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Megtisztelő dolog méltatni egy olyan intézményt, mint a Polgár Alapítvány, ami 2008-as 

megalakulása óta a cigányság ügyét szolgálja. Az Alapítvány három területen igyekszik 

innovatív, példaértékű programok mentén reformokat bevezetni. Foglalkoztatást 

elősegítő és kríziskezelő programjai mellett az alapítvány zászlóshajója a Roma 

Tehetségsegítés.   

A Polgár Alapítvány hat éve kezdte a cigány gyerekek körében tehetségmentő munkáját, 
amely elsőként a labdarúgásra koncentrált. Több száz települést és iskolát szólítottak 
meg, 1500 gyerek jelentkezett a futball válogatóikra. A tehetségek kiszűrésére új 
módszert fejlesztettek ki, ami képes volt egzakt módon leképezni olyan 
sportteljesítményt, amit addig csak megfigyeléssel lehetett szűrni. Fontos volt az új 
módszer, hiszen olyan gyerekek között válogattak, akiknek nem volt alkalmuk a 
szokásos ütemben és rendszerességgel, vagy képzett segítséggel fejlődni. A szegény, 
iskolázatlan szülők gyerekei között sok tehetségeset felfedeztek, később segítettek 
ösztöndíjjal, mentorral, miután megtalálták nekik a legjobb helyet, ahol fejlődhetnek.  
Ennek a programnak a tapasztalatai adtak önbizalmat ahhoz, hogy más 
tehetségterületen is elkezdjék a tehetségkutatást, és megszervezzék a bevont gyerekek 
fejlesztését. A Polgár Alapítvány viszont ezt a kibővített programot már nem akarta 
egyedül végezni, szükségük volt kapcsolatokra, partnerekre, ezért kezdeményezték 
2012-ben a Roma Tehetségsegítő Tanács (RTT) létrehozását. 

Elsőként vezették be a tehetségeik bemutatására és menedzselésére a tehetség életpálya 
nyilvántartó rendszert, ami egyrészt nyilvános felületén tehetséges, tettre kész, cigány 
fiatalokat mutat be, akik szegénységük vagy kirekesztettségük mínuszaiból képesek 
előnyre szert tenni. Másrészt a háttérben a rendszer segítségével a tehetségkutató 
módszertől a mentoráláson át az ösztöndíjazásig, az összes folyamat nyomon követhető 
és üzemeltethető egy helyen. 2015-ben tehetséggondozó munkájuk átvilágítása után 
megkapták az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. 

A Polgár Alapítvány azzal, hogy bevezette a szótárakba a Roma Tehetségsegítés 

kifejezést, felhívta a szakma figyelmét arra, hogy ideje felhagyni a hátrányos helyzetű 

fiatalok egyoldalú, csupán a felzárkóztatásra koncentráló oktatási stratégiájával, hiszen a 

tehetséggondozásuk éppoly fontos, megoldása pedig speciális és komplex programot 

kíván, olyat, aminek a modelljét a Polgár Alapítvány már letett az asztalra. 

 

 


