
A „May Lasho Trajo – Jobb Élet” Egyesület háttérmunkálatainak támogatása

Egyesületünk a 2016-os évben, a hagyományos érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység

mellett két Tanodát működtetett, az egyiket Berhidán, a másikat Bicskén. Mindkét tanodában

40-40  hátrányos,  és  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  főként  roma  származású  gyermeket

részesítettünk  felzárkóztatásban.  Ezen  kívül  nyáron  nagy  sikerrel  valósítottuk  meg  a

hagyományos  Berhidai  Romafesztivált,  illetve  szintén  hátrányos  helyzetű  gyermekeknek

nyári  életmódtábort.  A roma holokauszt alkalmából megemlékezést szerveztünk a berhidai

elhurcolt  romák emlékére.  A tehetségek felkutatása  és  támogatása,  mint  fő  célkitűzésünk,

tovább  folytatódott,  nekik  megnyilvánulási  lehetőséget  biztosítottunk  a  kulturális

rendezvényeinken. Kb. 50 fő kereste meg irodánkat különféle kérdésekkel, akiknek segítséget

nyújtottunk  a  szociális  ellátórendszerrel,  a  tanulmányi  ösztöndíjakkal  kapcsolatban.  Az

Országos Roma Önkormányzat országos projektjeinek helyi megvalósításában is részt vettünk

főként szervezőmunkával, a célcsoport tájékoztatásával.

A  „May  Lasho  Trajo  –  Jobb  Élet”  Egyesület  2017.  januárjában  egy  olyan  az  Emberi

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatának

(NEMZ-CISZ-17-0006) megvalósításába kezdett, melynek elsődleges célkitűzései a kulturális

és  érdekvédelmi  tevékenység,  valamint  a  megkezdett  Tanoda  program  támogatása  és  a

Veszprém megyei romák integrációjának elősegítése.

A  12  hónapos  projekt  során  szeretnénk  megszervezni  újra  a  hagyományos  Berhidai

Romafesztivál  elnevezésű  megyei  roma  kulturális  seregszemlénket.  A  hatékony  érdek-

képviseleti tevékenység érdekében a helyi és az országos roma szervezetekkel, valamint az

állami és önkormányzati szervekkel továbbra is együtt kívánunk működni (Önkormányzatok,

roma  nemzetiségi  önkormányzatok,  rendőrség,  munkaügyi  központ,  Országos  Roma

Önkormányzat, civil szervezetek).
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A pályázat  megnyerésével  1.300.000  Ft  az  adminisztrációs,  valamit  az  utazási  költségek

finanszírozására kerül a hangsúly. A Veszprém megyei településeken élő roma közösségekkel

való kapcsolattartás kiemelten fontos célja a szervezetünknek, így a személyes egyeztetések,

személyes  érdekvédelmi,  érdek-képviseleti  tevékenységek  szempontjából  szükséges  ezek

felkeresése,  illetve  az  együttműködő  partnereinkkel  való  kapcsolattartás  miatt  is  fontos

költség a betervezett útiköltség.

A projektről bővebb információ a www.mltegyesulet.hu honlapon, valamint az Egyesület 
közösségi oldalán található.
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