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PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA
A pályázó szervezet a projektet "A berettyóújfalui, derecskei, nyíradonyi, és püspökladányi járások városai számára elkülönített indikatív
keretösszeg"-ből kívánja megvalósítani. A projekt tartalmát képezik a Felhívás szerint előírt Önállóan nem támogatható, kötelezően
megvalósítandó alábbi tevékenységek: a) nyilvánosság biztosítása előírt tartalommal: B és C tipusú tábla elhelyezése, kommunikációs
célra alkalmas fotódokumentáció készítése, sajtóközlemény kiküldése, sajtómegjelenések összegyűjtése, térképtér feltöltése. b)
közösségfejlesztő programok:
A1. tevékenységen belül: családi napok, kirándulások, rendezvények. c) a projekthez kapcsolódóan a szegregátum területéről kiköltöztetés
tervezett a TOP-4.3.1 felhívás keretében, ezért a projekt szakmai tartalmát képezik az alábbi tevékenységek:
A.2. Társadalmi integráció, beilleszkedés és befogadás: előzetes találkozási alkalmak biztosítása a kiköltözők és a beavatkozási helyszínen
élők körében; - mentorálás; - attitűd formáló tréningek.
A) projekt célja A projekt átfogó célja: A szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi
felzárkózásának és integrációjának segítése. A leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken, szegregált lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek közösségi és egyéni szintű társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.
A projekt specifikus céljai: - javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése, a
szolgáltatásokhoz való bizalma, és igénybevételének rendszeressége, - javuljon a bevont személyek képzettségi szintje, - növekedjen a
célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma, - javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai
előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei, - a szegregátumban élők egészségi állapota javuljon,
ezzel együtt csökkenjenek a társadalmi hátrányokkal összefüggő egészségbeli egyenlőtlensége, - javuljon a közbiztonság, csökkenjen a
drogfogyasztói körbe való bevonódás.
B) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a
bemutatásával együtt
A.) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából
A.1. Együttműködés fejlesztése és közösségépítés a szegregátumban - családi programok A közösségi programok szervezése a
szegregátumban élőkkel történő kapcsolattartást és gördülékeny kommunikációt is segíti. A közösségi együtt cselekvés segíti a lakosságot
abban, hogy jobban megismerjék egymást, a fejlesztő foglalkozások mellett a kötetlen együttlét közelebb hozza a szakmai stábban
dolgozókat és a célcsoport tagjait. 1. Családi napok szervezése: a célcsoportba tartozók számára fontos olyan szervezett program
biztosítása, melyen minden családtag, az szegregátum egész közössége részt vehet. Az együttlét, a szervezési feladatokkal járó
egyeztetések erősítik a családi és közösségi kohéziót, egymás megismerését, esetenként a kisebb közösségi konfliktusok feloldását,
nagyobbak kialakulásának megelőzését. A közös játék, főzés, verseny közben az egyének és családok közelebb kerülnek egymáshoz. Éves
szinten 3 tematikus családi nap kerül megszervezésre, a témáját a közösségi igényekre alapozva dolgozzuk ki a projektfejlesztés
időszakában. Várhatóan témák: közös főzés, gyereknap, egészségnap, sportnap, roma hagyományok bemutatása (közös produkció). 2.
Közös kirándulások szervezése: évente egy alkalommal kisebb utazást szervezünk a környező városokba (Eger, Tokaj, stb). 3. Közös
ünneplések a közösségi házban, az évkörben aktuális ünnepeknek megfelelően: mikulás, farsang a gyermekeknek, farsangi bál, majális,
szüreti mulatság.
A.2. Együttműködés fejlesztése és közösségépítés a szegregátumban- hagyományőrző klub A hagyományőrzés, nyelvi kultúra ápolása a
roma identitás pozitív megerősítését szolgálja. A programelem megvalósítása során feltérképezzük, hogy melyek azok a hagyományok,
amelyeket jelenleg is őriznek és megtartanak a helyi lakosok. A helyi, a roma kultúrát őrző idősebb romák aktivizálása mellett a roma
fiatalok bevonása biztosíthatja a hagyományok megőrzését. A helyi hagyományok, értékek megjelenítése a mellett a projekt elismert
roma művészeket (költők, roma népzenészek, festők) hívunk meg, hogy ők is erősítsék a helyiek roma identitását. Tervezett
tevékenységek: - Roma táncház (havi rendszerességgel) - Lovári nyelv tanulása (folyamatos) - Roma zene megismerése, tanulása,
hangszereken való tanulás (folyamatos) - A hagyományok ismeretében a szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal közös produkció (tánc,
zene) összeállítása, próbák - Évente egy alkalommal elismert roma művészekkel való találkozó szervezése.
A.2. Társadalmi integráció, beilleszkedés és befogadás A kiköltözők felkészítése az új környezetben való beilleszkedésre, az együttélés
normáinak elsajátítása. A beköltözéssel érintett ingatlan és környezetében élők érzékenyítése a bekötözők iránt, a befogadás segítése.
Tervezett tevékenységek: - előzetes találkozási alkalmak biztosítása a kiköltözők és a beavatkozási helyszínen élők körében; - mentorálás;
- attitűd formáló tréningek.
B.) Folyamatos szociális munka megteremtése
B.1. A szakemberek felkészítése a settlement programra A támogatási felhívás szakmai elvárásként fogalmazza meg, hogy a projektben
vállat tevékenységek az akcióterületen élő célcsoport számára, a célcsoport bevonásával valósuljanak meg. Szintén szakmai elvárás, hogy
a programban résztvevő személyekre egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, ehhez szükséges a terepen végzett esetmunka, melyet
szociális munkások végeznek. A projekt megvalósítása érdekében szakmai stábot hozunk létre, melynek tagjai: - 1 fő szakmai vezető:
feladata a projekt szakmai koordinációja minden projektelemre vonatkozóan, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szakmai
háttéranyagok összeállítása, a szakmai stáb és külső szakértők munkájának összehangolása. - 1 fő szociális asszisztens: feladata a szociális
munkások tevékenységének segítése, adminisztratív feladatok ellátása - 3 fő szociális munkás esetmenedzser: A szegregátum
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lakosságszámához mérten 6 fő szociális szakembert
alkalmazunk. Feladatuk a settlement típusú szociális munka.
A szakemberek képzése több vonalon történik: • kötelező
részvétel az EFOP által szervezett központi módszertani képzéseken • folyamatos szupervízió biztosítása (havi 1 alkalom) • settlement
munkára való felkészítés – tanfolyami keretben, 5*4 órában • módszertani továbbképzések az időközben jelentkező igényekre reagálva
félévente • szakkönyvtár létrehozása (kb. 20 kötet) • „Jó gyakorlatok” szakmai út és tapasztalatcsere szervezése a szakemberek számára,
a már megvalósult programok helyszínére, jól működő settlement házba B.2. Célcsoport bevonása, egyéni fejlesztési tervek A projekt
alapja a célcsoport bevonása és felkészítése a pályázatban tervezett fejlesztő munkára, közösségi tevékenységre. Az egyéni esetmunka
terepbejárással, a családok személyes megkeresésével kezdődik. A programba bekapcsolódó egyének számára egyéni fejlesztési terv
készül. A szociális munkások a klasszikus szociális esetmunka folyamata szerint járnak el: anamnézis felvétel, problémák összegyűjtése,
segítő munka fókuszának kialakítása, szerződéskötés a bevont célcsoport tagokkal. A célcsoport sajátosságainak megfelelően (16-54 éves
korosztály) az egyéni fejlesztési terv (EFT) az életszakaszokhoz igazodva kerülnek kidolgozásra. Az EFT-ben foglalt tevékenységek
végrehajtása, nyomon követése A szociális munka módszerei (egyéni, családi, csoport, közösségi) az egyéni fejlesztési tervekben
beépítésre kerülnek, hiszen a komplex program célja a különböző területek és technikák együttes alkalmazása a fejlesztési célok
megvalósulása érdekében. Az egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata A EFT megvalósulása három havonta felülvizsgálatra kerül. A
felülvizsgálat során értékelésre kerülnek a meghatározott célok megvalósulásának akadályai, hogyan oldották meg az időközben felmerülő
problémákat, hogyan tudnak továbbhaladni a meghatározott cél eléréséhez.
B.3. Folyamatos, terepen végzett szociális munka biztosítása Az egyének és családok önálló életvezetési, háztartás-gazdálkodási
képességeinek fejlesztése csoportos és egyéni keretek között. Csoportos keretekben, havonta egy alkalommal, háztartási, családi kör
működtetése az esetmenedzserek vezetésével, amely feltárja az egyének, családok meglévő értékeit, közben bemutat jól működő családi
– gazdálkodási-életvezetési formákat. A csoportban felmerülő problémák kezelése egyéni módszerekkel: az adósságkezelési tanácsadás,
a lakásfenntartással kapcsolatos problémák kezelése, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. 1. Adósságkezelési szolgáltatás
biztosítása: az első évben külső szakértő, az követően helyi szakember kiképzésével (esetmenedzser) biztosítjuk a szolgáltatást 2. Családi
kör: Nagyon lényeges olyan ember jelenléte a szegregátumban, akit a közösség, és elsősorban a közösségbe tartozó nők elfogadnak, a
tanácsaira figyelnek, követik. Lehet ez formális vagy informális vezető. A tanácsadó egyszerre két-három családanyával foglalkozik, a
tevékenység lényege az együtt tevékenykedés. A tanácsadó megtanítja, hogyan lehet olcsón jó ételeket készíteni, a rossz táplálkozási és
költekezési szokásokat megszüntetni, segít a pénzbeosztás tervezésében (heti-havi rendszeres költségek, rendkívüli kiadások megoldása,
forrás és kiadás összevetése, stb). Segít az alapvető háztartási tevékenységek megismerésében, tisztítószerek használata, takarítás,
mosás, fertőtlenítés, a fertőzőző megbetegedések elkerülésében és az élősködők távoltartásában.
C.1. Munkaerő-piaci beilleszkedést segítő csoportos tanácsadás A csoportfoglalkozás konkrét célja a munkavállalók részére ismeretátadás,
szemléletformálás. El szeretnénk érni azt, hogy a munkavállalók hatékonyabban, stratégiai partnerként tudjanak együttműködni a
munkáltatókkal – abban az esetben is, ha közfoglalkoztatásról van szó. A cél elérése érdekében csoportfoglalkozást szervezünk, félévente
egy alkalommal. A csoportfoglalkozáson az álláskeresők és közfoglalkoztatottak olyan alapkészségeket sajátítanak el, amik
elengedhetetlenek egy állás megszerzéséhez, megtartásához, tisztában lesznek a lehetőségeikkel és korlátaikkal, megtanulják kezelni
ezeket. A csoport résztvevőit az esetmenedzserek javasolják, az egyéni fejlesztési terv alapján. A csoportfoglalkozások időkerete 4*2 óra.
C.2. Foglalkoztatók tájékoztatása, érzékenyítése A célcsoport foglalkoztathatósága érdekében kapcsolatfelvétel történik a térségi
munkáltatókkal. A célcsoport fejlesztése és felkészítése figyelembe veszi a munkáltatók igényeit, a munkavégzéssel kapcsolatos
elvárásokat, hogy a leendő munkavállalók sikeresen lássák el a munkavégzéssel kapcsolatos feladataikat, illetve fogadják el és tartsák be
a munkavégzés során felmerülő szabályokat, kereteket. A munkáltatók kiválasztása és a velük való kapcsolattartás a szakmai stáb feladata.
Az egyéni fejlesztési terv elkészítése alapján a szakemberek kellő információt kapnak a bevont személyek munkaerő-piaci képességeiről,
foglalkoztathatóságukra vonatkozó elakadásokról, fejlesztendő területekről. Az egyéni fejlesztési tervben foglalt vállalásoknak megfelelően
az esetmenedzserek a megfelelő képzés vagy munkahely felé irányítják ügyfeleiket. C.3. Közösségi kertekben történő foglalkoztatás A
közösségi ház kertjét a programba bevont személyek művelik meg, konyhakertet alakítunk ki. Az itt megtermelt zöldségféléket a
bekapcsolódó családok kapják meg. A közösségi kert kialakításának lépései: - szükséges infrastruktúra megteremtése, termeléshez
szükséges eszközök és szaporító anyagok beszerzése, kertvezető (agrárszakember) irányításával - kertközösségi toborzás a programba
bevont családok körében - közösségi alkalmakon történik a kertművelés szabályainak kialakítása a termelés vezetőjével közösen - parcellák
kijelölése, felosztása a kertközösség tagjai között - szerződéskötés a kerthasználók tagjaival - kurzusok, találkozók szervezése az alapvető
kertészeti ismeretek elsajátítására A működés alapelveit a közösségi kertekre vonatkozó elvárások alapján dolgozzuk ki. D.1. Óvoda-iskola
átmenetet segítő program (ovi-suli) A program a helyi óvoda megkeresésével kezdődik. Felmérjük a szegregátumban élő óvodáskorú
gyermekek létszámát. Előzetes pedagógiai véleményt kérünk. Ezután felkeressük az érintett családokat. A programelem két részből tevődik
össze: - a gyerekek korai fejlesztése kiscsoportos formában, heti 2 alkalommal - a szülők támogatása és felkészítése (csoportos formában,
évi egy alkalommal)
D.2. Tanulás támogatása A program - ismerve a célcsoportot - előzetes pedagógiai véleményen alapul, felkeressük az érintett családokat.
A bevonandó gyerekekkel való foglalkozás Az alsós tanulók számára kiscsoportos foglalkozásokat szervezünk, megtámogatva azon
gyermekeket, akik a tanulási nehezítettség veszélyeztetettségét mutatják. Ez preventív jellegű tanulástechnikai és részképesség
fejlesztésből áll. A tanulási kudarcok szempontjából veszélyeztetett tanulók már vagy rendelkeznek szakvéleménnyel, vagy a felmérésük
a pedagógiai szakszolgálat által megtörténik a program ideje alatt. A felső tagozatos korcsoport esetében a már kialakult tanulási-és
magatartási problémákkal küzdő tanulókkal foglalkozunk, a korosztályhoz és problémához igazodva megválasztva a módszer-és
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eszköztárat, a sikeres iskola-befejezés és munkavállalás vagy
továbbtanulás megtámogatása céljából. A preventív és a már
kialakult problémákat kezelő fejlesztéseinktől egyaránt azt
várjuk, hogy a tanulók közösségbe illeszkedése, tanulási hatékonysága, ezáltal sikerélménye és önbizalma erősödjön, énképe reális legyen.
Mindezek segítségével hátat tudjanak fordítani a deviáns élethelyzeteknek, társaságoknak. Foglalkozások gyakorisága: korcsoportonként
heti 1 alkalom.
D.3. Középiskolai mentorprogram Az önkormányzat által létrehozott közösségi házban középiskolai mentort alkalmazunk, A mentor
bevonja a programba a szergegátumban élő középiskolásokat, kapcsolatot tart a szülőkkel, segíti a középiskolások tanulmányi előmenetlét,
kezeli az elakadásaikat, összekötő kapcsknt működik a szülő és az iskola között. Vezetésével (esetenként a szülők bevonásával) havi
rendszerességgel tartanak foglalkozásokat tanulóknak. • Segítik a pályaválasztással kapcsolatban felmerülő feladatok megoldását •
Bevonják a szülőket a reálisan tervezhető jövőkép kialakításának folyamatába • Segítik az iskola és a család közötti kapcsolattartást •
Nyomon követik a tanulók tanulmányi előmenetelét, szükség esetén segítséget nyújtanak a felzárkóztatásban D.4. Önismereti tréningek,
workshopok tartása A kamaszkor minden család életében érzékeny időszak. A kamaszkori útkeresés gyakran párosul a meg nem
értettséggel, a magányosság érzésével, a bizonytalansággal, a még akkor is, ha a fiatalt egyébként nagyobb stabil család veszi körbe. A
leválás-elengedés folyamata konfliktusokat szül, melyet súlyosbít a bűntudat és az azt elfedő kritikus hozzáállás egymás felé. Az iskolai
munkaerő-piaci kudarcok által gyengített személyiség erősebben sérülhet ebben az időszakban, legyen szó kamaszról vagy a szüleiről.
Ezen időszak kríziseinek sikeres megélése, megoldása külső támogatást igényel.
E.1. Egészségfejlesztés A tevékenység célja: - a szegregátumban élő lakosság hiányos egészségügyi ismereteinek pótlása, különös
tekintettel a kisgyermekek gondozására - a gyerekszülés előtt álló várandós nők és a kisgyermekes anyukák felkészítése - felelősségteljes
szülői szerep erősítése, szülői kompetenciák fejlesztése - Egészséges életmódra nevelés, alapvető higiéniás szabályok betartása A
tevékenység célcsoportja: - a szegregátumban élő, gyerekszülés előtt álló várandós nők és a kisgyermekes anyukák E.2. Asztaliteniszklub A sportprogram keretében 10 éjszakai bajnokság kerül megrendezésre a szegregátum lakosságának bevonásával. Az a célunk, hogy
a szegregátumban élő fiatalokat bevonjuk a város sportéletébe. A közösséghez és ezen belül a sportközösséghez való tartozás elősegíti a
szocializálódást, egy csapat részeként a fiatalok megtanulnak alkalmazkodni, beilleszkedni, küzdeni egy közös célért. A szabadidő
sporttevékenység túlmutat státuszán, folyamatos tanulási és fejlődési lehetőséget biztosít mind sportág specifikusan, mind emberileg.
Alkalom nyílik arra, hogy a megszerzett technikai tudását versenyeken, csapatbajnokságokon megmérettesse. Szeretnénk kihasználni az
asztalitenisz sportág - játék adta lehetőségein, szépségén felül - közösségformáló szerepét a sportnak. Megszünteti a faji, vallási és
politikai hovatartozást, segíti az egyén kulturális fejlődését, társadalomba való beilleszkedését. A rendezvényekre mind a helyi fiatalokat,
mind a szegregátumban élő fiatalokat hívjuk meg. Minden rendezvényen kb. 40-50 fő résztvevőre számítunk.
F.1. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása Az önkormányzat a szergerátumban létrehoz egy közösségi házat, amely megfelelő teret
biztosít az egyéni esetmunka számára és a kisebb közösségi programok megvalósítására. A szociális esetmenedzserek az egyéni fejlesztési
terv elkészítésekor tárják fel azokat a problémákat, amelyből kiderül, hogy a célcsoporttagok esetében milyen beavatkozás szükséges,
milyen hatósági szolgáltatások nyújtására van szükség. Biztosított szolgáltatások: • jogi tanácsadás (tulajdonviszonyok tisztázása,
szerződések megkötésében közreműködés, stb) • iratok beszerzése • gyermekellátással kapcsolatos ügyintézés • kötelező adó- és
járulékfizetéssel kapcsolatos információ nyújtás, ügyintézés, • a közszolgáltatókkal való hátralékkezelés • adósságkezelési tanácsadás •
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése, logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának,
szolgáltatás helybe jutásának segítése, koordináció
G.1. Diákcsíny vagy bűncselekmény, avagy hol a határ? Rendszeres csoportfoglalkozásokat, interaktív előadásokat szervezünk, melynek
célja, hogy érzékeltessük a gyermekekkel, fiatalokkal, hogy egy cselekmény meddig diákcsíny és honnantól kezdve bűncselekmény. A
2012. évi C. törvény (Büntető Törvénykönyv) értelmében már vannak olyan bűncselekmények, ahol már a 12 éves korú gyermekek is
büntethetőek! Az előadások során kitérünk a gyermeki jogokra, kötelességekre, s ha már ezeket ismerik, rátérünk azokra a
bűncselekményekre, amelyeknek megvalósítói könnyen lehetnek a gyermekek is. Így például: iskolai erőszak fajtái, megvalósulásának
esetei; zaklatás; zsarolás; facebook-on történő posztolások; közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, közveszéllyel fenyegetés, testi
sértés, garázdaság, kényszerítés, személyi szabadság megsértése; prostitúció, emberkereskedelem, stb… A foglalkozások havonta egy
alkalommal kerülnek megszervezésre.
G.2. Drogprevenciós előadássorozat A tíz alkalomból álló prevenciós foglalkozásokon fontos szempont az információnyújtás objektivitása
és hitelessége. A drogfogyasztás negatív oldalait hangsúlyozó, egyoldalú tájékoztatás gyakran elzárkózást vált ki a fiatalokban. Ennek
elkerülése érdekében szerencsésebbnek tartjuk a szerhasználat mindkét oldalának reális bemutatását. A diákok így befogadóbbá válnak
az új információk iránt és jobban számolnak a drogfogyasztás esetleges veszélyeivel, hosszabb távú, negatív következményeivel. Tervezett
témakörök: • szerhasználattal, függőségi problémákkal kapcsolatos információk gyarapítása, tévhitek tisztázása; • drogfogyasztás háttere,
kialakulásában szerepet játszó tényezők; • szerhasználat veszélyei; • társas befolyásolás tudatos kezelése: nemet mondás, autonóm
döntéshozatal; • egészséges életvitelre ösztönző személyes változások támogatása, alternatívák; • segítségkérés-segítségnyújtás
lehetőségei; • társadalmi megítélés, • büntetőjogi szempontok • megtörtént esetek, esettanulmányok büntetőeljárás során, avagy mi
történik ha kiderül?
B) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése 1. Illeszkedés a Hajdú-Bihar megyei Integrált Területi Programhoz: az HBM ITPben megfogalmazott tematikus célok között szerepel „a társadalmi együttműködés előmozdítása és a szegénység, valamint a hátrányos
megkülönböztetés elleni küzdelem” célkitűzés, melyhez jelen projekt mind területi lehatárolásában (35% feletti szegregációs mutatóval
bíró akcióterület), mind célcsoportjában, mind a tervezett tevékenységek vonatkozásában egyaránt hozzájárul a megyei programban
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megfogalmazott célok eléréséhez. 2. A város ITS-e elfogadás
előtti társadalmasítás szakaszában jár, így a pályázat
benyújtásakor a elfogadott ITS nem áll rendelkezésre,
benyújtására nem kerül sor a pályázat mellékleteként. A pályázó vállalja, hogy az akcióterület a város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájában legkésőbb a projekt tartalmi-műszaki előkészítéséig szerepelni fog. 3. Vámospércs területén az ITS készítés folyamán a
KSH által a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 3 szegregátum és szegregációval veszélyeztetett terület került beazonosításra. Jelen
projekt a 3. sorszámú szegregátumban valósul meg, ahol a szegregációs mutató 35% feletti. 4. Jelen projekt célcsoportját a 3.
szegregátumban élő lakosság képezi, azok bevonásával valósul meg. 5. A program illeszkedik a Helyi Esélyegyenlőségi programhoz,
valamint a társadalmasítás alatt lévő ITS részét képező Antiszegregációs programhoz. Az illeszkedések ismertetésre a Projekt Előkészítő
Tanulmányban kerül sor. 6. A program partnerségben való tervezése már a PET és a pályázat készítése során is érvényesült az úgynevezett
fókuszcsoportos egyeztetések lefolytatásával. A találkozókról készült jelenléti ívek a PET mellékletét képezik. Az érintettek bevonására a
KBT készítése során is sor kerül. 7. A terepen dolgozó szociális munkások az előírt kötelező képzéseken részt fognak venni. 8. A szociális
munkát végző munkatársak az előírt végzettségek meglétével kerülnek kiválasztásra. 9. Az akcióterület (3. szegregátum) lakónépessége
96 fő, amelyből a legmagasabb arányt a 15-59 évesek képzik 56,25%-kal (54 fő). A projektben 4 fő szociális munkás került alkalmazásra
a folyamatos szociális munka ellátására. 10. Egyéni fejlesztési terv készül a szegregátumban elő 16-54 korú lakónépesség 81,5%-ra, azaz
44 főre, mely a megvalósítási időszakban három havonta felülvizsgálatra kerül. 11. A program keretében tervezett tevékenységek, akciók,
rendezvények jelen projekt hiányában nem valósulnának meg, korábbi években nem kerültek megrendezésre, hiszen valamennyi esemény
az akcióterületen, az akcióterületen élő lakosok bevonásával valósul meg és nem település szintűek. 12. A tervezett inrastrukturális projekt
(TOP-4.3.1) menedzsment szervezete közös lesz jelen projekt menedzsment szervezetével. A két projekt közötti szakmai, infrastrukturális
és időbeli ütemezés összhangjának megteremtésére sor kerül. 13. A támogatási kérelem Vámospércsen megvalósuló projektre irányul,
mely településen a 2007-2013-as időszakban a ROP-ok keretében szociális célú városrehabilitációs projekt és TÁMOP-5.3.6. Komplex
telep-program nem valósult meg. 14. A projekt előkészítése, tervezése és megvalósítása során érvényesítésre kerülnek az
esélyegyenlőségi és környezetvédelmi jogszabályok (esélyegyenlőségi csoportok bevonása, felhasznált anyagok, eszközök környezeti
szempontú kiválasztása, környezeti terhelés mérséklése, újrahasznosított papír használata). A Felhívás szerint előírt nyilvánossági
tevékenységek a projekt időtartama alatt folyamatosa megvalósul. Az mérföldkövek száma eléri a minimális hat darabot. D) Tartalmi
értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt a felhívás céljaihoz illeszkedik, azokhoz hozzájárul. Részletes
ismertetés a PET-ben. Az ITS készítése folyamatban van, a pályázó a projekt keretében véglegesítésre kerül. Az akcióterület a KSH 2011.
évi népszámlálási adatai alapján 35% feletti szegregációs mutatóval bíró 2000 fő feletti népességű, nem járás székhely város, így megfelel
a felhívás 3.4.1. pontjában foglalt kritériumnak. Valamennyi tevékenység az akcióterület lakosságát célozza, azok bevonásával valósul
meg, a projekt tartalmaz közösségfejlesztést célzó elemet. A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg összesen 6 partner
kooperációjával. E) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése: A megyei területfejlesztés
program 8. Élhető vidék, élhető települések prioritás 8.3. pontjában megfogalmazottakkal a projekt célkitűzései és tevékenységei teljes
összhangban vannak, mivel a programok révén a helyi közösségek működését javul, ezáltal a társadalmi és gazdasági folyamatok
kedvezőtlen hatásai mérséklődnek. A közösségi aktivitás és a társadalmi felelősségvállalás szintje nő. A projekt figyelmet fordít a
kedvezőtlen helyzetben lévő lakosok között is a gyermekek és fiatalok, valamint a roma kisebbség tagjaira. Esetükben a projekt figyelmet
fordít az iskolai képzésben és nevelésen túl arra is, hogy a helyi társadalom értékes tagjai váljanak, a bennük rejlő tehetséget és tudást
megfelelő szinten kamatoztassa. A program szakmai tartalma a helyi szintű értékek megismerése és megismertetése figyelmet fordít
(hagyomány ápolás). Vámospércs a 105/2015 (IV.23) Kormányrendelet alapján kedvezményezett településnek minősül. A projekt
tartalmaz közösségi kertekben történő foglalkoztatást elősegítő programelemet. A pályázó a TOP-4.3.1-es felhívás keretében kívánt
projektet benyújtani, melyhez kapcsolódóan jelen projekt keretében valósítaná meg a soft elemeket. A projekt a konzorcium vezetőjén
kívül további 5 konzorciumi partner bevonásával valósul meg. Műszaki-szakmai eredmények: Fejlesztési cél: Együttműködés fejlesztése
és közösségépítés Tervezett tevékenység és célcsoport: szegregátumban megvalósuló családi napok, 50 fő (változó csoportösszetétellel),
Közös kirándulások, Közös ünneplések: 35 fő, közös ünneplések: 25-30 fő/alkalom. Hagyományőrző klub: 25-30 fő /alkalom Fejlesztési
cél: Javuljon a telepeken és telepszerű lakókörnyezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése, a szolgáltatásokhoz való bizalma, és
igénybevételének rendszeressége Settlement tipusú szociális munka feltételeinek megteremtése az akcióterületen: célcsoport 96 fő.
Egyéni fejlesztési tervek készítése és megvalósítása, egyéni esetkezelések: a szegregátum aktív korú lakosságának 80% a, azaz 44 fő.
Folyamatos, terepen végzett (settlement típusú) szociális munka biztosítása, szociális szolgáltatások biztosítása, szolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása: célcsoport 96 fő. Szakmai támogatás, negyedévente szupervízió, biztosítása. Kiégés kezelése, kiégés-prevenció: 6 fő.
Szociális szolgáltatások biztosítása, háztartási ismeretek bővítése, Közösségi kert program, Családi Kör: háztartás-gazdálkodási ismeretek
bővítése: célcsoport 44 fő. Adósságkezelési tanácsadás biztosítása: célcsoport 44 fő. Fejlesztési cél: Javuljon a bevont személyek
képzettségi szintje Egyéni fejlesztési tervben foglalt, képzettségi szint növelésére és foglalkoztathatóság javítását célzó célok érdekében
végzett fejlesztő tevékenység, célcsoport 44 fő. Fejlesztési cél: Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők
száma Munkaerő-piaci lehetőségek feltárása az egyéni fejlesztési tervben foglalt célok mentén, foglalkoztatók tájékoztatása,
érzékenyítése, közösségi kert program, munkaerő-piaci beilleszkedést segítő csoportos tanácsadás, munkaerőpiacon való bennmaradás
támogatása egyéni esetkezeléssel: célcsoport 44 fő. Fejlesztési cél: Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai
előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei Óvoda-iskola átmenetet segítő program (ovi-suli):
célcsoport 15 fő Szülők iskolája: célcsoport 10-12 fő. Tanulás támogatása: célcsoport 10-12 fő csoportonként. Középiskolai mentorálás:
középiskolások számának függvényében. Szülői szerep erősítése, egyéni fejlesztési terv alapján egyéni esetkezeléssel, életvezetési és
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szociális kompetenciák fejlesztése. Önismereti tréningek,
workshopok: 10-12 fő. Asztalitenisz-klub: 5-10 fő. Fejlesztési
cél: Javuljon a szegregátumban élők egészségi állapota, ezzel
együtt csökkenjenek a társadalmi hátrányokkal összefüggő egészségbeli egyenlőtlenségek Egészségfejlesztés: életvezetési tanácsadás
(10-12 fő), fertőző betegségekről előadások (10-12 fő), közösségi kert program – egészséges élelmiszerek termelése, drogprevenciós
program 10-12 fő, asztalitenisz-klub, célzott sporttevékenység 40-50 fő/alkalom. Fejlesztési cél: Javuljon a közbiztonság, csökkenjen a
drogfogyasztói körbe való bevonódás Drogprevenció a szegregátumban (10-15 fő), diákcsíny vagy bűncselekmény – közbiztonság javítása
(25-30 fő). Hajdú-Bihar megyei területspecifikus mellékletben foglalt szempontokhoz való illeszkedés: 1.1. 8. Élhető vidék, élhető
települések 8.3. beavatkozás: Helyi közösségek és együttműködések. Az illeszkedés részletes bemutatását a PET tartalmazza. 1.2.
Kedvezményezett településen megvalósuló projekt. 1.3. Közösségi kertekben történő foglalkoztatást elősegítő programelemet is tartalmaz
a projekt. 1.4. A foglalkoztatást elősegítő programelemet is tartalmaz a projekt. 1.5. A pályázó a 4.3.1-es konstrukció keretében projektet
kíván benyújtani, melyhez kapcsolódóan jelen felhívás keretében valósítaná meg a soft elemeket. 1.6. A kötelezően elvárt 1 db konzorciumi
partnernél több partner bevonását tervezi konzorciumban, összesen 5 partnert.

Megvalósítás kezdete:

2017.11.14

Megvalósítás vége:

2021.09.05

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok és a Közreműködő szervezet között 2017.
augusztus 2-án került sor.
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PROJEKT TÉNYLEGES KEZDETE

Jelen projekt fejlesztéssel érintett, így az 1. mérföldkő időpontjához, és a tényleges beavatkozás időpontjához került igazításra a projekt
fizikai befejezése, mely alapján a kapcsolódó változás bejelentés benyújtása megtörtént, és a közreműködő szervezet elfogadta.

Megvalósítás kezdete:

2017.11.14.

Megvalósítás vége:

2021.09.05.
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Honlap: http://vamospercs.hu/index.php/palyazatok-kozbeszerzesek

TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00013
„Társadalmi együttműködést segítő helyi komplex
program megvalósítása Vámospércsen”

Ttovábbi linkek:
https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso
https://emir.palyazat.gov.hu/nyertes/#adatlap_modal
https://www.palyazat.gov.hu/top-521-15-a-trsadalmi-egyttmkds-erstst-szolgl-helyi-szint-komplex-programok

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat
Telefon: +36 1 896-0000
E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/
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Cím: 4287 Vámospércs, Béke utca 1.
E-mail: info@vamospercs.hu
Honlap: http://vamospercs.hu/index.php/palyazatok-kozbeszerzesek

