Milyen messze van ide Tiszakerecseny?
Hogyan és miben korlátoz a szegénység?
Kinek sikerül kiutat találni?

MEGHÍVÓ

egy rendhagyó társasjátékra és beszélgetésre

Program
16.45-17.00
17.00-18.30

18.45-19.00
19.00-20.00

20.00-

Regisztráció
“Gazdálkodj, ahogy tudsz” (Szociopoly) – társasjáték
Játékvezető: Bass László
Játékosok: Batiz András, Beleznay Éva, Chikán Attila, Horgas Péter, Madár István,
Novodomszky Éva, Papp Réka Kinga, Veiszer Alinda, Rajk László Szakkollégium diákjai
Járj utána! filmvetítés
Tények és (torz) nézetek - pódiumbeszélgetés
Moderátor: Batiz András
Résztvevők: a játék szereplői és szakértők (Máté Dezső, Scharle Ágota)
Kötetlen beszélgetés

Az esemény sajtónyilvános és ingyenes, de a játék része előzetes regisztrációhoz kötött

Időpont: 2016. május 10. kedd 17.00-21.00
Helyszín: Gólya Presszó, Budapest, Bókay János 34.

Részvételi szándékát, kérjük jelezze az anna.orosz@budapestinstitute.eu e-mail címen, vagy az 30 985 2919
telefonszámon legkésőbb 2016 május 5-ig.

*****
 A szegények ma többen vannak, mint az elmúlt huszonöt évben bármikor. Az elmúlt húsz évben hiába
nőtt szinte folyamatosan a nemzeti jövedelem, a szegények aránya inkább nőtt, mint csökkent. A
szegénység azonban nem csak a pénztelenségről szól és nem is csak pénzkérdés a megoldása. Aki kisegítő
osztályba kerül, legfeljebb 11% esélye van, hogy eljut az érettségiig (Kertesi-Kézdi 2010).
 Az iskolázatlan szülők 3%-nak van pénze arra, hogy különórákat fizessen (Életpálya kutatás 2009/2010).
 A munkáltatók 54%-a nem tudja elképzelni, hogy roma származású alkalmazottja legyen (Gemius, 2014).
A szegénységet újratermelő folyamatokról sok mindent tudunk, de a számok és összefüggések
személytelenek: azt nem tudjuk, hogy milyen nélkülözésben élni.
*****
Az esemény célja a szegénységhez és a társadalmi hátrányokhoz kapcsolódó tudásunk és tévhiteink
megkérdőjelezése, a szerepjáték és az azt követő beszélgetés segítségével. Az este egyben záróeseménye
is annak a kétéves projektnek, amelyben a Budapest Intézet a hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni
félelmek és előítéletek oldására keresett eszközöket a MOME, a Roma Sajtóközpont, és a Romaversitas
munkatársaival együttműködve. A projekt eredményeiről honlapunkról tudhat meg többet.
*****
A Szociopoly egy rendhagyó társasjáték, amelyben bárki kipróbálhatja, mire is elég a segélyből,
támogatásokból, feketemunkából szerezhető jövedelem. Egy átlagos hónap napjain haladnak a játékosok
végig úgy, hogy a tartósan munka nélkül lévők jövedelmi viszonyai között kell túlélniük 30 napot. Minden
játékos megkapja a ma Magyarországon elérhető támogatásokat. A játék folyamán közmunkából vagy
feketemunkából szerezhetnek jövedelmet, és akinek szerencséje van, az találhat vagy nyerhet is pénzt.
Mindenkinek kell élelmiszert vásárolnia, be kell fizetnie a lakásfenntartás költségeit, ezen kívül a
gyermekek iskoláztatása, a ruházkodás, az orvosi ellátás is kiadásokkal járhatnak. Ha valakinek nincs pénze,
akkor vásárolhat hitelbe, vagy az uzsorástól kérhet kölcsönt.

