcsolódtak migránsokhoz. Sajtónyilatkozatokat küldtünk ki
ezeknek a csoportoknak, és egy újság is megkereste az IEPALAt, hogy több információhoz
jusson, és bővebben tájékoztathassa az olvasókat a lehetőségről. Hasonlóképp rádióban is
terjesztettük a hírt, egy olyan programban amely migráns nőknek szólt. A jövendő tanulók
betelefonáltak, majd információt kaptak a képzésről, valamint meghívást kaptak a
műhelybeszélgetéseken való részvételre.
Másodsorban pedig nőszervezeteket és migráns szervezeteket kerestünk meg. A médiáéhoz
hasonlóan összeállítottunk egy levelezőlistát, hogy kiküldjük a képzésről szóló tájékoztatást,
és meghívjunk lehetséges érdeklődőket a műhelybeszélgetésekre. Ezt a listát később a projekt
folyamán is használtuk, hogy kiküldjünk sajtónyilatkozatokat, hírleveleket, és minden olyan
információt, amik a projekt alatt jöttek létre.
Végül, olyan hivatalos szerveknek is küldtünk információt, mint például a migránsokat
támogató központok és hivatalok, akikről az gondoltuk, hogy segítségünkre kelnek a képzés
népszerűsítésében.

Célcsoport
A képzés résztvevői mind latin-amerikai nők voltak a következő országokból: Peru, Ecuador,
Kolumbia, Argentína, Paraguay, stb. Fontos megemlítenünk, hogy a kurzuson való részvétel
egyik feltétele a spanyol nyelv ismerete volt, és ezért a jelentkezők nagy része spanyolnyelvű
országokból érkezett.
Majdnem minden tanuló már több éve élt Spanyolországban, néhányan azért jöttek, hogy a
családjukkal legyenek, néhányan azért, hogy innen segítsék az otthonmaradt családjukat.
Mindegyik nő kevés képzettséggel és gyakorlattal rendelkezett az idősgondozás területéről.
Mindegyikük nagyon lelkes volt a képzéssel kapcsolatban. Ezt az érdeklődést fenn is
tartották, nagyon kevesen maradtak ki idővel. Az egyetlen képzési modul amin kevesen
jelentek meg, az a számítástechnika óra volt, annak ellenére, hogy ezt ők maguk kérték. Ez
talán annak is betudható, hogy voltak problémák a képzés kezdetekor. A 20 főből, akik
jelentkeztek a kurzusra, 15 tanuló járt rendszeresen, és csak ketten estek ki végleg, mert
találtak munkát.

A képzés tartalma
Kezdetben egy kész tananyagot használtunk, és azokat a kapcsolatokat, amiket az idősek
ápolásáról szóló gyakorlatokhoz majd kellenek. Személyiség fejlesztést is beterveztünk a
tananyagba. Mind a két elemet egyszerre akartuk használni, mivel a tréning nem válhatott egy
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elkülönült tevékenységgé, hanem a nők életének fontos folyamatává kellett, hogy váljon.
Minden képzési egység összefüggött a nők személyes fejlesztésével.
A végső tananyag így állt össze:
-

Öregedés: öregség a történelem folyamán, öregség az én környezetemben

-

A páciens megismerése, kommunikációs technikák: verbális és nem verbális
kommunikáció

-

Az idősek alapvető szükségletei: a bőr mint védekező szerv, életfontosságú
szükségleteink: ehhez tartozó problémák és megoldások, csoport együttműködés és
bizalom kialakítása

-

Az élet változásai: életkörülményeim: élettörténetem, a kivándorlásom története

-

Tápanyag és időskori diéta: az étel eredete: műhely a külföldi és spanyol ételekről

-

Kiküszöbölés és kondicionálás: egy belső társadalom kialakítása, tudásunk
megőrzése

-

A páciens mobilitása: migráns mozgás, az én migráns történelmem

-

Az idősek leggyakoribb patológiái: empátia és aktív hallgatás gyakorlatok,
konfliktus megoldás - színház

Ez a két elméleten alapuló kurzuselem két hónapig tartott. Aztán egy hónap gyakorlat
következett egy idősek otthonában, majd egy munka orientációs rész jött a következő
elemekkel:
-

Munkakeresés: a munkaerőpiac elemzése, a munkajog ismerete, önéletrajz készítés,
motivációs levelek, munkainterjúk

-

önfoglalkoztatás: kis vállalkozások létrehozása

A nőkkel való beszélgetések követeztében két új modult tettünk be a tananyagba: az egyik
azzal foglalkozott, hogy a nők szerepét elemezze a társadalmi, munkahelyi és családi
kontextusban, a másik pedig: számítástechnikai ismeretek, amelyeken alapismereteket
sajátítottak el szövegszerkesztésről, interneten való keresésről, és emailes levelezésről.

PreQual képzés megvalósítása
A képzés négy hónapon keresztül hétfőtől péntekig minden délután tartott. A képzés hossza
volt az egyik probléma, hiszen a résztvevők, a migráns nők, akiknek fontos volt dolgozniuk
is, egy hosszú olvasmánylistával kellett megbirkózniuk. Ettől függetlenül megtartottuk az
órarendet úgy, ahogy eredetileg terveztük, mert abban hittünk, hogy ez alapvető a minőségi
képzés érdekében.
Tanárok három csoportját vontuk be, mindegyik egy szekcióért felelt, amire a kurzust
osztottuk. Az egyik három főből álló csoport a tananyag összeállításáért és a gyakorlatok
megszervezéséért felelt. Egy másik három fős csoport a személyiség fejlesztő modulért felelt,
és az első csoporttal ellentétben IEPALA munkatársakból állt. Végül a munkaügyi tanácsadás
témakörében egy tanácsadó céget bíztunk meg, akik migránsokra specializálódtak. Mind a 10
tanárt egy koordinátor tanár szervezett össze, aki arról kezeskedett, hogy az órák a tananyagot
kövessék, és bármely változásról, amely a képzés folyamán szükségessé vált, tudomása
legyen.
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Példák és tapasztalatok
Az IEPALA eddigi gyakorlatától eltérően ennek a képzésnek a sajátossága abban állt, hogy
önértékelési és személyiség fejlesztő elemeket is tartalmazott. Az eredmények fényében
biztosan állíthatjuk, hogy ez az elem a kurzus elengedhetetlen része volt, mivel elősegítette a
tanulók összetartó csoportjának kialakulását, akiket nemcsak a tananyag iránti érdeklődés
kötött össze, hanem az élettapasztalataik is, amiben sok mindenben osztottak. Azon
elképzelés hátterében, hogy idejük egy részét a bevándorlásuk történetének megosztásával, és
a befogadó országban –amely nem mindig túl befogadó - felmerült legaktuálisabb problémáik
megtárgyalásával töltsék el, valamint azzal, hogy megosszák egymással a jövőjükre
vonatkozó álmaikat, –akár Spanyolországban, akár hazájukban- az állt, hogy egy bizalommal
teli támogató légkör alakuljon ki, amely alapvetően fontos volt az egész képzés alatt. A nők
magabiztosságát az is jelentősen növelte, hogy felhasználhatták a tananyaghoz kapcsolódó
korábbi ismereteiket. Így amikor pl. az idősek táplálék és diéta igényeiről tanultak, megkértük
a nőket, hogy meséljenek az ő étkezési ismereteikről, és hogy azt hogyan lehet a betegek és
idősek gondozásában alkalmazni. A főzőleckék ezen alapultak, és így mindannyian sokat
tanultunk egymástól, miközben nagyon jól éreztük magunkat. Tartottunk egy workshop-ot,
ahol olyan kifejezéseket elemeztünk, amelyek mást jelentettek a latin-amerikai és mást az
európai spanyol nyelvben, ahol kielemeztük a nyelvhasználat nehézségeit és megoldásokat
kerestünk a félreértésekre, amely sokukkal előfordult.

Ön-értékelés
Az ön-értékelési folyamat elkezdődött már mielőtt a képzésbe belekezdtünk volna. Az
előkészítő műhelyeken is volt egy első értékelés, a tanárok által készített tananyagról,
amelybe már belefoglaltuk a nők javaslatait és aggályait is. Ezek a javaslatok bizonyos
változtatásokat idéztek elő a tananyagban, és ezen felül a képzés szervezését is befolyásolták,
különösen az órák beosztását és a képzés hosszát.
Időnként találkozókat hoztunk össze, amelyen a projekt vezetője és a kurzus modulokért
felelős trénerek is részt vettek, hogy felülvizsgáljuk és szükség szerint a nők igényeihez
igazítsuk a képzést. A projektvezető találkozott azokkal, akik az idősgondozókban végzendő
gyakornoki feladatokat koordinálták, hogy meghatározzák a munka kritériumait és az azt
követő értékelő folyamatokat is. A gyakorlat felügyelőinek kérdőíveket is adtunk ehhez. A
modulok elvégzése után összehívtunk még egy találkozót a tanárokkal és a résztvevőkkel,
hogy értékeljük a modulokat, különösen a tanárok és a tanulók munkáját, és hogy vajon a
tananyag illeszkedett-e a programtól elvárthoz, és hogy mit gondolnak a résztvevők, segíti-e a
képzés anyaga őket abban, hogy munkát találjanak. Ezeken az értékelő alkalmakon a
tanároknak és a tanulóknak is kiosztottunk kérdőíveket, hogy szisztematikusan gyűjthessük
össze az információt.
A gyakorlati rész értékelése, bár a tréning modulnak többféle módon is része volt, alapvető
fontosságú volt. Elsőkézből származó információt gyűjtöttünk, hogy felbecsüljük, mennyire
volt kielégítő az anyag, ahhoz, hogy az idősek otthonában való napi gyakornoki munkát
elvégezzék.
Végezetül a képzés végén összehívtunk egy találkozót az összes munkatárssal, hogy
kielemezzük a nőktől, a tanároktól és a szupervízoroktól kapott, a gyakornoki munkáról szóló
információt. A kielemzésre kerülő témák a következők voltak: részvételi gyakoriság, órai
munka, a tartalom relevanciája a munkahelyhez, az órákon és azokon kívüli munka, a tanárok
és tanulók elégedettségi szintje, a kurzus szervezettsége, órarend, a felhasznált anyagok,
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milyen új anyagokra lesz szükség a jövőben. Mindezek megtárgyalása alapvető fontossággal
bír a jövőbeni képzések megszervezéséhez.

Bizonyítvány
A bizonyítvány megszerzéséhez szükséges óralátogatási arányt már a műhelyeken, a képzés
előtt megbeszéltük és a PreQual projekttagok által javasolt 80%ban állapodtunk meg. Arról is
döntés született, hogy más tényezőket is számításba veszünk a bizonyítványok kiadásánál,
mint pl. a tanulók által végzett munka és annak órán való alkalmazása. A képzés alatt azt is
felfedeztük, hogy szükséges volt bizonyítványokat osztani még a képzés befejezése előtt. Úgy
döntöttünk, hogy ha szükséges, minden modul befejezése után kiállítunk egy igazolást arról,
hogy hány órát végeztek el mind az elméleti mind a gyakorlati órákon.
Kiterjedt megbeszélés folyt a tanulókkal arról, hogy mi álljon a bizonyítványukban. Szerették
volna, ha nemcsak az szerepel a diplomájukban, hogy hány órát végeztek el és ebből mennyi
volt gyakorlat, hanem azt szerették volna, hogy tüntessük fel őket idősgondozóként. Úgy
érezték, hogy ez a titulus lefedi azt, amit tanultak a képzés alatt, és bár hivatalosan ez a
bizonyítvány nem elismert Spanyolországban, de segít majd nekik munkát találni az
idősekkel való gondozási munkában, amiből Spanyolországon nagy hiány van. Attól
függetlenül, hogy a képzés nem csak az idősgondozásról szólt, hanem inkább minden
segítségre, ápolásra szoruló személy gondozásáról, amely a mi véleményünk szerint nagyobb
munkalehetőségekhez segít hozzá, mégis a tanulók kitartottak amellett, hogy
idősgondozóként tüntessük fel őket a papíron, s végül ez is szerepelt a bizonyítványukban.
Végül meg kell, hogy jegyezzük, hogy kapcsolatba léptünk a nemzeti oktatási szervekkel és
munkaügyi szervekkel, hogy a bizonyítványt hivatalossá tegyük, de ezek a tárgyalások nem
vezettek eredményre, részben a spanyol oktatási rendszer merevsége miatt, amely nem
engedélyezi, hogy magán úton ruházzunk fel valakit titulusokkal.

Kapcsolatok és együttműködések
Az egész projekt alatt az IEPALA szoros kapcsolatban volt az európai partnereivel, akikkel
sok információt megosztott és sok segítséget és együttműködést adott és kapott.
Spanyolországban többnyire bevándorlók egyesületeivel dolgoztunk együtt, akik segítettek
abban, hogy terjesszük az információt a célcsoportunknak, és együttműködtek a kurzus
lebonyolításában is. Sok szervezet meglátogatta a képzéseinket, hogy elmondják mi az amin
dolgoznak és miben tudnak segíteni a résztvevőknek. Nőszervezetek támogatását is
élvezhettük a munka megosztásában és a kurzusban való együttműködésben.
Kormányzati szervekkel is felvettük a kapcsolatot, hogy hivatalos igazolást adhassunk a
kurzus elvégzéséről. Ezt nem értük el, de a képzés nyilvánossá tételében segítettek különösen
a kezdeteknél a meghirdetésben, valamint a befejezésnél, amikor arról számoltak be, hogy 15
nő kapott képesítést az egészségügyi és ápolói szakmában.

5.5.3 Egyéb lehetőségek a migráns nők támogatására a projekt
országaiban
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Az IEPALA hisz abban, hogy az együttműködésen alapuló munka nagyon fontos, amikor
egyének ügyeivel foglalkozik. Ezért szükségesnek tartottuk, hogy kapcsolatba lépjünk a város
intézményi hálózatával, kiemelten migráns egyesületekkel, akik még közelebbről ismerték a
résztvevőink mindennapi életének problémáit. Így gondoskodtunk arról, hogy a különböző
migráns szervezetek látogassanak el az órákra, hogy elmagyarázzák tevékenységi körüket, és
hogy megismerjék őket. Hasonlóképpen hangsúlyozni akartuk azt a tényt, hogy minden
tanulónk nő, és hogy miért migráns nők a kurzus célcsoportja. Ezért egy migráns női
szervezetet különösen fontosnak tartottunk bemutatni.
Sok másról is tájékoztatást adtunk, mint pl. olyan más kurzusokról, amelyek nem tartoztak
szorosan a tananyaghoz, de amire nagy érdeklődést mutattak a résztvevők, mint pl.
számítástechnikai illetve angol nyelvi órák, és abban is segítettük őket, hogy hol lehet ezeket
a kurzusokat elérni, ki szervezi őket és hogyan tudnak jelentkezni.
Mindazonáltal, mivel egy „digitális” társadalomban élünk, ahol minden információt az
interneten keresztül lehet elérni, tanulóinknak biztosítottuk, hogy elegendő képességekkel
rendelkezzenek ahhoz, hogy releváns információt találjanak maguknak mind a
munkakeresésre, kurzusokra vonatkozóan, illetve hogy hogyan érjenek el különböző
szervezeteket, munkaközvetítő irodákat, vagy cégeket, amelyek érdeklődhetnek az
önéletrajzaik iránt. Ez a számítástechnikai modul alapeleme volt.
Végül, de nem utolsósorban, a személyes kapcsolatok, amelyek kialakultak a képzés során,
mindenkinek hasznára váltak, és fennmaradtak a tanárok és a résztvevők informális
találkozóin keresztül, hogy fenntartsák a kapcsolatot, és hogy nyitva tartsák annak a
lehetőségét, hogy újra együtt dolgozhassanak.
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6. Ajánlások
Mindkét nemzetközi projekten belül kiderült, hogy a kerettanterv támogatja egy olyan képzés
alapjait, amely a migránsok helyi pozíciójára összpontosít. Olyan programokat is támogat,
amelyek a migránsokat támogató projekteket segítik, és amelyek a migránsok társául
szegődnek a munkalehetőségek kihasználásában az elsődleges munkaerőpiacon. Mineközben,
a PreQual képzést tizenegy alkalommal valósították meg; (négyszer a maiznál, valamint
Magdeburgban, Rómában, Prágában, Budapesten, Thesszalonikiben és Madridban) és a
jelenlegi mutatók szerint remény van arra, hogy több országban is források nyílnak meg
további PreQual képzések megvalósítására.
Annak érdekében, hogy minden képzés ugyanazon a szinten teljesítsen, amely specifikusan a
migránsok igényei szerint meghatározott, szükséges, hogy az összes helyi keretfeltételre
figyelmet fordítsunk:
1) Keretfeltételek a migránsok számára azon a területen, a perspektíváik, másirányú
elfoglaltságaik és kívánságaik.
2) Jogi és munkaerőpiaci, valamint társadalmi-politikai helyzetük, különös tekintettel a
szociális, egészségügyi és ápolási szektorokra.
3) Foglalkoztatási tréningek, oktatás és munkakilátások a migránsok részére ezeken a
szakterületeken.
4) Általános feltételek és konkrét lehetőségek gyakornoki pozíciókra a vonatkozó
intézményekben.
5) Lehetőségek a dokumentációra, átadásra és a kompetenciák és tapasztalatok elismerésére,
amelyek a PreQual keretében jöttek létre.
A fentebb említett pontok lehetővé teszik egy határozott koncepció kialakítását, a képzés
instruktoraival és a résztvevőkkel együttműködésben. Ez a koncepció, együtt az
önértékeléssel, valamint a hálozatépítési tevékenységekkel, ott kezdődik, ahol a migráns nők
elsődleges munkaerőpiachoz való hozzáférése akadályozott, falak és növekvő nehézségek
okán.
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7. Záró jegyzetek
Ez a füzet a „PreQual lépések” nemzetközi innováció transzferre épülő projekten alapul,
amelynek keretében a maiz sikeresen hajtotta végre a projektet a partnerszervezetek
segítségével: Antigone, IEPALA, DemNet és Sofia különböző EU-országokban. Azáltal, hogy
ugyanazt a nevet választottuk a projektnek és a terméknek, szerettük volna kihangsúlyozni,
hogy mely lépéseket tesszük meg, és melyek lehetségesek annak érdekében, hogy a
koncepciót a szélesebb nemzetközi keretek között is kialakítsuk egyrészt, másrészt pedig (ami
számunkra a fontosabb aspektus), egész Európában segítsük a migránsokat a fókuszált és
operatív lépésekkel, hogy szakképzett munkaterületeken tudjanak elhelyezkedni. Íly módon
egy olyan jogi kényszerzubbonyban találtuk magunkat, amely rendkívül lehatárolt és meredek
rasszizmusát tekintve, illetve egyike a kiemelt társadalmi-politikai témáknak napjainkban,
amely maga az egészségügy, az ápolási és szociális kérdések.
Ebben a füzetben megpróbáljuk a saját nagyon sokszínű és bizonyos mértékig változatos
nemzetközi tapasztalataink és különböző példáink felidézésével bátorítani olyan programok
végrehajtását, amelyek segítik a migránsokat a szakképzett, jövedelmező foglalkozásokhoz
való hozzáférésben. Az országjelentéseket a partnerszervezeteink képviselői írták. A képzők,
résztvevők, szakértők és projekt-koordinátorok számára lehetőséget biztosíthattunk, hogy
megosszák tapasztalataikat személyes nézőpontjaikból.
Amikor visszatekintünk a megszerzett tapasztalatokra az eddig befejezett PreQual projektek
során, szembetűnő, hogy a migráns hátterű nők által bátran megtett lépések mérete és ereje,
hogy megküzdjenek a mindennapi élet nehézségeivel túlvilágítja a mi lépéseinket, függetlenül
attól, hogy milyen kimerítőek vagy változatosak. A mi elismerésünk és csodálatunk ezeké a
nőké.
Ezért ítéljük nagyon fontosnak, hogy még egyszer hangsúlyozzuk: mi a PreQualt egy kis
lépésnek tekintjük a migráns nők segítése felé. Az oktatást központi elemnek tartjuk az
autonómia és a részvétel eléréséhez, de csak amíg nincs elszakítva az etikai és
emancipatórikus alapelvektől és beágyazott a globális kontextusba. Sem a munkanélküliséget,
sem a mindennapi életkörülmények nehézségeit nem tekintjük az egyén hiányosságának, mint
ahogy az egyén személyes felelősségét sem hangsúlyozzuk mint kritériumot az oktatási célok
eléréséhez. A legfontosabb, amire szükség van, az a kritikus ön-reflexió, a hegemonikus és
eurocentrikus struktúrák és megközelítések megkérdőjelezése, és egy kritikai álláspont
felvétele az Európa-szerte létező, sokrétű kirekesztéssel szemben, amelyeket az integrációról
és a migrációról szóló erőltetett beszédmódok cifráznak.
A konkrét politikai követelésekkel összhangban, pénzügyi és strukturális források
biztosítására szólítunk fel, hogy fenntarthatóak legyenek a létező autonóm oktatási terek, a
részvétel és a tapasztalatszerzés, valamint hogy újak létrejötte váljék lehetővé a jövőben.
Ugyanakkor reméljük, hogy sok különböző lépéssel lehet folytatni a migráns nők támogatását
Európa-szerte, nemcsak a civil és önkéntes szervezetek oldalán, de az államok részéről is,
különösen a strukturális rasszizmus és az ahhoz társuló, a migráns hátterű nőket sújtó komoly
következményeket tekintve.
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Ezen okból itt újra megerősítjük a követeléseinket:

Követeljük:
z
z
z

z

z

z

z

A szabadsághoz való jogot – a migrációhoz való jogot!
Társadalmi és politikai egyenlőséget a piaci érdekeken túl!
A migránsok számára egyenlő hozzáférést a
munkaerőpiachoz, a származástól, státusztól és
tartózkodási időtartamtól függetlenül!
Vessenek véget a „kulturális különbség” álarca mögé
rejtett strukturális diszkriminációnak!
Az autonómia és az ön-szervezett migráns nőket képviselő
munkaerőpiaci érdekek érvényesülésének elősegítését,
különösen a szolgáltató szektorban – ideértve az ápolást
és a gondozói munkát!
A kirekesztő gyakorlatok következményeiért és annak
körülményeiért ne azokat hibáztassák, akik annak
elszenvedői!
A migráns nők önszerveződésének elősegítését források
biztosításával, és a társadalmi és politikai struktúrákba és
döntés-hozatalba való bevonásukat!
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által és migráns nők számára 1995-ben létrehozott szervezet, amelyet a migránsok életében
és munkahelyzetükben Ausztriában bekövetkezett változások okozta szükség eredményezett,
politikai és kultúrális részvételük erősítése érdekében. Tudván, hogy szerepünk teljesen
legitim és a különböző területeken végzett munkánkon keresztül próbálunk válaszokat adni a
nők migráns munkavégzése körüli kérdésekre. Ebben a folyamatban feltérképezzük, és az
elmélet és gyakorlat adaptálásával rengeteg új formát, módszert és stratégiát fejlesztünk ki.
Tevékenységeinkhez tartozik az oktatás, jogi és szociális tanácsadás, családi tanácsadás,
általános tanácsadás, utcai segítőmunka és a szexiparban dolgozó migráns nők képzése,
kulturális munka, közkapcsolati tevékenységek és kutatás. Tevékenységeink a migráns nők
elérését célozza általában, ideértve a menekülteket, menekékeseket és azokat a migráns nőket,
akik a szexiparban dolgoznak. Továbbá előkeszítő programot is tartunk a középiskola
befejezéséhez migráns fiatalok számára.
www.maiz.at

Projekt partnerek
Antigone – Information & Documentation Centre on Racism, Ecology, Peace and Non
Violence: Antigone egy civil szervezet Thesszaloniki székhellyel és önálló irodával
Athénban. 1995 óta aktív az emberi jogok ökológia, béke- és konfliktuskezelési területeken,
szoros együttműködésben a Thesszalonikiben működő ökológiai mozgalommal. A misszió
végrehajtásához a fentebb említett területeken, valamint a rasszizmus, xenofóbia és
diszkrimináció elleni küzdelem érdekében az Antigone kutatási és egyéb projekteket végez,
vonatkozó kiadványokat terjeszt, kerekasztalbeszélgetéseket szervez és sajtónyilatkozatokat
ad ki.
www.antigone.gr
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DemNet – Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet Hungary): egy magyar
magánalapítvány, amely a demokratikus civil szektor létrejöttéért és megerősítéséért
tevékenykedik Magyarországon és Dél-Kelet-Európában, továbbá a világ más fejlődő és
hátrányos régióiban, különös figyelemmel a közép-európai társadalmi-politikai-gazdasági
átalakulási tapasztalatokra. A DemNet Alapítvány célzott programokat alakított ki menekültek
és menedékesek részére, hogy az internet segítségével juthassanak információkhoz, és hogy a
fogadó közösségekbe való beilleszkedésüket segítse. Az egyik fő célcsoportja a roma
kisebbség, roma jogi és érdekvédő intézményeik és fórumaik megerősítése.
www.demnet.org.hu

IEPALA – Instituto de Estudios Políticos Para América Latina y Áfrika: IEPALA egy
független non-profit szervezet, amelyet képzési intézetként alapítottak 1995-ben, amely a
fejlesztési tudományok, politológia és interkulturalitás metszetében elhelyezkedő oktatással
foglalkozik. IEPALA támogatja a migráns nők önszerveződését és azokat a szervezeteket,
amelyek a saját országuk fejlesztéséért tevékenykednek. IEPALA kiterjedt nemzetközi
együttműködési tapasztalatokkal bír.
www.iepala.es

Sofia – Civic Association for Dialogue: a Sofia egy civil szervezet, amelyet 2004-ben hoztak
létre Prágában, azzal a céllal, hogy nők számára közösségi központot létesítsen, a nők
közösségi résztvételét elősegítse, valamint erősítse a kölcsönös megértést, a támogatást és az
informális segítő tevékenységeket, valamint az önsegítést. A Sofia ingyenes tanácsadó
szolgálatot és pszichoterápiát nyújt nőknek és családjaiknak, tájékoztató, kultúrális és oktatási
programokat szervez. A Sofia interkulturális és generációk közötti dialógusnak teremt helyet,
és elősegíti a nemek közötti dialógust mint a diszkrimináció lebontásáért és a szteretípiák
elleni küzdelemhez való hozzájárulás módját.
www.cet-sofia.cz

