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Berki Judit esélyegyenlőségi szakember és
a Bátonyterenyei Tanoda
JUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM-díj
átadása alkalmából
Berki
Judit
esélyegyenlőségi
szakembert a Justitia Regnorum
Fundamentum-díj idei díjazottjaként
köszöntjük. Ezt a díjat kiemelkedő
szakmai tevékenysége elismeréseként
veheti át, tekintettel arra, hogy
évtizedek óta fáradhatatlanul és
kiváló szakértelemmel segíti a
rászorulók – különösen a roma
gyermekek – helyzetének javítását és
mindazok munkáját, akik érdemben
kívánnak
tevékenykedni
az
esélyegyenlőség megteremtéséért.
Berki Judit óvónői, művelődésszervezői, szociális munkás, szociálpolitikus, rehabilitációs
gazdasági menedzser diplomáit, valamint mentálhigiénés szakképzettségét pályafutása során
kiemelkedő eredményességgel hasznosította. Tartalmas-mozgalmas életutat jeleznek a
munkavégzés különböző színterei, a közművelődési, oktatási és szociális szférában
felelősséggel, teljes odaadással, meggyőződéssel ellátott feladatok. Pályája kezdetén
művelődési házak igazgatójaként dolgozott Mátraverebélyen és Kisterenyén, ezt követően
pedig egy évtizeden át tevékenykedett a gyermekvédelemben, illetve az idősgondozás
területén szakmai vezetőként. 2002-től 2004-ig a Miniszterelnöki Hivatal romaügyekért
felelős államtitkárságának vezetője volt. 2004 és 2006 között a salgótarjáni székhelyű
Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda vezetőjeként, 2006 és 2008 között pedig a
Bátonyterenyei Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatójaként dolgozott. 2009-től – a
program 2011. évi megszüntetéséig – a Magyar Tudományos Akadémia
Gyermekszegénység Elleni Programjának munkatársaként tevékenykedett. Jelenleg a
Bátonyterenyei Tanoda, valamint a regionális tanoda hálózat szakmai vezetője.
Berki Judit munkája során kiemelkedő elméleti és gyakorlati ismereteket szerzett a
gyermekekkel, különösen a nehéz sorsú, halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatalokkal
kapcsolatban. Tapasztalatait egyebek mellett a Magyar Tudományos Akadémia, több
minisztérium, a Magyar Cigányokért Közalapítvány, a Nemzeti Szakképzési Intézet, az
EQUAL program és a Soros Alapítvány szakértőjeként is kamatoztatta. Sokrétű, színvonalas
és példaértékű tevékenységét már eddig is több szakmai elismeréssel díjazták. Ezek közül
kiemelendő az 1999-ben kapott Roma Közéleti-díj, valamint a 2003-ban elnyert Toleranciadíj.
Berki Judit 1992-es évi bajorországi tanulmányútja során ismerte meg részletesen a
hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli oktatási lehetőségének egy speciális formáját, a

tanodák rendszerét, amelynek meghonosítását elsőként kezdte meg hazánkban. Neki is
kiemelkedő szerepe volt abban, hogy a tanoda program Magyarországon napjainkra
sikeressé vált.
Berki Judit szakmai irányításával a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és
Szószólók Szövetsége 2000-ben hívta életre Bátonyterenyei Tanodát. Az intézmény
szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok iskolán kívüli oktatási és szabadidős
lehetőségeinek támogatására jött létre, 2011 óta pedig a központi település mellett
Kisterenyén, Lucfalván és Mátraverebélyen is működnek társintézmények. A hálózat tagjai
arra törekednek, hogy a gyermekek minél magasabb arányban kerüljenek érettségit adó
középiskolába vagy sajátítsanak el olyan szakmát, amellyel könnyebben találnak állást a
munkaerőpiacon. A programban magasan képzett és elhivatott szakemberek vesznek részt,
akiknek az oktatás és programszervezés mellett fő célja a szülők és az iskola
együttműködésének kialakítása, a gyermekek hosszú távú fejlődése és társadalmi
mobilizációja érdekében. A mélyszegénységből érkező gyermekeket a segítők
mentálhigiénés ellátással, valamint egyénre szabott képesség- és készségfejlesztéssel,
tehetséggondozással és pályaorientációval is támogatják. A szervezet sokszor rendez családi
programokat, ahol a közös tevékenység segít a szülők és a gyermekek, illetve a mentorok
közötti kapcsolatok fejlesztésében, valamint lehetőséget ad arra, hogy az érintettek néhány
óra erejéig megfeledkezhessenek hétköznapi nehézségeikről. A hálózat keretében jelenleg
közel kétszáz hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jut ellátáshoz,
ezzel pedig egy jobb és boldogabb élet esélyéhez.
Berki Judit elhivatottsága, szakmai hozzáértése, embersége, a gyermeki jogok érvényesítése
és az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kifejtett munkássága példaértékű. A
segítségével létrejött és a vezetésével működő Bátonyterenyei Tanoda több száz hátrányos
helyzetű, elsősorban roma fiatalnak adta és adja meg egy teljesebb, boldog élet esélyét. Ezt a
másokért végzett odaadó munkát szeretnénk elismerni és megköszönni Berki Juditnak,
valamint a Bátonyterenyei Tanoda minden munkatársának és támogatójának a Justitia
Regnorum Fundamentum-díjjal, melyhez szeretettel gratulálunk!
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